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Abstract 

Bemötandefrågorna får allt viktigare betydelse i dagens polisarbete. Detta gäller i 

möten med såväl vuxna personer som barn. En bra kommunikation mellan barn och 

vuxna kan ha en avgörande roll i en brottsutredning. Med denna rapport vill vi 

belysa vikten av ett bra förhör med barn, hur ett barnförhör skiljer sig från ett 

förhör med en vuxen person, och varför det skiljer sig. Vi studerar faktorer som 

påverkar barnet i samband med ett förhör och i hur stor utsträckning barnets ålder 

och utveckling inverkar på förmågan att minnas. Bevisvärdet av barnförhör varierar 

beroende på hur stor tillförlitlighet som läggs på barnens vittnesmål. Ett brott ska 

utredas och samtidigt ett barn skyddas. För att detta ska vara möjligt krävs hög 

kompetens av en barnutredare och enligt lagen även särskild fallenhet. I denna 

rapport klargörs vad som egentligen menas med detta och hur vägen för att bli 

barnutredare ser ut. Vi har valt att använda oss av litteratur som kunnat besvara 

våra frågor samt en intervju med Thomas Näslund, barnutredare från Sundsvall.
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1  Inledning 

I kursen fördjupningsarbete har vi valt att behandla ämnet barnförhör. Detta för att 

belysa skillnaderna vid förhör med ett barn gentemot en vuxen. Det vi vill påvisa är 

hur viktig en bra kommunikation mellan barn och vuxna är. Psykologi har en stor 

betydelse i alla förhör, men är kanske av ännu större vikt vid förhör med barn då 

man måste beakta hur långt barnet har nått i sin utveckling. Vi har skrivit denna 

rapport eftersom vi är intresserade av hur arbetet med barn och barnförhör fungerar 

i praktiken och vad som gör det så unikt att arbeta med barn när ett brott har 

begåtts. 

1.1 Bakgrund 

  Intervjuer med barn 

Det är varken fastställt i Rättegångsbalken eller i förundersökningskungörelsen hur 

polisen eller åklagaren ska bedriva intervjuer med barn. Och inte heller finns där 

något förbud mot att ställa ledande frågor till barnet under ett förhör. Detta medför 

att rekommendationerna i Förundersökningskungörelsen är för allmänna och det 

finns inte några rekommendationer om hur själva förhöret bör gå till. Däremot finns 

det speciella förfaringssätt när det handlar om barnförhör och det är bland annat 

detta som man försöker komma fram till hur de ska tillämpas genom att utbilda 

personal. Det finns också rekommendationer för hur den yttre miljön runt barnet 

skulle kunna se ut för att skapa en trygg intervjumiljö.
1
 

Det som påpekas är att förhörsledaren bör ha en särskild kompetens och förhöret får 

inte genomföras på ett sådant sätt att det uppkommer fara för skada för det förhörda 

barnet. Utöver detta så måste förhörsledaren veta hur denne ska samtala och bemöta 

barnet på bästa sätt. Det går inte att bortse från att det krävs speciella förfaringssätt 

när det handlar om barn. 

Under en utredningsprocess är barnet i en mycket sårbar position och kan inte alltid 

säga ifrån, vuxna ställer stora krav då de vill ha en redogörelse av ett 

                                                 
1 A-C Cederborg, 2000 sid. 37 
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händelseförlopp. I de fall barnet står i en beroendeställning till den misstänkte kan 

det bli svårare för barnet att vilja eller våga berätta vad som har hänt.
2 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att studera faktorer som påverkar barnet i samband 

med ett förhör och i hur stor utsträckning barnets ålder och utveckling inverkar på 

barnets förmåga att minnas samt vilja att berätta vad det varit med om. Det som en 

förhörsledare i och med detta bör beakta och vilka kunskaper förhörsledaren kan 

förväntas besitta vid förhör med barnet. 

1.3  Frågeställningar 

Vad skiljer ett förhör med ett barn gentemot ett förhör med en vuxen person och 

vad är det för faktorer som gör att det finns en skillnad?  

En hög kompetens krävs av en barnutredare och enligt lagen särskild fallenhet. Vad 

är det och hur skaffar man sig den kunskapen? 

 Vad är det som avgör om ett barns berättelse är tillförlitlig eller inte? Och vilket 

 bevisvärde har det i rätten?  

  Slutligen hur viktig är frågetekniken för att få ut så mycket information som 

 möjligt?  

1.4  Avgränsningar 

Vi kommer speciellt att inrikta oss på själva förhöret och vilka faktorer som där 

spelar in för att kunna genomföra ett förhör med ett barn som varit utsatt för brott. 

Vi försöker även hitta svar på hur och varför ett barnförhör värderas som det gör i 

domstolen. Vi kommer att skrapa på ytan på några principer som hör samman med 

domstolens förfaringssätt.  Även Europakonventionen artikel 6 är något som har 

stor betydelse vid en rättegång, vi har dock valt att avstå från att beröra denna då 

det inte är det vi vill belysa med vårt arbete. I första hand kommer vi att inrikta oss 

på barn från tre år upp till tonåren då den personliga utvecklingen har stort 

avgörande för hur barnet påverkas. Vi har valt att avgränsa avsnittet om barnets 

                                                 
2 A-C Cederborg, 2000 sid. 38 
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utveckling till det vi tycker har mest betydelse, då detta ämne är mycket stort. De 

som vi berör i vårt arbete är från den litteratur vi har valt att arbeta med och det 

finns såklart andra utvecklingspykologer som hävdar annat. Då vi fått mycket hjälp 

och bra kontakt med Thomas Näslund vid Sundsvallspolisen och det för oss varit 

geografiskt lämpligt har vi valt att i vårt arbete utgå från Sundsvall. Mycket av 

arbetssättet vi beskriver är dock liknande på fler platser i landet.   

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av litteratur kopplat till barns utveckling samt litteratur 

som vi på annat sätt tycker besvarar våra frågor. Vi har även använt oss av en 

intervju med Thomas Näslund, barnutredare vid Sundsvallspolisen, för att få en 

bättre inblick i ämnet.
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2  Lagar och riktlinjer 

Som vi nämnde i vårt inledningskapitel finns inte några direkta bestämmelser om 

hur polisen eller åklagaren ska bedriva intervjuer med barn och det finns inte några 

generella rekommendationer hur själva förhöret ska gå till. Dock handlar problemet 

i första hand inte om brister i lagstiftningen utan svårigheten är hur man ska få 

barnet att berätta. ”Att utsätta barnet för en inkompetent förhörsledare kan vara 

detsamma som att ge bevismöjligheterna dödsstöten”.
3
 

 

Dock tillämpas Förundersökningskungörelse 1947:948 17, 18 §§ under förhör med 

barn.  

17 § FuK säger att förhöret med någon under 18 år ska planeras och verkställas så 

att det inte uppkommer fara för att den som förhörs tar skada. Det ska beaktas 

särskild varsamhet om förhöret rör sexuallivet och uppseende ska inte väckas kring 

förhöret. Förhöret får inte göras mer ingående än omständigheterna kräver. Förhör 

får inte äga rum fler gånger än som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art 

och barnets bästa. 

 

18 § FuK framhåller att ett förhör med en person som är under 18 år bör hållas av 

en person med särskild kompetens för uppgiften.  

Att tilläggas här är att det inte nödvändigtvis behöver vara en polis som håller i 

förhöret med barnet. Alltså den som formellt är ansvarig att hålla förhöret inte själv 

behöver utföra det. Förhörsuppgiften kan överlåtas till en person som innehar denna 

särskilda kompetens och stor erfarenhet av förhör med barn. Det kan vara till 

exempel en psykolog. Detta kan ske med stöd av 19 § FuK.  Dock är det så att detta 

tyvärr inte tillämpas alltför ofta i Sverige, men det förekommer. Vi kan ta Norge 

som exempel då denna valmöjlighet faller in som en rutin. 

 

Även Rättegångsbalk 1942:740 stadgar vilka rättigheter som ska beaktas vid förhör 

med barn. Om barnet är målsägande eller vittne och under 15 år gäller den 

allmänna bestämmelsen om att vårdnadshavare bör närvara vid förhör om det kan 

ske utan men för utredningen RB 23:10 § 4 st. 

                                                 
3 H. Sutorius, A. Kaldal, 2003 sid. 426 
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2.1 Särskild företrädare för barn 

En företrädare kan enligt Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn, 

förordnas då någon närstående kan misstänkas för brott mot barnet. 

Förutsättningarna för att en särskild företrädare för barn ska utses är att en 

vårdnadshavare i samband med en brottsutredning inte skulle ta tillvara barnets rätt. 

Det är åklagaren som ska finna om det föreligger ett behov av en särskild 

företrädare för barnet och framställer då en begäran om det till tingsrätten. Ett 

interimistiskt beslut om en särskild företrädare kan tas, vilket innebär att beslutet 

tas tillfälligt innan tingsrätten hunnit ta beslut i frågan. Beslutet ska underställas 

vårdnadshavarna så snart det kan ske utan men för utredningen, men senast den 

tredje dagen. Den särskilda företrädaren övertar endast det rättsliga förfarandet 

bland annat om förhör ska hållas.
4 

2.2 Barnkonventionen 

Bortsett från rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen får vi inte glömma 

det regelverk som bevakar barnens intresse nämligen barnkonventionen. 

Genom barnkonventionen har Sverige åtagit sig att garantera vissa rättigheter för 

barn och ungdomar under 18 år. Barnkonventionen ses som ett viktigt tillskott till 

skyddet för de mänskliga rättigheterna. Konventionen innehåller vissa 

grundläggande, allmänna principer som är formulerade i 54 stycken olika artiklar. 

En av dessa är Barnkonventionen artikel 12 där det står; 

1. ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” 

2. ”För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ, och på ett sätt som är 

förenligt med den nationella lagstiftningen procedurregler, i alla domstols- och 

administrativa förfaranden som rör barnet.” 

                                                 
4 H. Sutorius, A. Kaldal, 2003 sid. 231 
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I och med detta ska ett beslut fattas utifrån barnets bästa och barnets uppfattning 

ska ges väsentlig betydelse. Denna artikel kan kopplas till ett förhör med ett barn. 

Vid förhöret ska barnet få deltaga i den mån det vill och dess inflytande ska ges 

utrymme.  

Thomas Näslund, barnutredare vid Sundsvallspolisen säger att ett barn har delvis 

stor rörelsefrihet vid ett förhör. Särskilt om det är mindre barn. Dörren till 

förhörsrummet står öppen och barnet får gå för att sedan komma tillbaka till 

rummet efter ett tag. Han säger också att det är väldigt viktigt att den som förhör 

barnet vet hur mycket den kan pressa barnet till svar innan förhöret upplevs som 

ännu ett övergrepp. Det är ofta mycket påfrestande för ett barn att genomgå ett 

förhör och det är väldigt individuellt hur länge ett förhör kan pågå. Thomas säger 

allt från tio minuter till en timme. 

Den andra artikeln som vi har valt att ta upp är Barnkonventionen artikel 4 som 

säger; 

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 

andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I 

fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna 

vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser 

och, där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete.”
5
 

Till denna artikel kan vi koppla myndigheters anmälningsskyldighet enligt 

Socialtjänstlag (2001: 453) 14 kap 1 § som nedkortat säger att ”var och en som får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 

barns skydd bör anmäla detta till nämnden.” Detta gäller främst myndigheter vars 

verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 

sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 

kriminalvården.  

Det kan till exempel vara att personal på barnets skola uppmärksammat att barnet 

inte mår bra eller att barnet själv berättat om något som kräver ett ingripande. 

                                                 
5 T. Hammarberg, 2000 
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3  Domstolen 

Det finns ett antal principer som ska gälla vid domstolsförhandlingar enligt Svensk 

lag. Vi har valt att i detta kapitel kort beröra två av dem som kan tyckas vara 

kränkta då man i Sverige, vid brott mot barn, använder sig av inspelade videoförhör 

istället för att förhöra barnet direkt under huvudförhandlingen. 

3.1 Bevisomedelbarhet 

Principen om bevisomedelbarhet innebär att bevisning skall visas på bästa sätt i 

rätten, med andra ord ska förhör hållas direkt vid huvudförhandlingen, se 35 kap. 8 

§ Rättegångsbalk.
6
 Det finns dock undantag mot denna princip se. 35 kap.14§ 3 RB 

då en uppteckning av en berättelse som någon lämnat till en polismyndighet får 

åberopas som bevis i rätten om det finns särskilda skäl med hänsyn till de 

olägenheter ett förhör vid huvudförhandlingen kan antas medföra. Då man betänker 

vilka men ett litet barn kan få om det tvingas utstå pressen som föreligger vid en 

rättegång där någon av föräldrarna kanske står som tilltalad är det lätt att anse att 

videoinspelade förhör är att föredra. 

 

Upprätthållandet av principen innebär dock att bevis som förmedlas rätten i 

medelbar form, t.ex. genom videoupptagningar, anses ha ett lägre bevisvärde än 

bevis som upptas direkt i rätten. Detta innebär alltså att barnets utsaga är värt 

mindre på video än om barnet själv framträtt under huvudförhandlingen. Det kan 

därför vara angeläget att fundera över om barnet klarar av att ställa upp på förhör 

direkt i rättssalen. Det finns idag ingen bestämd åldersgräns för när barn får höras i 

rätten, men man brukar i regel höra barn över tolv år. Vad det gäller barn mellan 

åtta och tolv år förekommer även en blandform, då man som komplement till 

videoförhöret låter barnet svara på ytterligare frågor under rättegången. Det finns 

då olika tekniska lösningar att använda sig av för att undvika direkta möten mellan 

offer och förövare.
7 

                                                 
6 H. Stenberg, 2008 

7 H. Sutorius, A. Kaldal, 2003 sid. 298, 299  
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3.2 Kontradiktoriska principen 

Den kontradiktoriska principen tillvaratar bl.a. försvarets rätt att ifrågasätta 

anklagelsen den misstänkta ställs inför. Synen på vad som krävs för att upprätthålla 

dessa principer varierar mellan olika länder. I Sverige har man löst problemet 

genom att försvaret har rätt att ställa kompletterande frågor till barnet genom 

förhörsledaren under förundersökningen. Detta för att barnets utsaga skall kunna 

ses som tillförlitlig.  

Det ligger även i barnets intresse att man inte åsidosätter den kontradiktoriska 

principen eftersom barnets utsaga inte bedöms som lika mycket värd om försvaret 

inte fått möjlighet att ifrågasätta berättelsen som om barnet klarat ett direkt 

ifrågasättande.
8 

3.3 Bevisvärde 

Frågan om bevis och bevisvärde är någonting som har en central roll i alla 

brottsutredningar, men är kanske ännu större när det gäller barnutredningar 

eftersom brott mot barn ofta begås i hemmet där det sällan finns några vittnen till 

händelsen vilket gör det svårt att hitta bevis som kan stärka barnets berättelse. För 

att en fällande dom i brott mot barn finns samma beviskrav som i alla brottsmål. 

Det skall vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till det 

brott denne åtalas för. Det räcker exempelvis inte med att målsägandens uppgifter 

framstår som mer tillförlitliga än den tilltalades. 
9
 

Vad är det då som gör att barns berättelse bedöms som så tillförlitlig att den leder 

till fällande dom i vissa fall och i vissa fall inte? 

3.4 Bedömande av tillförlitlighet 

Innan vi går vidare vill vi snabbt klarlägga skillnaden mellan trovärdighet och 

tillförlitlighet, två begrepp som är lätta att blanda ihop men inom juridikens värld är 

ack så viktiga att hålla isär. Trovärdighet syftar till källan uppgiften kommer ifrån, 

om personen som berättar något ger ett trovärdigt intryck. Medan tillförlitlighet 

syftar till om berättelsen är sann eller inte. För att domstolen skall kunna avgöra om 

                                                 
8 H. Sutorius, A. Kaldal, 2003 sid. 299 

9 NJA 1992 s. 446 
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en berättelse är tillförlitlig finns det flera kriterier att se till, varav berättarens 

trovärdighet är en. De andra är enligt justitierådet Torkel Gregow följande: 

- Konstanskriteriet, innebär i korthet att om någon under processens gång 

ändrar sin berättelse talar detta för att berättelsen är osann.  

- Homogenitetskriteriet, om det visar sig att målsäganden i delar av sin 

berättelse lämnat oriktiga uppgifter inverkar det även på trovärdigheten av 

den övriga berättelsen. 

- Detaljkriteriet, kan målsägande lämna detaljer om händelseförloppet styrker 

det berättelsen då det tyder på att händelsen är självupplevd och inte 

påhittad. 

- Motiv till beljugande, kan målsägande ha en anledning att lämna osanna 

uppgifter, beror uppgifterna på fantasi, inbillning eller psykisk påverkan av 

någon annan? 

- Offersymtom, visar målsägandes beteende och tillstånd att denne farit illa 

stärker det berättelsens trovärdighet.  

- Teknisk och medicinsk bevisning, är målsägandes berättelse 

överensstämmande med bevisning i målet stärker givetvis även det 

berättelsen. 

Gregow påpekar även att tillämpningen av kriterier måste utföras på ett nyanserat 

och försiktigt sätt.
10

 Detta eftersom det självklart kan finnas alternativa anledningar 

till att målsägande uppträder som den gör. 

3.5 Tolkning av utsagan 

Som tidigare nämnts begås de flesta brott mot barn, av naturliga skäl, i hemmet och 

av närstående. Det bidrar till att det sällan finns vittnen till händelsen och att det är 

svårt att hitta stödbevisning som styrker målsägandes berättelse. Detta innebär att 

rätten till stor del måste utgå ifrån tillförlitligheten i målsägandes respektive den 

tilltalades berättelse när de avgör sitt beslut. Då videoutsagor i regel har lägre 

bevisvärde än muntligt framställda förhör ligger stor vikt vid att förhörsledaren 

gjort ett bra arbete under förhöret för att inte minska tillförlitligheten av 

målsägandes utsaga.  

 

                                                 
10 H. Sutorius, A. Kaldal, 2003 sid. 353 
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 När domstolen för att grunda sitt beslut har att tolka tillförlitligheten av 

 målsägandes utsaga utgår de från tidigare nämnda kriterier. I ett NJA fall från 

 1992
11

 en underårig flicka ett flertal gånger blivit våldtagen av sin far, kan man 

 läsa att Hovrätten beaktat specifikt en händelse som enligt ett sakkunnigutlåtande av 

 psykologen Nils W varit homogent återgiven. I samma fall har HD i sitt domslut 

 sagt att målsägande vid olika förhör lämnat samma uppgifter vilket stärkt 

 tillförlitligheten av hennes utsaga. De har även uppmärksammat att hon beträffande 

 två tillfällen uppgett detaljer som tyder på att det är fråga om verkliga upplevelser 

 som ger intryck av att vara självupplevda. Det nämns även att de inte framkommit 

 något motiv för flickan att beljuga fadern. Samma sak kan ses i ett NJA fall från 

 1993
12

 där en 14årig flicka p.g.a. psykiskohälsa varit oförmögen att i ställa upp i 

 rätten och bevisningen huvudsakligen bestått av videoinspelade polisförhör. HD 

 påtalar där ett flertal gånger att flickan lämnat sådana detaljer att händelserna ger 

 intrycket av att vara självupplevda samt att det ej framkommit något motiv för 

 henne att ljuga. Dessa uttalanden i domskälen visar att det är 

 tillförlitlighetskriterierna som ligger till grund vid domstolarnas tolkning av utsagan. 

 

Det finns inget hinder för att döma någon enbart på grund av målsägandes uppgifter 

om det anses vara ett tillräckligt starkt bevis. Ju yngre barnet är ställs däremot 

högre krav på stödbevisningen med tanke på att barnets utsaga är mindre 

tillförlitlig. När det gäller barn under tre år kan man överhuvudtaget inte betrakta 

barnets uppgifter som en utsaga i egentlig mening, vilket ställer högre krav på 

annan direkt bevisning.
13

 Detta beroende på barnets språkliga och tankemässiga 

utveckling, se kommande avsnitt om barns utveckling. 

    

Då barnet inte medverkar fysiskt i rätten brukar domstolarna använda sig av 

sakkunniga så som vittnespsykologer och barnpsykologer för tolkningshjälp av de 

inspelade förhören. Däremot råder enighet om att de psykologiska experterna bör 

avhålla sig från att uttala sig om skuldfrågan då de trots sina speciella kunskaper 

                                                 
11 NJA 1992 s.446 

12 NJA 1993 s. 68 

13 H. Sutorius, A. Kaldal, 2003 sid. 351 
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inte kan känna sig säkrare än någon annan på om förhörspersonen är trovärdig eller 

ej.
14

 

 

4 Utvecklingspsykologi 

Det finns tre aspekter på människans utveckling. Dessa tre är fysisk, kognitiv och 

perceptuell utveckling samt socioemotionell utveckling och indelas likt detta; 
15

 

  

 Fysisk utveckling, längd, vikt, skelett, inre organ, nervsystem och motorik, 

 

Kognitiv och perceptuell utveckling, tankar, språk, symboler, varseblivning, fantasi 

medvetande och tolkningar, 

 

Socioemotionell utveckling, Personlighet, identitet, roller och relationer. 

 

Alla dessa tre aspekter har sin egen vikt i varje åldersfas hos barnet. För att vi 

vuxna ska kunna förstå ett barn måste vi studera hur det mår fysiskt och psykiskt. 

En inblick i barnets tankevärld, språkliga färdigheter, intellektualitet, temperament 

och grad av nyfikenhet ska alltså ge oss ökad förståelse. Inte att förglömma är att 

studera vilken relation barnet har till föräldrar, syskon och vänner, eller vilken 

relation de har avsaknad av. Det som sker under barndomen har stor betydelse för 

resten av livet. 

  

Den fysiska utvecklingen handlar om kroppsliga förändringar hos barnet såväl inre 

som yttre, tillexempel muskler, kroppslängd och viktökning. 

 

Den kognitiva och perceptuella utvecklingen handlar om och innefattar alla de 

mentala processer som individen använder sig av när information om vår 

omgivning ska inhämtas, för att bli medvetna om oss själva och andra människor 

och sist men inte minst, för att få fram kunskaper ur minnet. Det som också faller 

under den kognitiva delen av utvecklingen är tänkande och problemlösning, 

                                                 
14 NJA 1992 s. 446 

15 P. Hwang, B. Nilsson, 2003 sid. From 154 
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inlärning, begrepp, tolkningar, värderingar, drömmar och fantasi den så kallade 

perceptionen (varseblivning). 

 

Den socioemotionella utvecklingen behandlar om individens 

personlighetsutveckling i ett socialt sammanhang. Tillexempel hur vi utvecklas 

känslomässigt till individer och till samhället. 

 

Den utvecklingsprocess som är mest relevant för oss är den kognitiva och 

perceptuella utvecklingen och hur tänkandet skiljer sig mellan barn och vuxna. En 

person som ingående har studerat den tidiga barndomens förändringar är 

utvecklingspsykologen Jean Piaget 1896 - 1980. Att studera barnets 

utvecklingspsykologi leder till att det blir lättare att få en insikt i hur pass medveten 

ett barn är i vad som händer runt omkring det, hur minnet fungerar och hur de 

faktiskt kan uppfatta en förhörssituation. 

 

Under den tidiga barndomen utvecklar barnet ett symboliskt tänkande som innebär 

att barnet börjar tänka på egen hand och de är då inte längre bundna av handlingar 

för att tänka. Den stora förändringen av tänkandet sker när barnet är mellan två och 

sex år gammalt.  

Fantasi och språk öppnar nya vägar för barnets tankeprocess. Med detta innebär att 

”barnets tänkande inte längre är bundet av upplevelser här och nu, utan de kan med 

tankar och symboler överskrida tidens och rummets gränser – de vet tillexempel att 

föräldern finns, trots att denne är i ett annat rum.”  

 

Det symboliska tänkandet hjälper barnet att minnas saker och ting bättre. Här ska 

också nämnas att barnets kommunikation gentemot andra förbättras avsevärt och de 

får lättare att förmedla sina känslor, detta har stor betydelse i en förhörssituation. 

 

Jean Piaget 1896 – 1980 nämner att barn under fem år lättare luras av sin 

varseblivning och att barn som uppnått en ålder av åtta år lättare kan använda sig av 

logiskt tänkande. Det är här den preoperationella tänkandet kommer in.  
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Sammantaget sägs att förskolebarnens tänkande är instinktivt och subjektivt och 

inte särskilt logiskt och att tänkandet snarare styrs av saker här och nu istället för 

bakomliggande orsaker. 

4.1 Språklig utveckling 

Det är sociala erfarenheter som skapar barnets förståelse av språket. Det som är 

viktigt för barnets språkutveckling är återkopplingen till hur vuxna pratar och det är 

av mycket stor betydelse att de vuxna kommenterar och reagerar på barnets signaler 

för att inte barnets språkutveckling ska hämmas.
16

 

 

Piagets teori om barnets språkutveckling går ut på att språket speglas av barnets 

tänkande, och tänkandet kommer först. Det är under förskoletiden som den största 

delen av den språkliga utvecklingen sker. Barn börjar normalt tala vid ett års ålder 

men detta är individuellt och kan ändras från barn till barn.  Det är enligt Thomas 

Näslund, Sundsvallspolisen när barnet är omkring tre år gammalt som det börjar gå 

att ha ett förhör med barnet. Men med vissa undantag med hänsyn till personlig 

utveckling. 

 

De svårigheter som finns med att förhöra ett barn som är väldigt litet (cirka ett år) 

är att de oftast har svårt att kommunicera om vad de vill och vad de upplever då 

deras huvudsakliga vokabulär består av ettordssatser. Den snabbaste utvecklingen 

av barnets språk sker som sagt i förskoleåldern, detsamma gäller de kognitiva 

färdigheterna.  

Under de tidiga skolåren blir barnet mer flexibel i sitt tänkande och uppfattningen 

om tid och rum förbättras avsevärt. När barnet är mellan sex och tolv år är den 

språkliga utvecklingen lugnare och inte lika explosionsartad som när barnet är i 

förskoleåldern 3 – 6 år. Det skiljer sig också här hur barnet använder språket i 

sociala sammanhang mellan olika åldrar. 

4.2 Informationsbehandling och minnesbearbetning 

Thomas Näslund, Sundsvallspolisen säger att ett barn under ett förhör måste ge 

väldigt mycket av sig själv och att de ofta blir mycket trötta efter att förhöret har 

                                                 
16 P. Hwang, B. Nilsson, 2003 sid. From 161 
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genomförts. Det finns gränser för hur mycket fakta ett barn klarar av att ta in i varje 

enskild situation. Däremot har de lätt att dra nytta av sina erfarenheter. Vuxna kan 

hjälpa barnet att komma ihåg genom att ge dem feedback på vad de säger eller ge 

dem små minnesknep. Det är i en förhörssituation viktigt att förhörsledaren håller 

sig ”inom ramarna” och inte ställer ledande frågor som kan påverka barnet i fel 

riktning, säger Thomas Näslund, Sundsvallspolisen. 

När ett barn är med om något obekant eller när de ställs inför ett problem arbetar 

deras sinnen med att ta in information från omgivningen, denna information hålls 

kvar i barnets arbetsminne. Den information som har lagrats i barnets arbetsminne 

skickas därefter till det som kallas för korttidsminnet. I korttidsminnet lagras 

informationen endast några sekunder för att sedan försvinna. 

 

Det som redan finns i barnets medvetande är det som kallas arbetsminnet. I 

korttidsminnet sparas det som är aktuellt för stunden och det som inte längre är 

aktuellt suddas ut ur minnet. 

 

Slutligen finns något som kallas för långtidsminne. I långstidsminnet sparas både 

barnets korttidsminne och arbetsminne. Men för att dessa ska lagras krävs någon 

form av en kognitiv strategi, det kan vara att barnet repeterar något om och om 

igen. Långtidsminnet fungerar så att ju mer kunskap vi har, desto lättare är det att 

lagra ny information och det finns ingen gräns för hur smycket som kan lagras i 

långtidsminnet.  

 

Svårigheten med långtidsminnet är att lagra informationen på ett bra sätt så att 

barnet lätt kan ta fram informationen i ett senare skede. Som exempel kan ges att ett 

barn i treårsåldern kan komma ihåg ungefär tre siffror i rad medan barn i 

femårsåldern kan hantera fem siffror och vid åtta år kan de hantera siffror som en 

vuxen person. Det är ett bevis på att korttidsminnet hos ett barn i skolåldern 

fungerar lika bra som en vuxens. Men när det gäller det visuella minnet (minnet av 

något som barnet har sett) kan det däremot minnas bättre än en vuxen. 

 

Förmågan att använda korttidsminnet utvecklas snabbare än förmågan att använda 

långtidsminnet, förmodligen för att lagringstiden och framtagningstidens processer 
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är mer komplicerade. Slutligen bör påpekas att det utvecklande tänkandet påverkar 

minnesprocesserna positivt.
17

 

 

5 Barnutredarutbildning 

I Förundersökningskungörelse (1947: 948) står att man skall ha särskild lämplighet 

för att hålla i barnförhör, vad som även framgår är att den som är ansvarig ej 

behöver hålla i förhöret själv. Detta innebär i praktiken att undersökningsledaren 

kan använda sig av en sakkunnig t.ex. en barnpsykolog under själva förhöret då den 

kan tänkas ha särskild fallenhet. Det är emellertid väldigt ovanligt att man använder 

sig av den befogenheten enligt Thomas Näslund, barnutredare i Sundsvall.  

 

För att vara undersökningsledare och därmed ansvarig för en barnutredning krävs 

att man genomgår en utbildning som består av två steg.  

Steg ett pågår under tio veckor och består av utredningsmetodik för barn och 

ungdomar. Steg två består av förhörs- och intervjumetodik och sträcker sig över en 

fem veckors period.  

Innan steg två genomgår de sökande en urvalsprocess där förmåga till bemötande, 

kommunikation och empati säkerställs. Under utbildningen används såkallade 

kodade förhör, vilket är ett sätt att bedöma förhörsledarens kompetens. Efter att en 

person är färdig utbildad som barnutredare måste han för att få fortsätta förhöra 

barn var tredje år genomgå en obligatorisk kurs för barnförhörsledare.  

 

Denna form av utbildning utvecklades under 2007 i syftet att säkerställa särskild 

kompetens vid utredningar om brott mot barn. En FAP (Rikspolisstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd) som reglerar utbildningen till barnförhörsledare är 

under framtagande. 
18

 

 

                                                 
17 P. Hwang, B. Nilsson, 2003 sid. from 201 

18 Intrapolis 
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6 Frågeteknik 

Det som skall eftersträvas vid ett förhör är att barnet frivilligt utvecklar sin 

berättelse. Man får inte glömma att många barn själva kan berätta. Dock kan det när 

det gäller mindre barn behövas någon form av hjälp frågor. Förhörsledaren måste 

då undvika att inte påverka barnet för mycket. Det som är avgörande för förhörets 

kvalité är intervjuarens sätt att fråga. Kommentarer kan underlätta och stödja barnet 

att fortsätta berätta, så som – Fortsätt, -Mmmm, -Jaha, -Vad hände sen? 

 

I det fall barnet inte ger tillräcklig information till den som förhör kan 

förhörsledaren fokusera mer på det barnet redan har sagt. Om inte det fungerar kan 

vid behov ledande och i sista hand suggestiva frågor användas.
19 

6.1 Öppna frågor 

Genom att ställa öppna frågor till barnet som första valmetod kan ge en bild av vad 

barnet själv kan och vill berätta. Förhörsledaren skall tydliggöra att dennes 

förväntan är att barnet skall svara mer än bara ja eller nej. En öppen fråga kan vara 

t.ex. – Berätta varför du är här idag. För att få barnet att berätta så mycket som 

möjligt kan förhörsledaren säga –Berätta allt om vad som hände då. 

 

Nackdelen med öppna frågor är att när barnet fritt får återgiva en händelse finns 

inga garantier för att den är riktig, detta kan t.ex. bero på att händelsen inträffat för 

längesedan. Det gäller att uppmuntra till en berättelse som det fortsatta samtalet kan 

bygga vidare på. Man kan uppmuntra barnet genom att t.ex. säga – Berätta mer om 

vad som hände då. 

 

När förhörsledaren upplever att det inte går att få ut mer information genom öppna 

frågor måste förhörsledaren övergå till mer fokuserade frågor. Specifika frågor kan 

vara, -Vem? Vad? När? Hur? Varför?
20 

                                                 
19 A-C Cederborg, 2000 sid.  67 

20 A-C Cederborg, 2000 sid. 68 
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6.2 Slutna frågor 

Att använda slutna frågor som exempelvis - Slog han dig? eller –Händer det alltid 

när mamma är borta? är något en förhörsledare skall försöka att undvika. Barn kan 

då känna sig tvingade att svara ja eller nej på frågan och barnets berättelse kan bli 

styrd av förhörsledaren. Det kan leda till att barnet svarar ja på frågor som aldrig 

har hänt.  

 

Om förhörsledaren ändå väljer att använda sig av slutna frågor bör barnet i förväg 

ha uppmanats att säga ifrån om alternativen som ges är felaktiga, eller så bör barnet 

ges möjlighet till flervalsfrågor med en öppen avslutning av frågan så att barnet kan 

lägga till ytterligare svarsalternativ om de vill.
21 

6.3 Ledande frågor 

En fråga anses ledande om samtalsledararen fokuserar barnets uppmärksamhet på 

detaljer som inte tidigare blivit nämnda. Ledande frågor innebär att barnet förväntat 

ge ett visst svar eller att barnet känner ett krav på att berätta något som det 

egentligen inte kommer ihåg och som i sin tur kan resultera i att barnet återger 

någonting som egentligen inte stämmer. Exempel på ledande frågor kan vara – 

Hade han en svart jacka på sig? –Gjorde det ont när hon slog dig?  

 

Om en ledande fråga används bör den följas av mer öppna frågeställningar och 

bygga vidare på det barnet tidigare har sagt. Det som kan vara positivt med ledande 

frågor är att berättelserna blir mer detaljrika, men det bör in i det längsta undvikas. 

Som förhörsledare är det viktigt att man är medveten om när man använder sig av 

ledande frågor och vad man vill uppnå med dem. 
22 

6.4 Suggestiva frågor 

Denna form av frågeteknik är den som har den största negativa effekt på barnets 

berättelse. Frågorna kan lyda exempelvis, - Han var dum mot dig eller hur? Barnet 

förväntas här att återge ett visst svar utan att tidigare nämnt något om en viss 

situation. Detta innebär att förhörsledaren tar förgivet eller antar att det finns vissa 

                                                 
21 A-C Cederborg, 2000 sid. 75 

22 A-C Cederborg, 2000 sid. 77 
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detaljer som inte barnet själv har avslöjat. Forskning har visat att ett barn kan ändra 

sin version om samma frågor ställs om och om igen, detta då de försöker att svara 

”rätt” för att tillfredsställa förhörsledaren och vara de vuxna till lags.
23

 

 

7 Intervju med Thomas Näslund 

Vi har för att få en bättre inblick i ämnet haft en intervju med Thomas Näslund, 

barnutredare vid Sundsvallspolisen.  

 

Thomas gick ut polishögskolan 1980 och började arbeta i Sundsvall 1996. Han har 

under sin poliskarriär arbetat på många olika avdelningar inom polisen i flera olika 

städer.  2008 gick han den nya barnutredarutbildningen vi nämnt tidigare i 

rapporten. 

  

Thomas säger att det är påfrestande att vara barnutredare, i regel jobbar man i tre år 

sen är det dags att byta till något annat. Vid tillfället för intervjun har Thomas själv 

jobbar i ca två och ett halvt år.  

 

På fråga om vad vilka fällor man ska akta sig för när man håller i ett för hör och 

vad man ska undvika att göra svarar Thomas att det är viktigt att man som 

förhörsledare inte bekräftar det barnet säger, och att man inte ska belöna barnet, 

t.ex. genom att lova att titta på polisbilar när förhöret är slut eller bjuda på frukt. 

Man skall som förhörsledare inte heller röra eller trösta barnet, eftersom polisrollen 

går ut på att få fram sanningen och kräver att man håller sig objektiv inför barnets 

berättelse. Tystnad vid ett förhör kan bero på att barnet funderar över vad det var 

som hände vid ett visst tillfälle eller hur det ska berätta om det, man ska därför inte 

vara rädd för eller känna sig stressad när denna tystnad uppkommer. Risken om 

man inte klarar att hålla sig professionell under ett förhör är att det ger ett lägre 

bevisvärde vid en eventuell rättegång och på det viset stjälper man barnet istället 

för att hjälpa det. 

 

                                                 
23 A- C Cederborg, 2000 sid. 78 
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 Thomas berättar även att barn sällan vill ljuga under ett förhör. Däremot kan barnet 

ställas inför en inre konflikt då det både vill tillfredsställa förhörsledaren och 

samtidigt skydda sig själv eller sina föräldrar. Barnet känner rädsla för att bli 

lämnat ensamt om föräldern skulle hamna i fängelse och tror inte att det finns 

någon som då skulle kunna ta hand om det, samtidigt som det vill skydda sina 

föräldrars känslor.   

Thomas poängterar att miljön i anslutning till förhöret har en betydande roll för att 

barnet ska känna sig tryggt och kunna berätta så mycket som möjligt. Miljön bör 

anpassas så att barnets uppmärksamhet inte dras till leksaker eller dylikt, dock 

eftersträvas en känsla av hemmiljö. 

Stödcentrum i Sundsvall har anammat vikten av miljön i sitt samarbete mellan polis 

och socialtjänst, där är det lättare att kunna skapa denna hemmiljö eftersom det 

sällan finns sådana resurser på en polisstation.  

 

8 Stödcentrum Sundsvall 

En av samhällets uppgifter är att stödja och underlätta för barn som far illa och 

drabbas av våld. Varken föräldrar eller andra vuxna har någon rätt att behandla ett 

barn illa. 

För att effektivisera och underlätta arbetet med barn och ungdomar som är utsatta i 

Sundsvall finns något som kallas för Stödcentrum.  

 

Hos Stödcentrum finns polis, åklagare, socialtjänst, barnpsykiatri och barnklinik 

samordnade under samma tak och dessa har ett nära samarbete med varandra. 

Stödcentrum kan hjälpa det utsatta barnet att bearbeta det som hänt samt underlätta 

i kontakten mellan polis åklagare och socialtjänst. Vi en eventuell rättegång kan 

barnet tillsammans med någon på Stödcentrum få göra studiebesök på Tingsrätten. 

Ofta behöver också föräldrarna stöd och genom stödcentrum kan stödkontakter 

förmedlas. 

 

Socialtjänsten har anmälningsplikt till polisen och den misstankegrad som krävs är 

så låg som ”anledning anta” och med detta samarbete kan socialtjänsten lyfta frågor 

tillsammans med polisen. Förhör med barn eftersträvas att alltid hållas i miljön på 
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Stödcentrum. När förhöret pågår har socialtjänst, åklagare, särskild företrädare och 

advokat möjlighet att sitta med i ett så kallat ”medhörningsrum”. Genom att 

socialtjänsten bereds tillfälle att närvara vid förhöret kan denna göra en 

skyddsbedömning för barnet på plats och överväga ett eventuellt omedelbart 

omhändertagande.
24

                                                 
24 Stödcentrum Sundsvall 
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9 Slutdiskussion 

Under arbetets gång har vi fått en insikt i att lagarna inte är så knapphändiga som vi 

först trodde. Det är istället en fråga om att tolka lagarna utifrån ett barnperspektiv.  

Vi gick utöver det vi från början tänkt även in i några få principer som ligger till 

grund vid domstolsförhandlingar i Sverige. Detta för att enklare förstå vad det är 

som ligger till grund vid bevisvärderingen av ett barnförhör.  

Vi skriver i vår inledning att vi ska ta upp frågan om skillnader mellan förhör med 

vuxna gentemot barn, något vi själva inte riktigt tycker framkommer i rapporten. 

Det vi under arbetets gått har uppfattat som en av de stora skillnaderna är att det är 

mycket fler berörda myndigheter när det gäller barn. Detta är delvis beroende på att 

de är omyndiga och att brottet ofta är begånget av en närstående. 

Att tillförlitligheten av ett barns berättelse har betydelse i en eventuell rättegång har 

vi fått bevisat, vi har även fått insikt i hur viktigt det är att barnförhörsledaren är 

professionell då förhöret ofta är det enda bevis som presenteras i rätten. 

När vi började med arbetet hade vi funderingar om varför det inte finns en FAP 

som styr förfarandet vid barnförhör. Under arbetets gång har vi förstått att ämnet är 

alldeles för komplext för att styras på det viset. Alla fall är olika och alla personer 

reagerar på olika sätt varför man måste kunna variera sitt arbetssätt beroende på 

situationen.  
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