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Abstract 

This study examines the purposes of interrogate children and what interrogation methods are 

used, and whether there are differences in approach and execution of the interrogations, 

depending on the child's status as a criminal suspect or a victim of crime. The material 

includes four interviews with interrogators specialized on interrogating children and 

observations of the environment where interrogation occurs, which have been analyzed based 

on the theory of social control. The study finds result showing that the approach and the 

execution varied depending on the child's status as a criminal suspect or a victim of crime. 

The results also showed a supportive and educative approach of the children when they are 

interrogated. Likewise, the interrogation have both a crime investigative purposes and a crime 

preventive measure that are supposed to maintain social control. 

Keywords: execution, supportive and educative approach, children as crime suspects or 

crimes victims.  
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Inledning 

Bakgrund  

Mitt intresse för barnförhör började för ca två år sedan med en kort intervju med en polis som 

arbetar som barnförhörsutredare. Sedan dess har jag varit intresserad av att förstå hur förhör 

med barn fungerar. Detta då jag förstått att det kan vara extra problematiskt när det kommer 

till att förhöra barn om händelser de varit med om. Barns första kontakt med rättsväsendet kan 

bero på flertalet olika händelser, exempelvis som vittne, brottsoffer eller brottsmisstänkt, och 

hur de bemöts kan variera beroende på barnets status som brottsmisstänkt eller brottsoffer.  

 

Barnkonventionens artikel 3 fastslår att barns bästa alltid måste komma i första hand, vad det 

än gäller och på alla områden där barn1 är inblandade. Trots det visar forskning att det idag 

finns en otillräcklig kännedom om unga lagöverträdares upplevelser i förhör och att 

myndigheter måste utveckla sitt bemötande för att göra det lättare för de unga att berätta om 

en händelse.2 Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport (2007:16) utreds det sällan brott 

som begåtts av barn som är minderåriga, och de få som utreds är då grövre brott.  

Efter en litteraturgenomgång på ämnet har jag funnit att det finns mycket klara riktlinjer för 

hur samtal och förhör med barn som blivit utsatt för brott bör bemötas. Emellertid finns det 

inte lika klara och tydliga riktlinjer för barn som är misstänkta för brott, utan det regleras till 

största delen i Lagen om unga lagöverträdare (LUL). En mindre mängd litteratur om specifika 

riktlinjer hur misstänkta bör förhöras går att finna, men det är oklart om de kan och ska 

tillämpas på barn. Sammanfattningsvis går det att utläsa att upplägget och utförandet kring 

förhör ser jämbördigt ut, men att det fattas specifik litteratur och forskning som reglerar just 

förhör med barn som är misstänkta för brott.  

 

Detta får mig att undra om det går det att finna en problematik i hur barn bemöts i förhållande 

till dess status som brottsmisstänkt eller brottsoffer. Jag anser att det är angeläget att 

undersöka detta då barns första kontakt med rättsväsendet kan ha betydelse för barnets 

framtida handlingar och uppfattning om rätten och normerna i samhället.   

 

                                                           
1 Ett barn är varje person som är under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för 

barnet. 
2 Cederborg, 2014, s.110–111 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka varför och hur förhör med barn som är misstänkta för 

brott utförs, med ett extra fokus på barn mellan 12-14 år för att se hur de hanteras av 

myndigheter och samhället då de inte är straffmyndiga. Syftet är även att undersöka om det 

går att urskilja skillnader i förhörsteknik och bemötandet beroende på barnets status som 

brottsmisstänkt eller brottsoffer, detta genom intervjuer med barnförhörsledare. Går det att 

säga att barnets bästa verkligen står i fokus när det gäller båda perspektiven. 

 

- Vad är syftet med barnförhör? 

- Motsvarar tillvägagångssättet såsom det som beskrivs av barnförhörsledarna det som 

förespråkas i lagar riktlinjer och tidigare forskning?  

- Finns det skillnader hos förhörsledaren i tillvägagångssättet och bemötandet beroende 

på barnets status som misstänkt jämfört med brottsoffer? 

 

Kriminalitet hos barn anses vara ett samhällsproblem där familjen i första hand är de som 

ansvarar för att förhindra att deras barn utvecklar en kriminell livsstil och begår brott. Likaväl 

regleras det även på en samhällelig nivå där polis, domstol, åklagare och socialtjänsten har ett 

ansvar och står för den sociala kontrollen. Vad som anses vara barns bästa har det forskats 

mycket på, vilket har bidragit till flera riktlinjer och föreskrifter för hur vuxna ska agera i 

mötet med barn. Men är riktlinjerna verkligen applicerbara i praktiken då alla situationer är 

individuella och ser olika ut? Barns status som brottsoffer sänder ut signaler om medlidande 

och att de behöver stöd. Barns status som misstänkt lagöverbrytare sänder ut signaler om ett 

avvikande beteende som måste uppfostras och återföras i rätt riktning.  

Regler och riktlinjer för barnförhör 

Lagar  

De lagar som hanterar unga lagöverträdare går att finna i Brottsbalken (BRB), 

Rättegångsbalken (RB), Förundersökningskungörelsen (FUK) och Lagen med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). LUL behandlar särskilda föreskrifter om 

hantering hos åklagare, domstol och polismyndigheten i brottsärenden där den misstänkte inte 

har uppnått 21 år. Står det inget speciellt angående den unge är det Rättegångsbalkens 

bestämmelser som gäller. I § 31 (LUL) behandlas bestämmelser om brott som är utförda av 

barn som inte har fyllt 15 år. 
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- LUL § 31: När någon under 15 år misstänks för att ha begått ett brott, ett försök till 

brott, förberedelse eller stämpling och påföljden inte är lindrigare än ett års fängelse 

ska en utredning inledas, om det inte finns särskilda skäl emot.  

En utredning får även inledas på begäran av socialtjänsten om den kan ha betydelse 

för avgörandet om behov av insatser från socialtjänsten. Vid bedömningen ska det 

särskilt beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge äventyrar 

sin hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad 

brottslighet utförd av den unge. 

Andra fall där en utredning får inledas är om det behövs för att klarlägga om någon 

över 15 år deltagit i brottet eller om det behövs för att efterforska gods som har 

åtkommits genom brottet eller som kan bli föremål för förverkande. Enligt tredje 

stycket gäller dessutom att om det är av annan särskild vikt med hänsyn till ett allmänt 

eller enskilt intresse får en utredning inledas. 

 

Syftet med en LUL § 31 utredning är inte att juridiskt fastställa uppsåt eller vållande, utan att 

klargöra händelseförloppet och graden av delaktighet, för att kunna bestämma vilka insatser 

som socialtjänsten anser kan vara nödvändiga för att barns utveckling inte ska vara i fara.3  

I förarbetena går det att finna ett ställningstagande av departementschefen som påpekar att 

allvarlig brottslighet utförda av barn tidigare inte blivit föremål för någon åtgärd från 

samhällets sida. Därför anses det vara positivt att en undersökning kan inledas då den kan ha 

betydelse för socialtjänstens insatser, vilket inte varit lagstadgat tidigare men nu är.4 

Departementschefen uppmärksammade att det fanns oenigheter angående fördelarna med 

samhällets ingripande, men underströk att det finns en betydelse i att barn ibland bemöts med 

en reaktion från samhällets sida. Uppgiften bör i första hand ligga på vårdnadshavare men det 

ska inte hindra att samhället också tar ett ansvar. Reaktionen ska i sin tur visa den unge var 

gränsen går för vad som anses vara socialt accepterat och inte.5  

 

I RB (kapitel 23) förekommer paragrafer som speciellt reglerar hur en förundersökning 

gällande barn ska gå till. De stadgar bland annat att barn under 15 år inte är skyldig att stanna 

kvar mer än tre timmar, om det inte finns särskilda omständigheter (23:9 2st). Dessutom bör 

                                                           
3 Holm, 2009, s.59 
4 Prop. 1983/84:187 s.9 
5 Prop. 1983/84:187 s.13 
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vårdnadshavare närvara vid ett förhör med någon under 15 år om det kan ske utan fara för 

utredningen (23:10 6st).  

 

Vidare specifikationer i lagen angående förhör med barn går att finna i FUK, vilken förordnar 

att förhör med barn under 15 år som misstänks för brott får endast utföras efter 

undersökningsledarens tillåtelse. Frågor får dock ställas till barnet om det är nödvändigt för 

att klarlägga om barnet begått ett brott eller inte (§15). Därtill ska socialnämnden i god tid 

underrättas om tid och plats för förhöret om inte hinder uppstår (§16). Det är viktigt att förhör 

med barn under 18 år som är misstänkt, målsägande eller vittne planeras och verkställs utan 

att fara uppstår för barnet eller att denne tar skada av förhöret. Särskild försiktighet gällande 

barn bör iakttas om förhöret rör sexuallivet och det bör även tas hänsyn till att uppseende inte 

väcks kring förhöret. Detta får inte göras mer ingående än omständigheterna kräver. Antalet 

förhör får heller inte ske fler gånger än nödvändigt med hänsyn till utredningens art och 

barnets bästa (§17). Dessutom bör förhör med någon som är under 18 år hållas av en person 

med särskild kompetens för uppgiften (§18). 

 

Barnets bästa   

Barnkonventionens artiklar är normerande både för svensk lagstiftning och för hur barnförhör 

bör utföras i praktiken av förhörsledarna. Artiklarna bör ses som riktlinjer vid alla barnförhör. 

Frågan är om de verkligen är lika ledande och tas hänsyn till i lika stor utsträckning när det 

kommer till förhör med brottsmisstänkta barn, som för brottutsatta barn. Detta när det faktiskt 

står klart att det finns fler riktlinjer för förhör med brottsutsatta barn än vad det finns för 

brottsmisstänkta barn. Är barnkonventionens artiklar tillräckligt framträdande när det kommer 

till förhör med barn som är misstänkt för ett brott? De fyra grundläggande principerna i 

barnkonventionen behandlar: 

- Art 3 Barnets bästa 

- Art 2 Principen om icke diskriminering 

- Art 6 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling 

- Art 12 Barnets rätt att komma till tals 
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Dessa artiklar6 har en självständig innebörd men ska även styra tolkningarna av 

barnkonventionens andra sakartiklar.7 Barnets bästa och alla de andra artiklarna ska vara 

ledande och tas hänsyn till under alla förundersökningar och domstolshandläggningar.8 

Artikel 3 om barnets bästa ska gälla alla åtgärder som rör barn, vilket inte bara innebär 

familjerätt, omsorg och skola utan på alla samhällsområden eftersom barnet har exakt samma 

rättigheter som alla andra.9 Vad som anses vara barnets bästa varierar över tid med samhällets 

kulturella och sociala värderingar och normer. Det viktiga är att förstå att varje fall är unikt 

och att vad som är barnets bästa varierar utifrån barnets individuella situation.10 

 

Barns bästa och barnets bästa står ibland i motsats till varandra på en kollektiv och individuell 

nivå där det kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt är det bästa beslutet. Antingen kan 

sakartiklarna ibland ge vägledning om vad som ska tolkas som det bästa alternativet, eller så 

kan artikel 3 användas som vägledning när sakartiklarna inte är tillräckligt tydliga.11 Vid 

brottsutredande förhör måste artikel 3 tas hänsyn till och vissa gånger kanske det inte är i 

barnets bästa intresse att hålla förhör. Emellertid kan det vara av intresse för de utsatta barnet 

att ett förhör hålls, vilket kan skapa en oenighet om vad det bästa beslutet för barn är.  

 

Riktlinjer för barnförhör 

Syftet med alla förhör är att få en så detaljerad och sammanhängande beskrivelse om 

händelseförloppet som möjligt.12 Den misstänkta brottsliga handlingen är förhörets centrala 

del och polisens fokus ligger inte på aktörer eller motiven utan på brottet.13 

 

Allmänna riktlinjer angående barnförhör är att både misstänkta och offer ska bemöts med 

samma värdighet och handläggningen av utredningen ska ske med hänsyn till barnets bästa. 

För att uppnå bästa resultat vid ett barnförhör ställs det höga krav på förhörsledaren då denne 

innan ett förhör måste ha en allmän kännedom om ärendet.14 Det anses fördelaktigt om 

förhörsledaren har kunskap om att barns minne och kognitiva förmåga utvecklas under 

                                                           
6 Barnkonventionen innehåller även andra artiklar som relaterar till unga lagöverträdare men som inte är av 

betydelse i denna studie. 
7 Rätts PM, 2013:7,s.10 
8 Rätts PM, 2013:7,s.3 
9 SOU 1997:116, s. 61-62 
10 SOU 1997:116, s. 66 
11 SOU 1997:116, s. 67 
12 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.201 
13 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.199 
14 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.132 
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barnets uppväxt och därför ser olika ut beroende på barnets ålder. Barns utvecklings- och 

kommunikationsnivå gör att de förstår och tolkar deras omgivning på ett annorlunda sätt än 

vuxna och barn i samma ålder. Barns minne är inte lika bra som vuxnas och uppfattningen om 

tid och rum annorlunda.15  Med sådan förkunskap kan förhörsledaren anpassa sitt sätt att 

kommunicera efter barnets faktiska utvecklingsnivå och mognad och inte bara efter barnets 

ålder i första hand.16  

 

Vid ett barnförhör är det många saker som måste beaktas, däribland miljön, samtalets 

utformning, frågetyper och bemötandet. För det första rekommenderas det att barn förhörs så 

snabbt som möjligt när ett brott kommit till känna. Detta på grund av att barnet inte ska kunna 

påverkas av andra eller glömma händelsen samt för att avgöra om det går att ta ärendet framåt 

eller inte.17 

 

Vid alla förhör är det viktigt att skapa trygghet och förtroende hos barnet så att denne känner 

för att berätta om händelsen.18 För att skapa trygghet bör miljön vara barnanpassad, lugn och 

bekväm utan distraktioner. Videodokumentation är en betydelsefull del av förhöret då det 

fångar det icke verbala kroppsspråket, vilket i sin tur kan stärka den verbala utsagan.19 

Videodokumentationen fungerar även som bevis i rätten om det blir rättegång, då barnet inte 

behöver vittna och bli utfrågat igen.20  

Vid inledningen av förhöret är det viktigt att förhörsledaren presenterar sig själv och förklarar 

situationen samt använder ett tydligt språk så att barnet förstår, såväl som att förklara termer 

som kan vara nya och svåra för barnet.21 Därefter fortsätta med ett neutralt ämne på barnets 

nivå anses bra för att öva det episodiska minnet och därtill att vara anpassningsbar i 

tolkningen av barnets situation och upplevelser.22 När det kommer till den misstänkte måste 

denne delges misstanken om brottet och syftet med förhöret samt de legala rättigheterna. 

Fortsättningsvis leds samtalet vidare med att barnet, oavsett status, så fritt som möjligt får 

berätta om händelsen. Öppna, inviterande frågor om själva händelsen bör användas för att få 

                                                           
15 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s. 85 
16 Øverride, 2010,s. 66 
17 Rejmer, Hansen, 2008,s.65 
18 Øverride, 2010, s.67 
19 Christiansson, Engelberg, Holmberg, 1998,s.217 
20 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.197 
21 Cederborg, 2000, s.55-59 
22 Cederborg 2000, s.95 
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en så fri berättelse som möjligt.23 Det krävs att förhörsledaren har ett öppet bemötande och 

undviker att påverka berättelsen för att få en så opåverkad version av barnet som möjligt.24 

Förhörsledaren måste även vara noggrann med att informera barnet om att det är viktigt att 

berätta om barnet är osäker eller inte vet svaret på frågan. Ledande frågor, ja och nej frågor 

samt suggestiva och alltför direkta frågor bör dessutom undvikas. Viktigt är att vid en 

upprepande fråga inte ge barnet intrycket att svaret är felaktigt, utan att förhörsledaren endast 

vill vet mer om händelsen. Istället för att ställa upprepande frågor flera gånger bör 

förhörsledaren istället omformulera frågan, då barn kan ändra sitt svar om samma fråga ställs 

flera gånger.25  

Andra riktlinjer som förekommer är att förhörsledaren bör undvika att avbryta barnet utan ge 

barnet tid att berätta och lyssna mer än att själv tala.26 Detta för att sedan kunna ställa 

specifika direkta frågor som kan förtydliga och expandera berättelsen kring specifika detaljer. 

Vid brottsmisstänkta barn är det viktigt att förhörsledaren inte antar ett anklagande sätt då 

barnet endast är misstänkt. En specifik teknik som kan användas vid förhör av misstänkta är 

att använda sig av uppbindningsfrågor för att kunna motbevisa den misstänktes förklaring.27 

Det går även att vid något tillfälle testa redogörelsens hållbarhet med specifika frågor för att 

säkerställa berättelsens riktighet.28 

Slutligen bör förhörsledaren göra en kort sammanfattning och fråga om det är något mer 

barnet vill berätta om. Vid misstänkta är tanken att denne ska få möjlighet att korrigera 

eventuella fel i utsagan. Avslutningsvis bör samtalet föras över till ett neutralt ämne igen, 

exempelvis vad barnet ska göra resten av dagen.29 Därefter bör förhörsledaren förklara vad 

som närmast kommer att hända och tacka för samtalet.30 

 

Förhör med misstänkt 

Som tidigare nämnts finns inga specifika riktlinjer för hur förhör med barn som är misstänkta 

för brott bör gå till, utan endast hur förhör med en misstänkt person bör utföras. De riktlinjer 

som finns kring barn som misstänks för brott går att finna i LUL. Är den misstänkte under 15 

                                                           
23 Christiansson, Engelberg, Holmberg, 1998, s.129 
24 Cederborg, 2014,s.141 
25 Cerderborg 2000, s.77-78 
26 Cerderborg 2000,s.59 
27 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.192 
28 Christiansson Engelberg, Holmberg, 1998, s.135-140 
29 Cerderborg 2000,s.136 
30 Christiansson, Engelberg, Holmberg, 1998,s.141 
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år och inte straffmyndig kan en utredning enligt LUL § 31 tillämpas vid brott där straffskalan 

är över ett år, i annat fall läggs utredningen ner. När den misstänkte är under 18 år bör denne 

tillfrågas om hen vill att vårdnadshavare ska närvara på förhöret. Syftet med att informera 

vårdnadshavare är att denne får kännedom om händelsen för att sedan själv kunna ta ansvar 

för den unge och dennes handlande.31 

Vid ett förhör gäller det att hitta rätt väg till den misstänktes erkännande om denne är skyldig, 

eller till ett friande om den misstänkte är oskyldig.32 Rätt väg kan styras av förhörsledarens 

bemötande och attityd till den misstänkte. Bemötandet kan antingen vara av den stödjande 

och känslomässiga arten, det vill säga att den misstänkte bemöts med empati och förståelse 

och erbjuds känslomässigt stöd. Det kan även vara av det uppfostrande slaget där det fastslås 

att alla människor måste ta ansvar för sina handlingar och det vädjas till den misstänktes 

självkänsla och stolthet.33 Ytterligare ett förhållningssätt att bemöta en misstänkt med är det 

mer neutrala och förnuftsmässiga bemötandet. Förhörsledaren vädjar då till den misstänktes 

förnuft att själv kunna förbättra situationen och håller sig neutral i fakta- och 

kunskapsinhämtandet.34 Att ett varierande bemötande existerar stödjs även av Brås rapporter, 

vilket visar på att det stödjande och uppfostrande bemötandet och förhållningssättet är 

applicerbart på både vuxna och barn.35 

 

Förhör med brottsutsatta 

Det har numera uppmärksammats vilken utsatt ställning barn som brottsoffer har och alltfler 

åtgärder har vidtagits för att stärka den brottsutsattes ställning. Förhörsledarnas ansvar för ett 

bra bemötande tydliggörs extra mycket då barn som grupp definierats som ”särskilt sårbara 

brottsoffer”.36 För att stärka brottsutsatta barn ställning har polisen en informations- och 

underrättelseskyldighet om de rättigheter och möjligheter till hjälp den brottsutsatte har.37  

Det har även inrättats flera Barnahus i åtskilliga kommuner i Sverige för att skydda 

brottsutsatta barns ställning. Syftet är att brottsutsatta barn ska komma till en trygg och 

barnvänligmiljö där de är i centrum för utredningen. Fördelen är barnen ska slippa upprepa sin 

berättelse om händelsen och åka runt till olika myndigheter då alla myndigheter är samlade på 

                                                           
31 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.86 
32 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.189 
33 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.190 
34 Bring, Diesen, Wahren, 2004, s.191 
35 Jarl, Holmberg, Öberg, 2008,s.7 
36 Sonander, 2008,s.85 
37 Bring, Diesen, Wahren, 2004,s.40 
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ett och samma ställe.38 Barnahusens uppgift är att skydda och stödja det brottsutsatta barnet 

samt att ingripa mot och utreda brott. De regleras därmed både straffrättsligt och 

socialrättsligt. Straffrätten reglerar beteenden, sätter gränser för vad som är tillåtet och inte 

och är en reaktion på en brottslig handling och utdelar därmed sanktioner.39 Socialrätten tar 

beslut och sätter in åtgärder för att uppnå faktiska konsekvenser för den enskilde.40 

Förhörsledarens agerande och bemötande är extra viktigt när det är barn som är utsatta för 

brott då det är av stor betydelse för ärendets fortsatta utfall.41 Bemötande har inflytande på 

barnets bearbetningsprocess av brottet och påverkar barnets förtroende för rättsväsendet, 

vilket kan inverka på det brottsutsatta barnets vilja att medverka i processen eller inte.42  

Barnahusen har utvecklat ett barnperspektiv kring barnförhör, vilket innefattar vad barnet 

upplever, känner, ser och hör som sin verklighet för att verkligen lyfta fram barnets egen bild 

av händelsen och på så vis stärka barnets rättigheter.43 Det viktigaste är att barnkonventionens 

artiklar är styrande i handläggningen av ett ärende och att barnets bästa behov alltid står i 

centrum.44 Forskare menar att det är viktigt att lyssna till vad barnet uttrycker och att de inte 

bara ska användas som en informationskälla utan har även rätt att få information.45 

Målsägaren i ett brottmål anses ofta vara en mycket bra informationskälla, men det måste 

även tas hänsyn till att informationen kan vara förvrängd med tanke på chocken vid händelsen 

och vid bearbetningen som sedan lagras i minnet. Brottsoffrets tillförlitlighet är viktig att 

beakta då berättelsen kan vara sann men överdriven. Forskning visar att om en berättelse är 

densamma som tidigare och det bara kommer upp nya detaljer som fyller ut berättelsen är den 

för det mesta tillförlitlig. Däremot om fakta byts ut, som platser, tid och agerade kan en viss 

tvekan om tillförlitligheten uppstå.46 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring förhör med barn 

Det finns nästan ingen forskning om hur minderåriga som är misstänkta eller utsatta för brott 

upplever förhörssituationen. Forskning om brottsoffers upplevelser över 15 år går att finna. 

                                                           
38 Lund.se/barnahus 
39 Pavlovskaia, Åström, 2008,s.5 
40 Åström, Rejmer, 2008, s.51-52 
41 Sonander, 2008, s.87 
42 Sonander, 2008, s.95 
43 Rasmusson, 2008,s.15 
44 Pavlovskaia, Åström, 2008,s.17-20 
45 Pavlovskaia, Åström, 2008,s.21 
46 Bring, Diesen, Wahren, 2004,s.187 
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Lindgren och Qvarnström har gjort en undersökning som handlar om ”Brottsoffren i 

rättsprocessen” där de undersökt hur brottsoffer upplever bemötandet, tillgängligheten och 

informationen från rättsväsenet. Överlag konstaterades att brottsoffren var belåtna med 

kontakten med rättsväsendet. Dock fanns det resultat som visade att det finns mycket kvar att 

utveckla. De viktigaste områdena att arbeta kring var att polisen inte uppfyller sin 

informations- och underrättelseskyldighet och att brottsoffer inte informeras om speciella 

väntrum samt att åklagaren möter brottsoffret första gången i rätten.47 

Tidigare forskning om hur barn reagerar på press i utredningssamtal har genomförts där 

flertalet femåriga pojkar och flickor intervjuades under press och på ett neutralt sätt. 

Resultaten visade en märkbar förändring i barnens svar när de pressades.48 Barnens ålder är 

dock en stor faktor i denna studie och då min studie är inriktad på barn mellan 12-14 år bör 

det inte läggas för stor vikt vid. 

Det har utförts två utvärderingsprojekt kring barnahus för att utreda om myndigheters 

utredningar anpassas till brottsutsatta barns behov och om de samverkar på ett bättre sätt. 

Likaså om barnahusens verksamhet leder till en ökad kvalité i utredningarna och en 

effektivare lagföring.49 I slutrapporten, ” det blir nog bättre för barnen”, fastställdes det att det 

brottsutsatta barnets situation blivit bättre i barnahusverksamheten då barnets tas hand om på 

ett bättre sätt. Dessutom att samverkan mellan myndigheter blivit bättre. Det konstaterades 

dock att verksamheten inte lett till fler lagföringar eller att utredningstiden förkortats. Det 

visade sig också att klientelen till största delen handlade om barn mellan 6-14 år, vilket visar 

på att det finns mycket kvar att göra för de barn som inte kommer dit.50  

I ”Barnahusutredningen”, konstaterades det att de tidigare utvärderingsresultaten stämmer 

samt att på orter med barnahus är samverkan större mellan myndigheter orter utan barnahus.51 

Angående barnförhör konstaterades det att kvalitén inte är tillräckligt bra och därför inte leder 

till fler uppklaringar.52 Förhören är för få och kvalitén är alltför skiftande mellan orterna och 

förhörsledarna. Resultatet konstaterande även att det är svårt att både bygga ett förtroende och 

inhämta information om brottshändelsen.53   

                                                           
47 Lindgren, Qvarnström, 2003 
48 Axelsson, Edvardsson, 1999,s.53 
49 Åström, Rejmer, 2008, s.9 
50 Åström, Rejmer, 2008, s.20 
51 Kaldal et alt, 2010, s.149-150 
52 Kaldal et alt, 2010, s.79 
53 Kaldal et alt, 2010, s.80 
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Tidigare forskning om förhörsmetodik kring barn som brottsoffer går alltså att finna lite om, 

men om förhörsmetodik med barn som är brottsmisstänkta har jag inte funnit någon. Brå 

rapporterar att det kan finnas olika karaktär på polisförhör med brottsmisstänkta barn där 

barnet bemöts på olika sätt.54 Ett förhållningssätt visade sig vara att förhörsledaren är neutral 

och har ett kunskapsinhämtande bemötande till den unge. Förhören består då främst av att 

reda ut själva händelseförloppet. Barn kunde även bemötas av en mer stödjande förhörsledare 

som är vänlig, öppen och vill skapa ett bra samtalsklimat. Ett uppfostrande förhållningssätt 

gick även att finna hos förhörsledarna. Förhörsledaren förklarar då noga vilka konsekvenser 

den brottsliga handlingen kan få för barnet och vikten av att inte återupprepa handlingen.55 

I Brås rapport framkommer det att syftet med en LUL § 31 utredning är främst att utreda om 

barns utveckling är i fara. Men även att det kanske skulle kunna fungera preventivt, eller om 

det kan vara av intresse för samhället eller i juridiska frågor som försäkringar.56 Vilket skulle 

kunna förklara de olika karaktärerna på polisförhören.  

I rapporterna framgick det även att minderårigas brott sällan leder till en polisutredning då det 

ofta handlar om lindrigare brott. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att 

göra en förhandsbedömning om en social utredning när en polisanmälan om ett barn 

uppdagats och om det ska leda vidare till en LUL § 31 utredning (Sol 11:1). Anledningen till 

att LUL § 31-utredningar är ovanliga förklaras med att en utredning endast anses vara 

motiverad vid grövre brott, vilka i sin tur är sällsynta. Grövre brott klassas enligt Brå som rån, 

grov misshandel och narkotikabrott. Den största andelen brott minderåriga misstänks för är i 

cirka 50 % av fallen stöld eller snatteri, en femtedel misshandel och cirka 10 % 

skadegörelse.57 Tillfällen när socialtjänsten ber om en utredning sker alltså oftast vid 

misstanke om grova brott, eller om skuldfrågan är oklar.58 Fördelen med en LUL § 31-

utredning anses vara att det kan öka chansen till att barnet erkänner och att det kan underlätta 

för bedömningen om det behövs insatser för barnet. I förhör med barn under 15 år ligger 

samtalets huvudfokus främst på att klargöra själva brottet och händelseförloppet, men även på 

skuldfrågan, konsekvenser samt den sociala situationen för barnet.59  

 

                                                           
54 Jarl, Holmberg, Öberg, 2008,s.7 
55 Jarl, Holmberg, Öberg, 2008,s.26 
56 Jarl, Holmberg, Öberg, 2008,s.22 
57 Jarl, Holmberg, Öberg, 2008,s.16 
58 Jarl, Holmberg, Öberg, 2008,s.8 
59 Jarl, Holmberg, Öberg, 2008,s.26 
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Teori 

Social kontroll 

Nedan beskrivs teorin om social kontroll vilken jag funnit användbar i mitt arbete för att få en 

större förståelse angående barnförhör och speciellt förhör med barn som är misstänkta för 

brott, men även för den slutliga analysen. 

Social kontroll kan beskrivas som olika slags konstruktioner som reglerar och styr människors 

beteenden gentemot varandra, sig själva och resten av samhället. Människor förväntas handla 

i enlighet med individens sociala grupp eller med samhällets normer, värderingar och lagar, 

eftersom de kontrollerar sammanhållningen och gemenskapen i samhällen.60 Alla individer 

internaliseras i en social kontext med lika agerande eftersom vi är konforma och anpassliga 

till omgivningens förväntningar.61 Dessutom formar och inverkar moraliska grunder, normer 

och samhällets eller gruppers värderingar på individers handlingar.62 Social kontroll sätter 

gränser för individers handlingar samtidigt som de skapar förutsättningar för att kunna leva 

tillsammans.63 Institutioner som familj, skola, kultur och vänner, är ett exempel på informell 

social kontroll, och statens lagar och regler är ett exempel på formell kontroll, då de har alla 

ett inflytande på individers handlande.64 Skolan kan exempelvis fungera som ett sätt att 

övervaka barn, men kan även ses som ett sätt att influera och påverka dem.65 Vilket kan vara 

både positivt och negativt då det kan bidra till kunskap och frihet men även kontrollera 

tänkandet.66  

 

Sociala normer har en klar kontrollerande effekt då de vägleder individers handlingar och 

åskådliggör ett accepterat beteende.67 För det mesta har de även en starkare påverkan på 

individers handlande än vad rätten har.68 Individers sociala normer har även en stor inverkan 

på rättens utformning och lagar vilka vanligtvis är konstruerade så att de ska reflektera 

samhällets värderingar och moral.69 Att försöka förändra ett beteende via lagar till sociala 

normer kan var svårt, men det kan även ses som en typ av social kontroll där sanktioner och 

                                                           
60 Larsson, Engdahl, 2011,s.18 
61 Parsons, 1961,s.75 
62 Park, Burgess 1933,s.785 
63 Janowitz, 1975,s.26 
64 Larsson, Engdahl, 2011,s.61 
65 Larsson, Engdahl, 2011,s.10 
66 Larsson, Engdahl, 2011,s.52 
67 Baier & Svensson, 2009,s.161 
68 Baier & Svensson, 2009,s.163 
69 Baier & Svensson, 2009,s.163 
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övervakning spelar en stor roll.70 Att förändra värderingar i riktning mot lagen och tvinga in 

individer mot ett beteende visar på en yttre social kontroll från staten gentemot 

samhällsinvånarna. Den sociala kontrollen kan utövas på en formell nivå genom samhället 

och på en informell nivå via individens sociala grupp.71 Både de sociala normerna och rätten 

inverkar på individers beteenden och handlingar då de påverkar och är utformade efter 

varandra. 

 

Den sociala kontrollen utövas således inte uteslutande via statens kontrollerande institutioner 

som fängelse, polis, socialtjänsten och andra instanser som kan ses som den formella formen 

av social kontroll, utan även via informell social kontroll. Den informella kontrollen består av 

familj, vänner och den närmaste omgivningen som kan klassificera, utesluta och disciplinera 

individer.72 När den informella kontrollen uteblir är individen fri från att handla och uppträda 

som förväntat och kan då lättare anta ett avvikande beteende.73 De som inte följer samhällets 

lagar och normer klassificeras vanligtvis som avvikare. Avvikande beteende har också 

förklarats genom Hirschis teori om sociala band där individens band till samhället eller 

gruppen är svagt eller har brustit, och därmed är individen fri att avvika.74 Ibland kan ett 

avvikande beteende även ske på grund av andra värderingar om vad som är rätt och fel.75  

 

Social kontroll liknas många gånger med statens hantering av avvikande beteende och 

kriminella, eftersom de avviker från de normaliserade normerna. De måste därför kontrolleras 

då det kan vara ett hot mot det förväntade sättet att handla, vilket ska skapa stabilitet i 

samhället.76 Den inre sociala kontrollen upprätthålls av individens närmaste omgivning och 

ska kontrollera så att ingen avviker från det normerande sättet att handla. När den brister har 

staten olika slags institutioner (myndigheter) för att återföra dessa individer till ett konformt 

beteende och därför anses en yttre social kontroll vara nödvändig.77 Den yttre sociala 

kontrollen upprätthålls främst genom lag och moral och bör ha ett starkt fäste i de traditioner, 

kultur och den allmänna opinionen för att uppnå en stark legitimitet i samhället och dess 

medlemmar.78 

                                                           
70 Baier & Svensson, 2009,s.164 
71 Baier & Svensson, 2009,s.163-164 
72 Larsson, Engdahl, 2011,s.44 
73 Larsson, Engdahl, 2011,s.65 
74 Hirschi 2002,s.18-26 
75 Björk, 2006, s.25 
76 Larsson, Engdahl, 2011,s.16 
77 Parsons, 1990,s.320 
78 Ross, 1896, s.524 
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Staten ses som och representerar likaså den repressiva formen av social kontroll i form av 

tvångsmedel som polisingripande och omhändertagande och andra repressalier som ska inge 

fruktan och avskräcka från brott. Den allmänpreventiva avskräckningsmetoden finns ofta som 

ett hot i bakgrunden då staten är i behov av ordning och styrning av samhället. Dock har den 

en begränsad tillämplighet då det kommer till barn, eftersom barns kognitiva förmåga inte är 

fullt utvecklad och barn ar inte lärt sig att förutse konsekvenserna av sitt handlande.79 

Metod 

Semistrukturerad intervju 

För att få kunskap om hur förhör med minderåriga som är brottsmisstänkta och brottsoffer bör 

utföras har jag studerat lagar, myndigheters riktlinjer och andra dokument. För att komplettera 

det och få en reell uppfattning valde jag att använda mig av ett kvalitativt ingångssätt med 

semistrukturerade intervjuer för att besvara mina forskningsfrågor. Den kvalitativa 

forskningen inriktar sig på att fånga in intervjupersonens eget synsätt, ståndpunkter och 

uppfattning.80 Jag anser därför att det var den bäst lämpade metoden för att undersöka om det 

går att urskilja skillnader hos barnförhörsledare i förhörstekniken och bemötandet när det 

kommer till barnets status som brottsoffer eller brottsmisstänkt. 

 

Jag genomförde fyra stycken semistrukturerade intervjuer med barnförhörsledare för att ta del 

av deras uppfattning om arbetet med att förhöra barn. Förhörsledarna har fungerat som 

informanter då de besitter kunskap om reella situationer när det kommer till mitt 

undersökningsområde och de kan bedömas som en extern observatör som kan upplysa om 

andras tänkesätt och ståndpunkter.81 Målet med intervjuerna var att få så utförliga och 

detaljerade svar som möjligt.82 Den kritik som ofta riktas mot kvalitativ forskning och 

kvalitativa intervjuer är att den är svår att replikera och generalisera på en population. Detta 

för att metoden är ostrukturerad och subjektiv och kan lätt uppfattas som färgad och ensidig.83 

Därför ska jag nedan beskriva min insamlingsprocess så utförligt som möjligt. 

Generaliserbarheten är inget studien kan göra anspråk på då den endast består av ett litet 

urplock av barnförhörsledare i Skåne.  

                                                           
79 Øverride, 2010,s. 67-75 
80 Bryman, 2008,s.413 
81 Repstad, 1999,s.10 
82 Bryman, 2008,s.244 
83 Bryman, 2008,s.368 
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Graden av förhandsstrukturering av intervjun ska bero på samtalets fokus, urval och 

problemfrågor.84 Då för mycket förhandsstrukturering kan begränsa informationsinsamlingen 

i intervjun och leda till missförstånd samt riskera att förbise viktig information, valde jag att 

lägga två av mina intervjuer någorlunda tidigt i studien. De andra två lade jag således senare i 

studien då jag hade en större kännedom om ämnet. Fördelen var att relevanta och viktiga 

teman lättare kunde fångas upp och fördjupas i. Dessutom gick det att undvika att överflödig 

och icke relevant information för ämnet samlades in.85  

 

Jag säkerhetsställde att intervjuerna utfördes i en lugn och ostörd miljö då intervjuerna kunde 

hållas på barnförhörsledarnas arbetsplats i speciella förhörsrum.86 Detta ledde till att jag själv 

kunde observera hur förhörsmiljön för barn såg ut. Två av intervjuerna utfördes på samma 

ställe och de andra två utfördes på en annan sektion i Malmö och Lund. Det jag kunde 

konstatera var att miljön ser olika ut beroende på barnets status, då misstänkta barn får bemöts 

av en neutralt inrett förhörsrum med vita väggar, ett skrivbord, stolar på varsin sida och en 

dator. Brottsutsatta barns förhörsrum var däremot mysigt inredda med lungandande färger på 

väggarna, två mjuka fåtöljer med ett bord mellan. 

 

En semistrukturerad intervju är uppbyggd efter en intervjuguide med specifika teman och ett 

antal frågor som är allmänt formulerade. Mina teman som behandlades var: brottsmisstänkta 

barn, utförande, bemötande, skillnader, syfte och ändamål, barnets bästa, barn som offer och 

LUL § 31. Intervjuguiden var uppdelad i tre olika faser; inledande, mellanliggande 

huvudtema och avslutningen. Jag inledde med att förklara syftet med min studie och 

informerade om de etiska principerna med samtycke, anonymitet och vad informationen 

kommer att användas till. Vid detta tillfälle frågade jag även om det gick bra om jag spelade 

in samtalet. Detta för att få med allt i samtalet och slippa anteckna allt samtidigt, för att kunna 

fokusera på vad som faktiskt sades. Fördelen med att spela in en intervju är att samtalet inte 

behöver efterkonstrueras i efterhand, vilket kan vara oetisk.87 En annan fördel är att jag vet 

exakt vad och hur de svarar, vilket underlättade för analysprocessen senare i studien.88  

 

                                                           
84 Ryen, 2011,s.44 
85 Ryen, 2011, s.44 
86 Trost, 2010,s.65 
87 Ryen, 2011,s.56 
88 Bryman, 2008,s.428 
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Vidare fortsatte intervjun med ett inledande vardagligt tema där den intervjuade fick berätta 

lite om sig själv och sitt arbete. Sedan förflyttades samtalets fokus till mina teman. Jag 

försökte använda mig av öppna frågor och undvika att ställa alltför ledande frågor, så att 

intervjupersonen själv fick uttrycka sina egna åsikter.89 Frågorna var inte formulerade i detalj 

eller hade en exakt ordningsföljd, utan ordningsföljden varierade.90 Eftersom frågorna var 

öppna hade de också öppna svarsmöjligheter, vilket innebar att intervjupersonen ibland kom 

in på nästa tema utan att jag själv frågade om det. De öppna svaren ledde till att frågornas 

ordningsföljd växlade, men alla teman täcktes in under intervjuns gång. Jag använde jag mig 

av uppföljningsfrågor då jag uppfattade intressanta svar91 och sonderingsfrågor för att 

fördjupa tidigare svar samt presiderande frågor för att få reda på vad den intervjuade kände, 

tänkte eller gjorde.92  

 

När det gått cirka en timme, det varierade lite beroende på hur mycket den intervjuade hade 

att säga, kom jag till den sista avslutade fasen där jag sammanfattade samtalet så att 

intervjupersonen fick en möjlighet att precisera och förklara närmare om det fanns några 

missförstånd. Därefter tackade jag för att de ställt upp och vi avslutade på ett positivt sätt.93  

 

Urval 

Jag valde att använda mig av ett målinriktat urval i min studie då jag anser att det var det mest 

passande för att få svar på min frågeställning. Intervjupersoner var relevanta för de 

problemfrågor som jag formulerat då de är barnförhörsledare och kunde därmed besvara mina 

frågor.94 Barnförhörsledarna arbetar med att förhöra minderåriga misstänkta barn och barn 

som brottsoffer, vilket var mitt syfte med ett målstyrt urval.95 Urvalet har därmed utformats 

efter studiens mål, och intervjupersonerna valdes ut på grund av att de innehar den 

information som behövs för att problemfrågorna kan besvaras.96   

Min första kontakt uppsökte jag via telefon efter att jag läst om dennes titel och arbete på 

polisens hemsida. Fortsättningsvis använde jag mig av ett snöbollsurval för att få fortsatt 

kontakt med ytterligare intervjupersoner inom det relevanta området. I ett snöbollurval 

                                                           
89 Bryman, 2008,s.419 
90 Ryen, 2011,s.46 
91 Bryman, 2008,s.206 
92 Bryman, 2008,s.423 
93 Bryman, 2008,s.221 
94 Bryman, 2008,s.392 
95 Bryman, 2008,s.350 
96 Bryman, 2008,s.351 
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används den första kontakten till att få kontakt med andra som kan vara av intresse för 

undersökningen och sedan dem för att få ytterligare betydelsefulla kontakter.97 Eftersom min 

studie bygger på intervjuer med fyra barnförhörsledare är det svårt att dra allmänna slutsatser 

som kan appliceras på alla barnförhörsledare. Syftet var heller inte att kunna generalisera 

resultatet, men det kan illustrera hur det kan se ut, eftersom det stödjer tidigare forskning om 

att det finns olika bemötanden beroende på barns status. Mitt mål var att intervjua sex stycken 

förhörsledare, men en av dem var tvungen att ställa in en inbokad intervju då ett annat viktigt 

ärende kom upp. Den andre var tyvärr väldigt svår att bestämma ett passande tillfälle med och 

tiden som fanns att tillgå tog dessvärre slut för att hinna boka in en intervju med någon av 

dem.  

 

Avgränsning 

I denna studie valde jag att speciellt rikta fokus mot barn mellan 12-14 år med anledning av 

att de inte är straffmyndiga men förhörs ändå, och att förhör med barn under 12 år väldigt 

sällan sker i utredningssyfte som misstänkt. 

Jag valde även att avgränsa mig till intervjuer med barnförhörsledare och inte barn då det kan 

vara svårt att få tillgång och tillträde till barns upplevelser av förhör då de är minderåriga samt 

behöver målsmans tillstånd för att medverka. Det skulle självklart vara mycket intressant att 

ta del av barns egna upplevelser och synpunkter angående förhör, men det måste kunna ske 

utan att barnet tar skada av att återberätta om händelsen och hänsyn till vad som är det bästa 

för barnet måste värderas. Ett annat problem skulle vara tillvägagångssättet för att få vetskap 

om minderåriga som varit misstänkta och förhörda för brott då de inte är straffmyndiga. 

Därför har jag valt att i denna studie ta reda på förhörsledarnas uppfattningar om utförande 

och bemötande vid förhör med barn. 

Etiska överväganden 

När det kommer till utförandet av intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska 

principerna så att den intervjuades deltagande inte leder till negativa konsekvenser eller att 

individskyddskravet överträds.98 Vid intervjuernas start började jag därför med att informera 

om syftet med min studie, att det var helt frivilligt att delta, vilket täcker samtyckeskravet då 

de tackat ja till att delta i intervjun. Likväl att de hade rätt att inte svara eller avbryta intervjun 
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när som helst.99 Detta uppskattades då det några gånger uppkom en del uppföljningsfrågor 

som den intervjuade valde att inte svara på, eftersom denne ansåg att det var känslig 

information som denne inte ville skulle bli allmänt känt. Jag informerade även om 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla i intervjustudien kommer att vara helt anonyma 

förutom deras ställning som barnförhörsledare i Skåne.100 Slutligen informerades 

intervjupersonerna om att materialet och inspelningen av intervjun endast kommer att 

användas för denna studies ändamål.101 

Dataanalys   

Jag har utfört en kvalitativ dataanalys av mitt intervjumaterial. En kvalitativ dataanalys går ut 

på att beskriva och klargöra det intervjumaterial som samlats in, vilket jag syftar på att göra 

nedan.102 En första analys började redan vid transkriberingen av intervjuerna vilka jag sedan 

gjorde en sammanställning av med det väsentliga innehållet. Fortsättningsvis läste jag igenom 

materialet och antecknade egna kommentarer i marginalerna. Vidare har jag utgått från några 

av de teman jag hade inför intervjuguiden för att kategorisera materialet.  

 

Materialet delades först in i de två större huvudkategorierna bemötande och utförande då 

intervjuernas övergripande teman handlade om dessa. Efter att jag gjort det kunde jag 

undersöka om det fanns skillnader eller likheter mellan teori och praktik i utförandet, likväl i 

bemötandet när det kommer till barn som brottsoffer och barn som brottsmisstänkta.103 

Fortsättningsvis utfördes en djupare analys där materialet bröts ner till mindre komponenter 

och delades in i olika underkategorier under utförande och bemötande.104 Detta för att det 

fanns specifika delar i bemötandet och utförandet som stack ut och för att få en så enkel 

översikt över materialet som möjligt. 

 

Det jag kunnat utläsa från förhörsledarnas svar i intervjuerna är att förhörets utförande har två 

faser: 1) Inledningen av förhöret och 2) genomförandet av förhöret i form av ett samtal med 

barnet, vilket inkluderar dess avslut. Vidare att utförandet kan relateras till ett 

samhällsintresse, som inte endast innebär att förhören ska bidra till brottsuppklaring, (reda ut 

vad som hänt), utan även till brottsprevention, det vill säga att förhindra att barnet begår nya 

                                                           
99 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 2002,s.7-9 
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brott. Det innebär att utförandets implicita syfte är att upprätthålla den sociala kontrollen. 

Underkategorierna till utförande blev således samtalets inledning och förhörssamtalet. 

 

Genom intervjuerna och mina egna observationer av förhörsrummen har jag tolkat det som att 

bemötandet relaterar till barnets individuella nivå, då det går att urskilja olika bemötandesätt 

beroende på barnets status. Vidare har jag antagit att bemötandet är anpassat efter de krav som 

samhället ställer på myndigheters interaktion med barn i formella situationer, innebärande att 

det också relaterar till ett barnperspektiv. Jag har därmed urskilt två bemötandesätt: 1) 

Förhörsledarna kan bemöta barnen på ett uppfostrande sätt, exempelvis genom att förklara 

vilka konsekvenser barnets handlande kan få i fortsättningen. 2) Förhörsledarna kan bemöta 

barnet på ett stödjande sätt, exempelvis genom att anta en mjukare och en mer 

tillmötesgående attityd till barnet. Underkategorierna till bemötandet blev således 

uppfostrande och stödjande. En iakttagelse är att den uppfostrande kategorin går främst att 

urskilja vid brottsmisstänkta barn och den stödjande kategorin går främst att upptäcka vid 

brottutsatta barn.  

 

För att förenkla det hela använde jag mig av överstrykningspennor för att få en klar översikt 

och lättare kunna läsa ut skillnader och likheter samt göra egna kommentarer om 

materialet.105 Därefter jämförde jag olika kopplingar, skillnader och likheter mellan 

kategorierna, för att se om det fanns ett mönster i förhörstekniken hos barnförhörsledarna och 

om det kan utläsas en gemensam norm.106 För att undvika att förlora kontexten kring det som 

angivits på intervjuerna har jag försökt att inte bara ta ett citat ur materialet så att dess kontext 

går förlorad. 

Analys av resultaten 

Inledning  

I det här kapitlet redovisas en analys av empirin med koppling till de riktlinjer som tidigare 

presenterats samt till teorin om social kontroll. Först presenteras de övergripande resultaten 

och därefter kommer en analys av materialet utifrån den kategoriindelning jag gjort.  

En genomgång av förhörets utförande kommer ske där jag analyserar förhörssamtalet och 

dess syfte samt förhörsledarnas ställningstagande till vad som är syftet med att förhöra 

minderåriga. Vidare analyserar jag vilka skillnader det finns i praktiken vid förhörets 
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indelning och jämför dem med de riktlinjer som anger hur de bör gå till samt om det går 

urskilja en social kontroll. Avslutningsvis analyserar jag förhörsledarnas uppfostrande och 

stödjande bemötande vid förhör med brottsutsatta och brottsmisstänkta barn samt vilken 

inverkan den sociala kontrollen har på förhörsledarnas förhållningssätt. 

 

Övergripande om resultatet 

Utförandet av barnförhör har undersökts via intervjuer där förhörsledarnas svar gett 

anvisningar på hur de anser hur det kan se ut. Det visade sig att generellt sett utförs alla 

barnförhör efter samma grundstruktur som riktlinjerna förordar. Det poängterades att det som 

ska skilja förhör med brottsmisstänkta barn från barn som brottsoffer regleras i LUL. 

Förhörsledarna förklarade att ett förhör alltid inleds med att presentera alla och allt runt i 

kring samt att förklara varför barnet är där, vilket stämmer överens med de riktlinjer som 

anges.107 Att utreda själva händelsen var det huvudsakliga syftet hos alla, dock gick det även 

att urskilja en latent brottspreventiv funktion i samtalen. Förhörsledarna utgick alltid från att 

barnet oavsett status, så fritt som möjligt fick berätta om brottstillfället. Vägen till själva 

händelsen såg dock lite olika ut beroende på förhörstekniken, då det visade sig att vid förhör 

med misstänkta går förhörsledaren mer direkt till att samtala om själva händelsen och hoppar 

över den förberedande inledningen. Förhörsledarna ansåg att regler och information rörande 

sakfrågor i början kan kortas ner, för att lättare kunna skapa en kontakt och förtroende mellan 

barnet och förhörsledaren, oavsett barnets status. Vilket strider mot de riktlinjer som anger hur 

barn bör förhöras på bästa sätt.108 Problematiken förhörsledarna såg med barnförhör var hur 

de skulle förhålla sig till barnets ålder och mognad och att det därför kunde skilja sig i 

utförandet.  

 

Skillnader i utförandet beroende på om barnet var offer och misstänkt, visade sig vara att vid 

förhör med misstänkta var förhörsledaren inte lika pedagogisk med barnet och använde sig av 

mer direkta och konstaterande frågor, jämfört med mer öppna frågor till brottsoffer. En annan 

skillnad från det som förespråkas, var att vid förhör med misstänkta barn under 15 år kunde en 

av förhörsledarna vara mer benägen att hjälpa socialtjänsten att ställa frågor, för att underlätta 

för dem och inte bara att ställa frågor som är viktiga för brottsutredningen. Till skillnad från 

de andra som påpekade att frågor som är viktiga för brottsutredningen är alltid av största 
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fokus och ställs alltid till den förhörde oavsett status. Detta i och med att syftet är att utreda 

vad som hänt och inte att sätta dit någon eller att få dem att erkänna eller lägga skuld på 

någon, utan endast för att klargöra brottshändelsen.  

 

Beträffande bemötandet gick det att urskilja ett klart mer stödjande och mer tillmötesgående 

förhållningssätt praktiserades när det kom till brottsutsatta barn. Bemötandet har jag 

undersökt i form av intervjuer då jag kunnat urskilja skillnader utifrån förhörsledarnas svar, 

men också via egna observationer av förhörsmiljön där jag kunnat utläsa skillnader i 

bemötandet beroende på barnets status. Gällande äldre misstänkta barn var miljön neutral 

inrett med vita väggar, ett skrivbord, stolar på varsin sida och en dator. Brottsutsatta barn, 

speciellt yngre, fick komma till en mysigt inredd miljö med lugnande färger på väggarna, två 

mjuka fåtöljer med ett bord mellan och inte ett skrivbord. Syftet är att miljön ska kännas trygg 

och inbjudande vid förhör med brottsoffer och mer allvarlig vid förhör med misstänkta. Vilket 

tydligt tyder på att bemötandet fokuserar på barnets individuella nivå med ett omtänksammare 

bemötande vid barn som brottsoffer och striktare vid misstänkta barn.  

 

Vid brottsmisstänkta barn gick det att urskilja ett rakare och mer uppfostrande förhållningssätt 

samt ett försök till ett neutralt bemötande. Det uppfostrande förhållningssättet visade sig bland 

annat genom att förhörsledaren pratade mer om vilka konsekvenser den misstänktes 

handlande kunde få och inte. Emellertid blev det klart att både det uppfostrande och stödjande 

förhållningssättet praktiserades på både misstänkta och utsatta barn, men inte i lika stor 

utsträckning. Det blev även uppenbart att förhörsledarna försöker vara neutrala i bemötandet, 

men att känslor styr och att de inser att de är färgade av den information de innehar. Det går 

alltså att bekräfta att det finns olika bemötande både från Brås rapport109 och av Bring, Diesen 

och Wahren som tagit upp att bemötandet kan vara av den stödjande eller uppfostrande 

slaget.110 

 

Angående hur kontrollerande förhör med barn kan vara i ett samhälleligt perspektiv, förelåg 

det uppfattningar om att förhör eller en reaktion på ett avvikande handlande, kan fungera som 

en viss yttre social kontroll.111 Detta då den unge upptäcker att samhället reagerar och 

kontrollerar vad som är rätt och fel utefter vad lagen säger. Beträffande hur preventivt 
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förhörsledarna ansåg förhör vara, var den övervägande uppfattningen att det ibland kan 

fungera, kanske på grund av yrkesrollen de innefattar. Var på att de sänder ut signaler om att 

även lindrigare brott reageras mot och förhoppningsvis motverkar det att barnets beteende 

leder till något grövre.  

 

Förhörssamtalet   

Barn under 15 år som begår brott är inte straffmyndiga, men trots detta utförs en 

brottsutredning om påföljden är ett års fängelse eller mer. Det huvudsakliga syftet är att 

förhöret ska bidra till en brottsuppklaring och vid en LUL § 31 utredning, utreda om barnet 

behöver hjälp och stöd i form av insatser från socialtjänsten.112 Detta tyder på att en yttre 

social kontroll utanför hemmet praktiseras och behövs för att reglera barn och ungdomars 

handlande gentemot andra och varandra.113 När barns sociala band till familj och vänner är 

svaga eller brutna menar Hirschi att den unge lättare utvecklar ett avvikande beteende.114 När 

den inre sociala kontrollen som utövas av familjen, exempelvis anknytning och delaktighet 

brister, träder den yttre sociala kontrollen in som ett ytterligare skyddsnät, för att reglera 

ungas beteende. Att en rektion sker när ett barn bryter mot samhällets normer, värderingar och 

lagar, även fast de inte är straffmyndiga, anses vara nödvändigt för att människor ska kunna 

samverka tillsammans. Det ligger således i samhällets intresse att kriminella handlingar klaras 

upp och sanktioneras så att den sociala kontrollen kan bibehållas115.  

 

I alla intervjuer jag genomförde tydliggjordes det att ändamålet med ett barnförhör som 

förhörsledarna förmedlade var att först och allra främst är att utreda vad som har hänt, som 

citaten nedan kan visa på.  

 

”Förhören ska inte skilja sig beroende på barnets status för att syftet är fortfarande detsamma; att 

utreda vad som hänt. Men det kan finnas olika anledningar till att utföra utredningen. Det viktiga är att 

alltid komma så nära sanningen som möjligt. ” (FL1) 

”Inte ute efter ett erkännande, nekande, eller att finna bevis, utan syftet är att reda utreda händelsen”. 

(FL2)  
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Som tidigare nämnts har jag kunnat urskilja två funktioner i förhörets utförande. Huvudsyftet 

med ett barnförhör är att brottet utreds för att få reda på vad som hänt, men även att det ska 

fungera brottspreventivt för att förhindra att barn återfaller i brottslighet. Barnförhörsledarnas 

beskrivning av ändamålet med ett barnförhör motsvarar det som förespråkas i de riktlinjer och 

lagar som finns. Skälen för att en LUL § 31 utredning ska inledas är om brottet äventyrar 

barnets hälsa eller utveckling samt om det handlar om återupprepad brottslighet.116 Detta 

menar jag kan ses som ett preventivt sätt av social kontroll, då myndigheter försöker 

kontrollera och förhindra ett avvikande beteende som inte passar in i samhällets nuvarande 

värderingar och lagar.117 Det visar även på att den sociala kontrollen sker på en kollektiv och 

samhällelig nivå. Om ett avvärjande av ett oönskat beteende sker, kan det leda till att lagarna 

och normerna i samhället stärks och ger dem en större legitimitet. Däremot om ingen reaktion 

sker från varken den inre eller yttre sociala kontrollen utmanas de nuvarande värderingarna 

om vad som är accepterat och inte. Om en reaktion uteblir kan det hota ordningen och 

säkerheten i samhällen, som i sin tur är eftersträvansvärd då det finns olika uppfattningar om 

vilka normer och värderingar som är de rätta.118 När det kommer till barn som misstänkts för 

brott visade det sig att ändamålet är att kontrollera och förhoppningsvis återföra barnet till ett 

accepterat beteende. Avsikten är att undvika återkommande grov brottslighet hos den unge 

vilket samhället också vinner på. Jag anser att förhörssamtalet kan ses som ett försök till ett 

brottspreventivt arbete hos förhörsledarna.  

 

Angående hur preventivt förhörsledarna bedömde att förhör med misstänkta barn egentligen 

är, ansåg de alla att det ibland skulle kunna ha en viss effekt, men inte alltid, speciellt inte om 

barnet redan blivit djupt involverad i kriminella handlingar. Förhörsledarna uttryckte sig kring 

att deras samtal med barn skulle kunna verka preventivt så här: 

 

”Ja, tillsägelser kan fungera”.(FL4) 

”Ja, visa att även lindrigare brott reageras på”.(FL2) 

”Man kan motverka att det leder till något grövre brott. Preventivt i och med att syftet med att man 

berättar om konsekvenserna ska innebära att brottslingen inte vill ses igen.”(FL3) 
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Förhör med ett preventiv ingångssätt skulle även kunna sättas i förbindelse med ett försök till 

en avskräcknings teknik från samhällets sida, vilket i sin tur är ett tecken på social kontroll.119 

Att hota med sanktioner från statens sida är ett försök till att avskräcka människor från att 

begå kriminella handlingar. Om rättens värderingar har accepterats av samhällsmedborgarna 

och implementerats som sociala normer finns även ett hot om repressalier från den sociala 

gruppen. Sanktioner från den unges sociala omgivning, exempelvis utfrysning eller stämpling, 

kan vara tillräckligt avskräckande för att inte begå brott.120 Problemet är dock att eftersom 

barns kognitiva förmåga inte är fullt utvecklad kan de inte avgöra vilka konsekvenser deras 

handlande kan få och därför kan den avskräckande metoden mot att begå brott vara lite 

begränsad.  

 

Anledningen till att utreda minderårigas brottslighet förklaras även med att man vill finna om 

det finns någon som faktiskt kan straffas för brottet, vilket jag anser vill sända avskräckande 

signaler om att brott inte ska löna sig. Detta med bakgrund till vad en av förhörsledarna 

uttryckte under en intervju. 

 

”… är det ett grövre brott då vill du ha fram detaljer för att det kan vara någon som har rätt till 

skadestånd, eller att det finns de som är äldre som medbrottsling. Inte straffa den minderåriga utan om 

man kan ställa någon annan till ansvar”.(FL1) 

En sista förklaring till varför en utredning ska inledas när det handlar om minderåriga är när 

det förmodas kunna leda till att den brottsutsatte återfår stulna ägodelar eller som i citatet 

ovan visar, om det kan bevisas att någon har rätt till skadestånd. Det visar på att den sociala 

kontrollen också kan fungera som ett skydd för brottsoffer och invånare i ett samhälle. Jag 

menar att det även kan ses som ett försök till att stärka lagarna och normerna så pass att det 

lönar sig att följa dem.  

 

Samtalets inledning 

Trots att alla de intervjuade förhörsledarna är överens om att barnförhörets huvudsakliga syfte 

är att utreda vad som hänt, så anser jag att det går att utläsa olika tillvägagångssätt i utförandet 

av förhören bland förhörsledarna, beroende på barnets status. Så även om målet är detsamma, 

så är vägen dit annorlunda. Detta menar jag tyder på att förhörsledarna har olika värderingar 
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om vilket arbetssätt som är det rätta. Dessutom att även om lagarna och riktlinjerna om 

utförandet av ett barnförhör är riktiga,121 finns det svårigheter att följa dem i praktiken.  

 

Utförandet av förhören ser i grunden likadana ut hos alla de intervjuade förhörsledarna, vilket 

stämmer överens med de riktlinjer litteraturen påvisar.122 Det finns en tydlig inledning, 

samtalets huvudfokus och en sammanfattande avslutning. I intervjuerna blev det tydlig att det 

alltid är eftersträvansvärt att skapa en god kontakt med den förhörde oavsett barnets status.  

 

”Alla vet att man i längden vinner på om man blir kompis med misstänkta, så att man får ett förtroende 

så börjar de ju prata med en. Och det är ju samma sak om det är målsägande och misstänkt, att bygga 

ett förtroende, ingen pratar med en som de inte har förtroende för även om man bara hinner träffas i 10 

minuter.”(FL2) 

 

Att få barnet att så fritt som möjligt berätta om händelsen i inledningen av samtalet var ett 

genomgående mönster vid alla intervjuer, viket riktlinjerna tydligt rekommenderar.123 

Skillnaden med misstänkta barn var dock att efter den fria berättelsen ställs det mer direkta 

frågor och förhörsledaren går oftare direkt vidare till konkreta frågor om själva händelsen. 

Detta till skillnad från barn som brottsoffer, där riktlinjerna följs noggrannare och 

förhörsledaren håller sig till de öppna frågorna samt är mer pedagogisk i sitt sätt att vara, än 

till misstänkta barn. Dock visade det sig att det även är viktigt att locka fram svaren med 

öppna frågor och undvika ledande samt ja och nej frågor till den förhörde, vilket stämmer 

överens med riktlinjerna för barnförhör124 och detta oavsett barnets status, men att det sker i 

olika stor utsträckning. En av informanterna beskriver skillnaden mellan öppna och direkta 

frågor så här: 

 

”När det gäller målsägande ska man egentligen få dem att berätta utan att fråga om det, utan du ska 

inte berätta om, förklara, beskriva i de flesta frågorna utan det ska berättas så öppet som möjligt utan 

att du ska fråga om det. När det gäller misstänkta så är ju inte lika viktigt med de här öppna frågorna, 

utan man får ju ställa mer direkta frågor sig emellan, i det avsägandet”.(FL4) 
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Jag tycker att det visar på ett mer omtänksamt och en mer stödjande attityd till de barn som 

blivit utsatta för brott och ett mer neutralt förhållningsätt till de barn som är misstänkta. 

Dessutom att går det att urskilja en åsikt om att förhörets form inte är lika angeläget att följa 

när det berör misstänkta barn, utan det samhälleliga intresset, att reda ut brottet, tar över. Att 

utförandet skiljer sig åt när det kommer till barn som är misstänkta för brott åskådliggör ett 

försök till att upprätthålla den sociala kontrollen, då förhörsledarna försöker sätta gränser för 

den misstänktes handlingar och skydda den brottsutsatte. Dessutom förevisar det att 

barnkonventionens artiklar tas större hänsyn till när det kommer till brottsoffer då misstänkta 

barn på ett sätt diskrimineras på grund av deras status som misstänkt.  

 

En annan stor skillnad jag fann från litteraturen125 och hur det ser ut i praktiken var att flera av 

förhörsledarna, just för att kunna skapa en kontakt med barnet, kortade ner den formella delen 

i inledningen och allt runt i kring, hur det kommer att går till. Därtill för att fortare kunna leta 

sig tillbaka till vad som hänt och klara upp brottet. En av förhörsledarna beskrev problemet 

med en allt för lång introduktion i början av samtalet, vilket denne påpekade oftast praktiseras 

av nyutbildade förhörsledare.  

 

”Risken är, särskilt då de är nya, att det känns ovant och det blir lite mekaniskt då de sitter och följer 

en manual, då ska jag presentera det här och gå igenom strukturen och det episodiska minnet och hej 

och hå. Och sen sitter de och gör allt detta och glömmer bort att få den här kontakten med 

barnet”.(FL1) 

 

I alla intervjuer beskrev förhörsledarna att en förtroendefull kontakt med barnet är väldigt 

viktigt för ett lyckat förhör. Dock beskriver förhörsledarna att balansen mellan att skapa 

förtroende och få fram information om brottet kan vara svår att finna. Utan förtroende är det 

är det svårt att få fram information, samtidigt som om för mycket tid läggs ner på ett 

kontaktskapande kan barnet missförstå och tröttna innan informationen kan hämtas. 

Anledningen till att flera av förhörsledarna väljer just att korta ner inledningen, även om det 

betyder att de hoppar över saker som att öva det episodiska minnet och andra riktlinjer,126 

anser jag det sker just för att skapa ett förtroende. Jag tolkar det som att det främst inträffar 

när det kommer till yngre barn som kan ha en tendens att fortare bli trött och ofokuserad. 

                                                           
125 Cerderborg 2000, s.55-59 
126 Cerderborg 2000, s.95 
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Även när det gäller brottsmisstänkta då huvudfokus verkar vara att så snabbt som möjligt 

komma fram till vad den misstänkte utfört och inte. 

 

Det jag kunnat utläsa är att de sociala normerna angående hur förhörets inledning bör utföras 

motsätter sig de riktlinjer som finns, vilket tyder på att den sociala kontrollen brister lite i 

utförandet av ett barnförhör. Förväntningarna på att alla barnförhör i grunden ska gå till på 

samma sätt med endast några få skillnader uppfylls alltså inte. De riktlinjer som finns 

angående förhörets inledning är till för att barnets bästa ska tillgodoses, men mina intervjuer 

personer visar på att de inte håller i praktiken. För att uppnå likhet inför lagen bör 

förhörstekniken kring brottsmisstänkta barn utvecklas då fokus i nuläget ligger på den 

brottsutsattes berättelse. Tydligare lagar skulle även kunna vara ett alternativ, dock kan det bli 

svårt då de sociala normerna redan är etablerade. Fokus bör ligga på att utveckla 

förhörsteknikerna för både brottsutsatta och brottsmisstänkta barn, vilket kanske också skulle 

kunna öka lagföringsstatistiken. 

 

Uppfostrande bemötande  

Trots vikten av att skapa en god kontakt mellan förhörsledaren och barnet, anser jag att det 

skiljer sig i bemötandet, beroende på om barnet är brottsmisstänkt eller brottsutsatt. I en av 

intervjuerna framgick det att förhörsledaren kan inta en strängare attityd mot den misstänkte, 

då det är svårt att vara objektiv när det tyder på att den unge begått en avskyvärd handling. En 

av förhörsledarna beskriver att man kan bemöta barnet på ett annat sätt på grund av att man är 

färgad av sin uppfattning om ett brott, således kan förhören även ha en tendens att ibland bli 

som ett uppsträckningssamtal. 

 

”Om man istället då fått reda på att, som förutsättning före ett förhör, här är en som har hittat på 

någonting riktigt elakt, dumt eller något sånt va, så är det klart att man kan vara färgad utav det”.(FL1)  

 

Jag anser mig kunna säga att det går att urskilja en mer uppfostrande attityd gentemot barn 

som är misstänkta för brott, då det i mina intervjuer framgick att förhörsledaren ofta berättar 

för den unge om vilka konsekvenser den brottsliga handlingen kan få, speciellt om denne varit 

straffmyndig. Detta bekräftar Brås tidigare forskning om att det finns olika förhållningssätt 

och bemötande vid förhör med barn.127 Förhörsledarna beskriv att de vill hjälpa dom unga att 

                                                           
127 Jarl, Holmberg, Öberg, 2008, s.26 
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förstå konsekvenserna av deras handlande gentemot andra och sig själva. Den misstänkte 

ställs även i högre grad mot väggen med motfrågor för att avgöra om berättelsen är sann eller 

inte. Jag anser att det tyder på att en social kontroll är närvarande då uppfattningen är att ett 

avvikande beteende måste kontrolleras och korrigeras, och om möjligt också åtgärdas.128 

Att en uppfostrande attityd förekommer hos myndighetspersoner tyder på en yttre social 

kontroll från samhällets sida och inte bara en inre kontroll som är förekommande hos familj 

och vänner.129 Ett rakt och uppfostrande förhållningssätt till den misstänkte anser jag 

användas för att visa på allvaret i och med att den unge har brutit mot samhällets lagar. Det 

skulle även kunna kopplas samman med en repressiv form av social kontroll där syftet är att 

avskräcka från kriminella handlingar.130 Att dessutom vårdnadshavare och socialtjänsten 

kopplas in visar på att den sociala kontrollens upprätthållande utökats till den inre kontrollen.  

En fråga som uppstår är om det för de misstänkta barnen verkligen ligger i barnets bästa att 

använda ett uppfostrande förhållningssätt. Varför anses de inte ha samma behov av stöd och 

trygghet för att kunna berätta? Detta visade sig även via mina observationer då förhörsmiljön 

de brottsutsatta möttes av var mer välkomnande med en mjukare atmosfär, jämfört med för 

misstänkta barn, då miljön var enklare och mer strikt. Inställningen var att den misstänkte ska 

förstå allvaret i situationen och därför berätta, medan den brottsutsatte ska känna sig trygg nog 

att berätta. I intervjuerna visade det sig likaså att ett misstänkt barn bemöts mer som en vuxen 

då förhörsledaren går mer rakt på vad saken gäller och inte är lika pedagogiskt, då barnet 

antas förstå allvaret i situationen.  

 

”… det blir ju lite annorlunda när barnet är misstänkt därför att det blir inte riktigt den här pedagogiska 

biten..”(FL3) 

”Det här med pedagogiken gällande barnförhör, blir ju viktigare ju yngre dom är, därför att 13-14 

åringar som är misstänkta, dem behandlar du ju nästan som en vuxen, för en 14 åring förstår ju liksom 

varför den är här, så vi går ju mer rakt på sak och hör dem som en vanlig misstänkt.”(FL2) 

 

En negativ effekt som skulle kunna uppstå av den informella och formella sociala 

kontrollen131 är att ett brottsmisstänkt barn känner sig utpekat och stämplat och därför 

eventuellt lever upp till den stämpeln de fått. En annan problematik med ett uppfostrande 

                                                           
128 Baier & Svensson, 2009,s.163-164 
129 Larsson, Engdahl, 2011,s.65 
130 Ross, 1896, s.524 
131 Larsson, Engdahl, 2011,s.61 
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förhållningssätt skulle kunna vara att barnet känner sig utsatt och därför inte berättar allt som 

hänt, vilket kan få konsekvenser för beslutandet av vilket stöd som behövs sättas in samt att 

det inte leder till att brottet uppklaras.  

 

Under mina intervjuer berättade förhörsledarna om hur ett förhör kan utspela sig och det 

framgick att det uppfostrande förhållningsättet också praktiseras på brottsutsatta barn ibland, 

även om det inte sker i lika stor utsträckning. Som tidigare nämnts spelar bemötandet av 

brottsoffer stor roll då det påverkar brottsoffrets vilja att medverka i utredningen eller inte.132 

Konsekvensen av ett dåligt bemötande eller en alltför sträng och uppfostrande attityd skulle 

kunna medföra att barnets förtroende för rättsväsendet försämras. Att det uppfostrande 

förhållningssättet praktiserades på både brottsoffer och misstänkta menar jag tyder på en 

väldigt distinkt social kontroll. Detta då vikten är att poängtera vad som är rätt och fel och vad 

samhällets nuvarande värderingar och normer är.133 En av förhörsledarna beskrev att de ibland 

måste poängtera för målsägande vad de kan och måste tänka på i framtiden, exempelvis som 

kontakter via nätet. Detta för att barnet inte ska hamna i samma utsatta situation igen, men då 

på ett väldigt mjukt och mer stödjande sätt och inte på ett anklagande vis. Detta visar på en 

social kontroll då även den brottsutsatte förmodas agera efter omgivningens förväntningar.134 

Likafullt tror jag att alla barn har ett behov av att känna trygghet i alla situationer och att det 

skulle vara en fördel om även misstänkta bemöttes på samma sätt som brottsutsatta barn. 

 

Stödjande bemötande 

Ett annat tydligt mönster jag kunnat urskilja är att förhörsledarna har ett mycket mer 

tillmötesgående bemötande av brottsutsatta barn då de går in med en föreställning om att de 

tycker synd om dem och att de är i behov av stöd. Vilket tydliggjordes i en av intervjuerna då 

förhörsledaren uttryckte sig så här: 

 

”Målsägande som mår dåligt är man väldigt mjukare med och mer tillmötesgående. Försöker göra det 

bekvämt så att det gör det enklare att berätta saker som är jobbiga”.(FL3)  

 

                                                           
132 Sonander, 2008, s.95 
133 Larsson, Engdahl, 2011,s.18 
134 Larsson, Engdahl, 2011,s. 19 
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En av förhörsledarna beskrev att brottsoffer ofta anklagar sig själva för vad som hänt och ett 

sätt att då göra det mer tryggt och bekvämt för den brottsutsatte är att tydliggöra att de själva 

inte har gjort något fel vilket citatet nedan visar på.  

 

”På målsägande sidan kan det vara tvärt om att man vill tydliggöra att de inte har begått ett brott. Mer 

stödjande på målsägande sida, påpeka att de inte gjort något brott. För att få ett förtroende och få dem 

att berätta”. (FL4) 

 

Här går det att tydligt urskilja att det brottsutsatta barnet bemöts på dess individuella nivå, 

med en mer stödjande och tillmötesgående behandling. Det här menar jag tyder på att den 

sociala kontrollen sker genom att visa den brottsutsatte att samhället reagerar på det som ses 

som ett avvikande beteende för att skydda den brottsutsatte. Att en reaktion sker från olika 

myndigheter stärker på så vis normerna och värderingar om vad som är accepterat och inte.135 

Syftet är att visa brottsoffren att händelsen som de blivit utsatta för inte är socialt accepterat 

och därför kan och ska statens myndigheter skydda och stödja den brottsutsatte. Det tas mer 

hänsyn till de formella kraven om ett bra bemötande och att bemötandet ska anpassas efter det 

enskilda barnets individuella nivå. Att det finns speciella barnahus för brottsutsatta barn visar 

även det på att större hänsyn tas till barnets situation och behov.136 

 

På samma sätt som det ibland praktiseras ett uppfostrande förhållningssätt till brottsoffer 

visade det sig i intervjuerna att det även kunde förekomma ett stödjande förhållningssätt till 

brottsmisstänkta barn. Det stödjande bemötandet kunde ske vid misstanke om att den 

misstänkte blivit tvingad till att begå brottet eller om barnet inte alls förstått vad dennes 

handlande inneburit, då praktiserades även ett mjukare förhållningssätt. Vid frågan om det 

finns ett stödjande förhållningsätt till misstänkta barn svarade en av informanterna så här: 

 

”Ja det kan det finnas, det är ju väldigt situations anpassat, det kan ju vara så att nån har blivit tvingad, 

inte förstått vad det inneburit…” (FL3) 

Detta anser jag åskådliggör att det finns en slags medvetenhet om vad som är det bästa för 

barnet och att bemötandet faktiskt varierar beroende på situationen. Samtidigt tycker jag det 

                                                           
135 Janowitz, 1975,s.26 
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visar på en inställning om att när barnet är oskyldigt finns en större förståelse och ett öppnare 

bemötande till skillnad när det finns en misstanke om brott.  

 

Slutsatser   

Sammanfattningsvis visade det sig att förhörets syfte är att utreda vad som hänt och att det ska 

leda till en brottsuppklaring, men även att förhöret ska bidra till en brottsprevention bland de 

unga. Förhörets tillvägagångssätt visade sig motsvara lagarna och riktlinjerna i olika stor 

utsträckning, detta mycket på grund av barnets status. Utförandet av ett barnförhör ser inte 

riktigt ut som riktlinjerna föreskriver, då de rekommenderar en längre och mer utförlig 

inledning av förhöret än vad som praktiseras i verkligheten. Det kan även konstateras att 

balansen mellan att korrekt informera barnet om situationen och skapa en kontakt kan vara 

svår att finna. Skillnader i utförandet beroende på barnets status gick att finna då 

förhörsledaren ställer mer direkta och konkreta frågor om händelsen till den misstänkte och 

använder sig av mer öppna och utforskande frågor till brottsutsatta barn.  

Det går även att fastställa att det finns stora skillnader i bemötandet av barnet, beroende på 

dess status. Dels då att det går att urskilja ett uppfostrande (främst till misstänkta) och ett 

stödjande (främst till brottsutsatta) bemötande, men även på grund av förhörsledarens 

inställning till barnets handlingar. Jag har dessutom funnit är att den sociala kontrollen har 

olika funktioner när det kommer till barn som brottsoffer och barn som brottsmisstänkta. Vid 

brottsoffer visar sig den sociala kontrollen på en mer individuell nivå och ska fungera som ett 

skydd och stöd. Dessutom för att stärka de normer och värderingar som finns i samhället men 

även för att påverkar den förhördes uppfattning om vad som är rätt och fel. Vid 

brottsmisstänkta barn visar sig den sociala kontrollen ha ett mer samhällsinriktat intresse då 

den ska fungera på ett avskräckande sätt samt för att undvika fortsatt brottslighet och 

normavvikande beteenden.  

 

Att barn bemöts på olika sätt visade sig ha både för- och nackdelar. En av förhörsledarna 

uttryckte i intervjun att det ibland finns en fördel med att använda sig av olika bemötande då 

ett stödjande bemötande kan leda till ett bättre samtal än om det endast praktiseras ett neutralt 

förhållningssätt. 

 

”… man är ju objektiv men visar man också på att man även kanske är stödjande så öppnar man upp 

för ett annat typ av samtal än om man bara är väldigt saklig”.(FL3) 
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Detta anser jag visar att det kan vara värdefullt att kunna anpassa förhållningssättet i förhör 

med barn utefter situationen. Om det är en fördel att anta ett stödjande eller uppfostrande 

förhållningssätt till barnet så bör det användas om det kan vara till nytta för barnet och 

utredningen. Dock måste det finnas en medvetenhet bakom det, annars anser jag att det kan 

vara till nackdel för de barn som är misstänkta för brott då det inte ger dem samma förtroende 

och rättigheter att behandlas på ett rättvist sätt. Det gäller att tillgodose barnets behov och vad 

som faktiskt är det bästa för barnet i situationen denne befinner sig i för tillfället. Som tidigare 

nämnts varierar vad som anses vara barns bästa över tid beroende på samhällets sociala och 

kulturella normer. Det varierar även beroende på barnets individuella situation och därför 

anser jag att det bör finnas en större medvetenhet i det inledande skedet om vilket bemötande 

barn får beroende på deras status.  

Resultaten från intervjuerna visar också på att eftersom ordning, stabilitet och säkerhet mellan 

individer i samhällen är något som eftersträvas måste myndigheterna reagera på när barn visar 

på ett avvikande beteende. Då myndigheter kliver in och regerar mot den unges avvikande 

handlande för att visa på vad som är rätt och fel, markerar det på en social kontroll som 

sträcker sig utanför familj och vänner. Ett normavvikande beteende ska hanteras och 

motarbetas för att undvika unga lagöverbrytare. Därför är det viktigt att sätta gränser och visa 

de unga lagöverbrytarna vad som samhället accepterar och inte. Förhörsledarna står bakom 

lagen och samhällets normer, vilket leder till ett starkt maktövertag över den unge. Vid ett 

förhör med ett barn som utfört en avvikande handling förstärks normerna om vad som är 

tillåtet och inte av förhörsledaren. Jag anser att barn redan är i en utsatt situation och i 

underläge till den vuxne, då förhörsledarens yrkesroll dessutom skapar ett ännu ett större 

maktövertag. Därför måste förhörsledarnas bemötande och utförande av förhörssamtalen 

utvecklas så att barnen oavsett status får ett korrekt bemötande. Maktperspektivet 

tydliggjordes i en av intervjuerna där min informant reflekterade över detta: 

”Man kan tänka på det, hur mycket makt vi har över de här barnen. Och hur vi faktiskt behandlar dom, 

med respekt eller inte”.(FL2) 

Citatet ovan tycker jag tyder på en oförsiktighet i hur och vilket förhållningssätt barn bemöts 

med. Perspektivet om barnets bästa kan i vissa fall, och kanske ännu mer när det kommer till 

misstänkta barn, komma lite i skymundan. Alla barn ska och har enligt barnkonventionen rätt 

till att bemötas med respekt oavsett deras status. När ett barn bemöts med bristande respekt 

från en vuxens sker inte en korrekt form av hur ett förhör bör utföras. Därför ät det extra 
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viktigt att förhöret går till på rätt sätt då det kan vara av stor betydelse för barnet, oavsett dess 

status.   

Barn är alltid barn, men min studie visar på att förhållningssättet vid ett förhör skiljer sig åt 

beroende på om barnet är brottsutsatt eller misstänkt för ett brott. Det intressanta i min studie 

är att det går att konstatera att det existerar olika bemötande och utförande av ett barnförhör 

beroende på barns status. Jag anser därför att det finns ett stort behov av mer forskning på 

området, dels på grund av att barn bemöts av olika myndighetspersoner beroende på dess 

status och dels hur de själva upplever bemötandet. Som tidigare nämnts finns det inte alls lika 

mycket forskning på området om förhör med brottsmisstänkta barn under 15 år som det gör 

för brottsoffer och om barnets bästa ska tillgodoses för alla barn anser jag att det krävs att 

forskas mer på. 
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