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“Vi kallar oss ungdomsutredare” 

En narrativ analys av ungdomsutredares perspektiv på polisyrkets        

villkor och de unga lagöverträdarna 

Malin Gärdström 

Sammanfattning 

Genom analys av ungdomsutredares narrativ om villkoren för yrket, syn på yrkesroll, de unga              

lagöverträdarna och falska erkännanden undersöker denna studie hur ungdomsutredare uppfattar sin           

yrkesroll samt hur de uppfattar förutsättningarna för att hantera misstänkta unga lagöverträdare i             

förhörssituationen. Semistrukturerade intervjuer med fem ungdomsutredare i Stockholmsregionen        

visar en dualistisk bild av polisyrket som dels fantastiskt men med usla villkor. Utredarnas narrativ               

förtäljer om en uppfattning av falska erkännanden som ovanligt i svensk kontext då utredarens uppgift               

är att utreda vad som hänt oavsett om någon erkänner sig skyldig till brottet. Dock framställs en                 

problematik kring hur de dåliga villkoren påverkar utredaren i sin yrkesroll. Personalpolitik och             

kunskapsutveckling lyfts fram som något som organisationen behöver förbättra för att stärka            

utredarens förutsättningar och säkerställa ett rättssäkert förfarande i utredningen.  

 

Nyckelord: Ungdomsutredare, unga lagöverträdare, narrativ, falska erkännanden, yrkesvillkor 

Summary 

This study examines how juvenile investigators perceive the preparation for their professional role and              

how they perceive the requirements and conditions for handling suspected juvenile offenders in the              

interrogation room. This study is conducted by analyzing the juvenile investigators' narratives about             

the working conditions of their profession and their approach and attitude toward their professional              

role, the juvenile offenders, and false confessions. Semi-structured interviews with five juvenile            

investigators in the Stockholm region reflect a conflicting and dualistic picture of the police              

profession as being simultaneously both fantastic and yet one of poor working conditions. The              

narratives of the investigators attest to a perception of false confessions as an unusual phenomenon in                

the Swedish context due to their professional duty and responsibility to investigate what happened,              

regardless of whether someone confesses or not. However, poor working conditions seems to have an               

effect on the investigator: the informants highlight the need for organizational improvement            
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concerning the staff policies, and the investigators’ knowledge development to ensure legal rights in              

the investigation process. 

 

Key words: Juvenile investigators, juvenile offenders, narrative, false confessions, working          

conditions 

 

Förord 

Jag skulle först och främst vilja tacka mina informanter som har tagit sig tiden att ställa upp på en                   

intervju samt för att de öppnade dörren och lät mig ta del av deras perspektiv i sin yrkesroll. Jag vill                    

även tacka min handledare Nihad Bunar som har väglett mig med bra feedback och utvecklande               

diskussioner kring uppsatsen.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj och vänner som har haft tålamod och stått ut med att se                     

mycket mindre av mig än de är vana vid! 

 

Stockholm, maj 2018. 

Malin Gärdström  
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1. Inledning 

Är falska bekännelser bland brottsmisstänkta barn och unga ett verkligt, samhälleligt problem eller             

påverkas vi av mediernas överdådiga framställning att tro så? Jag intresserade mig för området efter               

ett maraton-tittande av den amerikanska Netflix-serien Making a murderer vid årsskiftet 2015/2016.            

Men det var inte huvudpersonens berättelse som jag fastnade för utan den då 16-åriga Brendan Dassey                

som även han blir involverad i åtalet och slutligen döms som medhjälpare. Dassey, som aldrig tidigare                

haft kontakt med rättsväsendet, beskrivs i dokumentären och utifrån domstolsdokument som en            

introvert pojke med inlärnings- och kommunikationssvårigheter och ett lågt IQ som fastställer hans             

mentala kapacitet i nivå med en 10-åring (Hughes, 2017, 4 oktober). Åtalet mot Dassey saknar fysiska                

bevis och bygger helt på det erkännande som kom fram genom polisförhör, ett erkännande som han                

sedan tar tillbaka samt genom ett brev till domaren förklarar var framtvingat av polisen och att de                 

flesta av hans idéer var tagna från en bok. I dokumentären får tittaren även ta del av videoinspelningar                  

av de polisförhör som sedan ledde fram till Dasseys erkännande. Oavsett hur en ställer sig till detta                 

uppmärksammade fall, om en anser att han är oskyldig eller ej, belyser dokumentären en brist i det                 

polisiära arbetet när det kommer till barn och unga som misstänks för brott. 

Dessa förhör med Dassey följer inte rekommendationerna för förhörsmetodik mot barn och unga.              

Det råder en konsensus inom forskningen om hur en intervju eller förhör med barn och unga bör gå                  

till för att på bästa sätt ta del av barnets perspektiv med så liten påverkan som möjligt på berättelsen                   

(Cederborg, Orbach, Sternberg & Lamb, 2000). Poliserna i detta fall använder en förhörsteknik som              

inte rekommenderas att användas mot barn och unga , den är ledande och suggestiv samt riskerar att                1

påverka berättandet; vilket resulterar i information som inte är tillförlitlig. Dassey sitter i flera timmar               

långa polisförhör, utan en vuxen eller särskild företrädare i flera av dem, och matas med uppmaningar                

om att säga sanningen och att de (poliserna) redan vet sanningen - de behöver bara höra den från                  

honom också. Här blir det tydligt att det finns ett rätt svar, det poliserna vill höra. På det matas                   

16-åringen med suggestioner och alternativ tills det efter flertalet versioner blir “rätt”. Dassey tycks              

gissa sig fram till det poliserna vill höra. När förhörsmetoder likt denna används mot barn och unga,                 

trots rekommendationer att inte göra det, riskerar den att i högre grad framkalla opålitlig information.  

1 I USA, men även andra länder, används den så kallade Reid-tekniken inom polisväsendet vid förhör av                 
misstänkta brottslingar. Tekniken går ut på att sätta press på den misstänkte för att få fram ett erkännande och är                    
starkt kritiserad för att vara manipulerande, oetisk och saknar vetenskaplig grund samt att den framkallar falska                
erkännanden i högre grad. För mer se bl.a.  Kassin, 2005 
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Tyvärr är det inget unikt för det amerikanska rättsväsendet. I Sverige har debatten kring               

polisförhör med unga lagöverträdare kommit upp på agendan i och med det kända Kevin-fallet . Där               2

riktar medier och jurister stark kritik mot såväl utredningen i sig som de metoder förhörsledarna               

använde mot de två misstänkta pojkarna. I och med att Kevin-fallet kommer upp till allmänhetens               

kännedom under 2017 finner jag i media en splittring i uppfattningen om det polisiära arbetet med                

barn som misstänks för brott. Dels ser jag de yttranden från poliskåren i Kevin-fallets kölvatten som                

konstaterar att det där var då, vi har kommit långt sedan dess. Och dels journalister och jurister som                  

kritiserar att det finns stora brister i förhörsmetoderna även idag. Så hur ser det egentligen ut? 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

För att komma närmre en förståelse för fenomenet falska erkännanden av barn och unga skulle en                

kunna titta på utredares utbildning och förhörsmetodik och så vidare, vilket var min första tanke med                

studien, men jag insåg snabbt att det hade bara givit en del av hela bilden. En hade även kunnat                   

intervjua ungdomarna själva, men förutom att det hade varit svårt att genomföra på etiska grunder så                

hade det i slutändan handlat om psykologiska aspekter bakom erkännandet vilket inte är relevant i               

denna uppsats. Frågan här är egentligen inte varför någon erkänner falskt, det kan finnas många olika                

möjliga förklaringar bakom det. Frågan är snarare hur en hamnar i den situationen att någon kan                

erkänna falskt. I denna uppsats har jag därför valt att fokusera blicken på den andra personen i                 

förhörsrummet, utredaren. Syftet med denna studie är att se vilka förutsättningar de har att hantera               

förhör med unga misstänkta lagöverträdare samt blottlägga eventuellt meningsskapande bakom          

yrkesgruppen. Detta kommer göras genom att undersöka ungdomsutredares uppfattning om villkoren           

för yrket, sin yrkesroll som utredare och förhållande till mötet med de unga lagöverträdarna. 

- Hur uppfattar ungdomsutredare villkoren för sitt arbete? 

- Hur framställs ungdomsutredares yrkesroll? 

- Hur förhåller sig ungdomsutredare till förhörssituationen med misstänkta barn och unga? 

- Hur förhåller sig ungdomsutredare till förekomsten av falska erkännanden av barn och unga? 

1.2 Avgränsningar 

Studien har av praktiska skäl avgränsat sig till Stockholmsregionen dels på grund av restid för               

intervjuer men även för att minska sökområdet och på så sätt öka representationen av informanter i                

området procentuellt. Studien avgränsar sig även på så sätt att det riktar in sig på ungdomsutredare                

2 I augusti 1998 hittas fyraårige Kevin avliden vid strandkanten i Glafsfjorden i Arvika. Två bröder, sju och fem                   
år gamla, blir huvudmisstänkta och ska sedan ha erkänt mordet enligt polisen i en presskonferens. Fallet fick                 
stor uppmärksamhet i media. 
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specifikt. Som kan ses under 1.4.1 är det flera grupper inom polisen som håller förhör med barn och                  

unga. Valet av ungdomsutredare som informanter motiveras med att ungdomsutredare i högre            

utsträckning kommer i kontakt med den för studien intressanta målgruppen barn och unga som är               

misstänkta för brott.  

 

1.3 Operationalisering 

Barn- och ungdomsutredare - Termen används i denna uppsats i en generell mening för de som utför                 

förhör med barn och unga, såväl offer som misstänkta.  

Ungdomsutredare - Används som yrkesbenämning av informanterna i denna uppsats. Det de har             

gemensamt är att de är poliser som håller förhör med misstänkta unga lagöverträdare och alla arbetar,                

eller har arbetat, på polisens ungdomsenhet.  

Falska erkännanden - I denna uppsats definieras erkännande som ett medgivande till att ha begått ett                

brott eller att ge uppgifter som leder till bevisad skyldighet till brott. Ett falskt erkännande är då detta                  

medgivande eller givna uppgifter är falska och oriktiga. Det kommer inte fastställas någon djupare              

betydelse av fenomenet från författarens håll, såsom faktisk skuld och eventuella orsaker bakom             

erkännandet, utan detta lämnas till informanterna att definiera från dennes perspektiv. För en djupare              

diskussion kring begreppet se kapitel 2.2 Falska erkännanden.  

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Barn- och ungdomsutredare 

Det finns flera olika titlar för poliser som arbetar med barn- och unga och det är svårt att hitta ett                    

begrepp som samlar dem då de kan ha olika arbetsuppgifter på olika enheter trots samma yrkestitel.  

“Jag är polisinspektör. /---/ Vi kallar oss ungdomsutredare men det är.. man söker ett jobb som                

utredare, sen finns det olika grupper. Så det är nog bara ett internt.. alltså att man jobbar som polis och                    

man är utredare men man är inte specifikt anställd som en ungdomsutredare utan det är att den gruppen                  

man jobbar på är inriktade på det.” - Utredare A 

Är svaret jag får när jag försöker nysta bland yrkestitlar och begrepp i en av intervjuerna.                

Barnutredare, ungdomsutredare, barnförhörsledare, förundersökningsledare och så vidare, många är         

de som kan komma i kontakt med barn och unga, offer såväl som förövare. Här nedan följer en kort                   

kartläggning av de poliser som arbetar med förhör av minderåriga.  
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Förr var majoriteten av de poliser som arbetar med barnförhör inte särskilt utbildade för det och                 

det råder brist på utbildade barnförhörsledare i Sverige. Enligt uppgifter från 2010 (Granath, 2010, 27               

maj) fanns det cirka 350 poliser med behörighet att utföra barnförhör i Sverige, varav ungefär en                

tredjedel av dessa hade gått en särskild utbildning. Därmed arbetade 233 poliser med att förhöra barn                

och unga utan en särskild utbildning. Denna brist på utbildning syns än idag. Barnahus är ett                

samarbete mellan polis, socialtjänst, sjukvård och psykiatrin för att skapa en barnvänlig miljö där barn               

och unga som misstänks ha utsatts för brott kan få hjälp och stöd av särskilt utbildad personal utan att                   

slussas runt (Stockholms Stad, 2017). Rapporten Inuti ett Barnahus (Landberg & Svedin, 2013) från              

Rädda Barnen visar att drygt en tredjedel av Sveriges Barnahus inte följer riktlinjerna för utbildade               

barnförhörsledare. De uppger att de inte har lyckats rekrytera särskilda barnutredare och många av              

barnförhören utförs av personal som helt saknar utbildning inom barnförhör (Landberg & Svedin,             

2013). Denna brist på särskild utbildning riskerar att urholka rättstryggheten för barn och unga. 

Dessutom strider det mot barnets rättigheter fastställda i FN:s konvention om barnets rättigheter.              

Artikel 40 punkt 2 tar upp grundläggande garantier för barn- och ungas rättigheter när denne               

misstänks för, åtalas för eller har funnits skyldig till brott. Precis som med vuxna ska även barn                 

betraktas som oskyldiga fram tills att skulden fastställs på ett lagligt sätt, eventuell tystnad från barnet                

kan inte tolkas som ett erkännande av brott (Åklagarmyndigheten, 2013). Artikeln säger även att ett               

barn inte ska tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig, samt att barnet har rätt att yttra sig                   

under alla stadier av proceduren. Begreppet tvång lyfts fram som ett viktigt begrepp att vidga i dess                 

tolkning så att det inte begränsas till fysisk bestraffning eller annan “tydlig” kränkning av de               

mänskliga rättigheterna (ibid). Det finns flera faktorer som kan påverka ett barn att erkänna falskt,               

barnets ålder och utveckling, förhörets längd, brist på förståelse eller risken för negativa, okända              

konsekvenser eller fängelse (ibid). Även mutor och belöningar som godis eller löftet att “få gå hem                

om hen berättar sanningen” kan påverka ett barns utsaga och leda till falska erkännanden. Därför är                

det, enligt barnrättskommittén, viktigt att poliser får en adekvat utbildning i förhörstekniker så att de               

kan undvika metoder som kan leda till påtvingade och falska erkännanden (ibid). Att det råder brist på                 

utbildade barnförhörsledare ses därför som något oroande i förhållande till barnets rättigheter om             

rättstrygghet. 

1.4.1.1 Utbildning och kunskaputveckling 

Hur ser då kraven gällande formell kompetens för de som förhör barn och unga ut i svensk lagtext?                  

Enligt 18 § i Förundersökningskungörelsen (SFS 1947:948), FUK, bör förhör med någon som är              

under 18 år hållas av en person med särskild kompetens. I 32 § Lagen med särskilda bestämmelser om                  

unga lagöverträdare (SFS 1964:167), LUL, framhävs även att undersökningsledaren ska “genom           

intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften”. Hur              
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detta intresse och fallenhet för arbetet manifesteras i praktiken står inte i lagtexten och lämnar ett                

något vagt riktmärke för kriterier av yrkesverksamma. Även ordet bör lämnar ett tolkningsutrymme             

gällande kravet på särskild utbildning för barn- och ungdomsutredare. Detta visar hur det ens är               

möjligt att, som tidigare nämnts, en tredjedel av Sveriges Barnahus har personal som förhör barn och                

unga fastän de inte är särskilt utbildade. 

Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att säkerställa kompetensen hos barnutredare och             

barnförhörsledare genom en obligatorisk, anpassad utbildning (Larsson, 2007, 3 oktober). Idag syns            

det i den tre-stegs-utbildning för barnutredare som heter Brott mot barn och ungdomar. Steg 1 handlar                

till stor del om utredningsmetodik och fortlöper under 50 studiedagar, vilket motsvarar 15             

högskolepoäng (hp). De sista två stegen fokuserar på intervju- och förhörsmetodik och ligger på 25               

respektive 10 studiedagar. Utbildningen har funnits i cirka 10 år och genomförs i 2-4 omgångar per år                 

med ungefär 24 elever vid varje omgång . Stockholmsregionen har större andel fullt utbildade             3

barnförhörsledare än det nationella genomsnittet. Åklagarmyndighetens tillsynsrapport (2016) visar         

att det i Stockholmsregionen finns totalt 84 barnförhörsledare. Av dessa har 40 gått hela              

tre-stegs-utbildningen, 29 har genomgått någon del av utbildningen och 17 är under utbildning. Den              

totala siffran för Sverige är 305 barnförhörsledare (126 har gått hela utbildningen, 87 har genomgått               

delar av den och 92 är under utbildning). Dessa siffror visar dock endast de som har eller undergår en                   

utbildning och ger därmed inte hela bilden över Stockholms och Sveriges barnförhörsledare.  

Dessutom råder ett övervägande fokus på barnet som brottsoffer. I min sökan efter informanter               

kom jag i kontakt med barnutredare som gav bilden av att de endast förhör barn som misstänks vara                  

utsatta för brott. Den utbildning som erbjuds barnutredare heter brott mot barn och unga. Den utgår                

alltså från att barnet är offret i situationen och inte nödvändigtvis en lagöverträdare. Det finns inga                

formella krav på utbildning likt den för barnutredare för att jobba som till exempel ungdomsutredare               

och förhöra misstänkta unga lagöverträdare. Hur påverkar det utredningar där den brottsmisstänkte i             

själva verket är ett barn själv? Kan detta övervägande fokus på barn som brottsoffer säga något om                 

varför unga lagöverträdares rätt inte skyddas med samma krav på formell kompetens hos utredare och               

förhörsledare? Oavsett vilka förklaringar som finns bakom detta fokus på barn som offer, även om de                

är rimliga och legitima, försvårar det kartläggningen av barn- och ungdomsutredare som förhör             

misstänkta unga lagöverträdare. Det finns ingen likartad statistik över hur många som jobbar med det.               

Även om statistiken över utbildning inte ger en fullständig bild, som visas i stycket ovan, hade det                 

ändå givit en fingervisning.  

3 Personlig kommunikation, Utbildningshandläggare, Polisens kompetenscentrum, 22 februari 2018 
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1.4.2 Unga lagöverträdare och lagen 

Det är relativt “vanligt” att ungdomar begår brott eller blir utsatta för brott. Faktum är att unga är                  

överrepresenterade i brottsstatistiken då det är vanligare att en begår brott i ungdomen än i vuxen                

ålder (Brå, 2015). Brottsförebyggande rådets skolundersökning av ungdomsbrottslighet visar att          

hälften av eleverna i årskurs nio uppger att de har begått någon form av brott (våldsbrott, stöldbrott,                 

skadegörelse eller att de har provat någon form av narkotika) de senaste 12 månaderna, och lika                

många uppger att de har blivit utsatta för brott de senaste 12 månaderna (Brå, 2015). Enligt Polisens                 

hemsida (Polisen, a) har ungdomsbrottsligheten legat på en stabil nivå de senaste 30 åren och de                

vanligaste ungdomsbrotten är snatteri och skadegörelse. Forskning visar att tonåren är den mest             

brottsintensiva perioden i livet och det finns ingen enkel förklaring till varför någon begår ett brott                

men de flesta unga som begår brott gör det vid något enstaka tillfälle (ibid). Däremot är brottsligheten                 

ojämnt fördelad, ett fåtal av ungdomarna står för majoriteten av den totala ungdomsbrottsligheten             

(Brå, 2015). Det konstateras även att både flickor och pojkar begår såväl som utsätts för brott, däremot                 

begår pojkar generellt fler brott än flickor och ofta av grövre karaktär (Polisen, a). Utifrån dessa                

uppgifter kan en dra slutsatsen att många av dessa nioklassare som uppgett att de begått något brott de                  

senaste 12 månaderna kan ha varit i kontakt med polis eller socialtjänst som påföljd. 

Däremot ser det olika ut i lagstiftningen/proceduren beroende på ålder och brott. Särskilda              

bestämmelser för unga lagöverträdare finns i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB)           

(Åklagarmyndigheten, 2013). Bestämmelser om hur förhör med barn och unga ska gå till finns i FUK                

15-18 §. Då barn under 15 år inte är straffmyndiga utreder inte polisen brottet i traditionell mening                 

med en förundersökning. De kan dock utreda brottet genom LUL. När en anmälan om brott begångna                

av barn kommer in är socialtjänsten den myndighet som ansvarar för samhällets reaktioner (Jarl,              

Holmberg & Öberg, 2008). Därefter skall socialtjänsten ta ställning till huruvida en utredning skall              

öppnas rörande barnets och familjens behov av hjälp och stöd (Jarl m.fl., 2008). 31 § LUL slår fast att                   

utredning får inledas om: “1) en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av                

socialtjänstens insatser med avseende på den unge, 2) det behövs för att klarlägga om någon som har                 

fyllt femton år har tagit del i brottet, 3) det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom                   

brottet, 4) det annars är av särskild vikt att en utredning äger rum (ibid s, 19).” Är barnet under 12 år                     

får utredning endast inledas om det finns synnerliga skäl (ibid). Barn 15-17 år, ungdomar, är               

straffmyndiga enligt svensk lag och kan dömas till särskilda påföljder och är mer vanligt              

förekommande i polisledda utredningar. 
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1.4.3 Förhörsmetodik  

Det råder en stark konsensus inom internationell forskning vilken metod som ger högre kvalitet vid               

förhör och intervjuer. För 18 år sedan var det inte lika självklart. Ann-Christin Cederborg, professor               

inom barn- och ungdomsvetenskap, berättar i en intervju om reaktionerna på studien Investigative             

interviews of child witnesses in Sweden (2000) som hon utförde tillsammans med Orbach, Sternberg              

och Lamb. Under den tiden var debatten uppdelad i två falanger, en som sade att “barn ljuger aldrig”                  

och den andra menade att “man kan inte lita på dem, deras berättelser” (A-C. Cederborg, personlig                

kommunikation, 15 mars, 2018). Tillsammans med sina medarbetare tog Cederborg mittfåran och            

konstaterade att det beror på vilka möjligheter barnet får att berätta, om förhöret domineras av ledande                

frågor och suggestioner är det inte så konstigt att berättelsen blir problematisk att lita på (ibid).                

Studien utvärderade polisens förhör med misstänkta offer för sexualbrott i Sverige och konstaterade             

att trots utvecklande forskning under 90-talet, med riktlinjer och rekommendationer för högre kvalitet             

på information från förhör, så användes det inte i praktiken (Cederborg, Orbach, Sternberg & Lamb).               

Förhörsledarna förlitade sig till största del på ledande frågor och suggestioner trots att             

rekommendationerna säger att så mycket information som möjligt bör inhämtas med öppna frågor. 

Högst kvalitet ger invitationer - berätta, förklara och beskriv. Barnet bjuds in till att berätta utan                 

att en lägger in information som inte har nämnts eller som förhörsledaren redan tycker sig veta.                

“Berätta om händelsen. Du sa så här, berätta allt/mer om det” (A-C. Cederborg, personlig              

kommunikation, 15 mars, 2018). En annan öppen fråga som också är okej är de specifika frågorna,                

directive utterances (Cederborg, Orbach, Sternberg & Lamb, 2000), när, var, hur, vem och vilka.              

Dessa frågor används för att fokusera barnet på specifika detaljer i berättelsen (ibid), du talar om vad                 

du vill veta mer om. Viktigt är att det rör sådant som barnet redan berättat genom fritt berättande                  

(invitation). “Du sa att han tog av sig kläderna, vad hade han på sig” (A-C. Cederborg, personlig                 

kommunikation, 15 mars, 2018)? Ett användbart verktyg för att få en tydlig och sammanhängande              

berättelse från barn och unga är förtydligande, barnet ges möjligheten att förtydliga sin berättelse              

(ibid). “Du sa så här, men jag förstod inte riktigt vad du menade. Förklara för mig/berätta igen så att                   

jag förstår.” Här betonas att det är förhörsledaren som inte förstår, det är inte barnet som säger något                  

fel. Förhörsledaren bör hålla sig borta från att gissa, tolka eller bedöma det barnet säger och fråga om                  

det stämmer (ibid), barnet ska tillåtas att sätta sina egna ord på händelsen.  

De kvalitetsmässigt lägre kategorierna är ledande frågor och suggestioner (Cederborg, Orbach,            

Sternberg & Lamb, 2000). Dessa frågor skapar en samproduktion av berättelsen och framkallar i              

högre grad inkorrekt information. Då barn kan vilja vara den vuxne till lags riskerar dessa frågor att ge                  

felaktig information (A-C. Cederborg, personlig kommunikation, 15 mars, 2018). Ledande frågor,           

eller option-posing, leder in barnet på detaljer av händelsen som barnet inte själv har gett eller ställer                 
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barnet inför något att bekräfta eller alternativ att välja mellan. Suggestioner ger även en indikation på                

vilket svar som förväntas eller tar för givet sådant som barnet själv inte sagt (Cederborg, Orbach,                

Sternberg & Lamb, 2000) - till exempel “hen tvingade dig att göra det va?” Eller om barnet berättar                  

“vi satt på sängen”, “satt du i hens knä då?” Ibland kan det vara nödvändigt att ställa en ledande                   

fråga, men då är det viktigt att den följs upp med en invitation. Säger barnet “ja, så var det” följs detta                     

till exempel upp med “berätta allt om det” (A-C. Cederborg, personlig kommunikation, 15 mars,              

2018) och därmed tillåts en fri berättelse. Dock bör en aldrig påstå saker, “jag har hört X, berätta om                   

det”. Detta är en suggestion och är farlig att använda, främst på yngre barn och barn med någon                  

funktionsvariation (ibid). Ytterligare en utmaning i förhörssituationer med barn och unga är när vuxna              

uppfattas som auktoriteter, vilket poliser i mångt och mycket är, vill barn och unga gärna vara den                 

vuxna till lags (Toeplitz-Wiśniewska, 2007). Som förhörsledare är det därför viktigt att vara medveten              

om dessa risker, se barnet som sitter framför sig och ge denne möjligheten att berätta utifrån hens                 

individuella förutsättningar.  

2. Tidigare forskning 

Det finns en hel del studier kring psykologin bakom polisförhör kopplat till falska erkännanden, det               

finns till och med studier om kameravinkelns inverkan på bedömningen av erkännandets frivillighet.             

Detta stora intresse inom forskningsfältet tycks tillskrivas DNA-bevisningens utveckling och de           

många uppmärksammade fall där oskyldiga har dömts, och framförallt fall där det även har funnits ett                

erkännande (Kassin, Leo, Meissner, Richman, Colwell, Leach & La Fon, 2007). Mycket av fokuset              

har fallit på vad som sker i förhörsrummet, förhörsmetodik och polisens förmåga, eller egen              

uppfattning av förmågan, att kunna skilja på sanna och falska uttalanden (Kassin et.al., 2007). Det               

som saknas är utredarens perspektiv. Kassin et al. (2007) studie är en av de första som riktar sig mot                   

utredarens perspektiv, dock är det en kvantitativ surveyundersökning med syftet att undersöka polisers             

perspektiv på hur vanligt förekommande falska erkännanden är, samt de förhörsmetoder som de oftast              

använder. Även om det ger en inblick i utredarens perspektiv är det endast en ytlig själv-rapport om                 

ens egna insatser och säger inte något om hur utredaren uppfattar villkoren för sitt yrke, de unga                 

lagöverträdarna, hur de förbereds inför sin yrkesroll och att hantera förhör med misstänkta barn och               

unga. Denna studie ämnar att ge nya kontexter till ett fenomen som hittills endast förklarats genom                

praktiska faktorer som förhörsmetodik och brist på kompetenser i form av utbildning. Här nedan följer               

en överblick av tidigare forskning inom två för studien relevanta koncept. 
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2.1 Yrkesidentitet 

Tidigare studier av polisverksamheten lyfter fram skapandet av yrkesidentiteter som en viktig faktor.             

För att kunna förklara en yrkesgrupps olika strategival är analysen av kollektiva yrkesidentiteter av              

betydelse (Kvarnström, 1998). Dessa skapas genom ett positionerande av “vi” som grupp och “de              

andra” (ibid). Polisens kåranda präglas av en gemensam föreställning av en grupp som upprätthåller              

viktiga samhällsfunktioner, en byråkratisk organisation med hierarkisk struktur (ibid.). Filstad &           

Gottschalk (2010) beskriver polisyrket som en grupp-orienterad yrkesgrupp då jobbet ofta           

karaktäriseras av gruppsamarbete eller partnerskap mellan två individer som ofta varar i flera år under               

karriären. Polisen som individ, å andra sidan, beskrivs som en stark individ, med distinkta              

ledaregenskaper, som i sin yrkesroll ofta är personligt ansvarig för sina individuella ageranden. Detta              

leder till ett betonande på såväl individualism som det kollektiva (Filstad, Gottschalk, 2010).  

Arbetstagaren påverkas även på individuell nivå av yrkesidentiteter. En yrkesgemenskap ses som             

en viktig del för medlemmen av gruppen även privat, individen uttrycker att hen är polis som en del                  

av dennes sociala identitet (Granér, 2004). Om någon frågar vem du är tenderar professionen att               

hamna högt upp på listan över saker som identifierar personen (ibid). Weick (1995) förklarar detta               

som en socialisering in i yrkeslivet där nya identiteter konstrueras och förändrar individens bild av sig                

själv. Organisationssocialisering är den process genom vilken en individ kommer att uppskatta            

värderingar, förmågor, förväntat beteende och samhällskunskaper som är nödvändiga för att anta en             

organisatorisk roll och för att delta som en organisatorisk medlem (Louis, 1980). Däremot lyfter              

Weick fram att denna sociala identitet kräver att även andra identifierar din tillhörighet till den               

gruppen. 

2.2 Falska erkännanden 

Det finns flera olika definitioner av falskt erkännande. Den strängaste definitionen av falskt             

erkännande är att den misstänkte erkänner brott hen helt är oskyldig till (Gudjonsson, 2003). Andra               

definitioner delar upp det i fler kategorier, till exempel där den misstänkte är helt oskyldig och                

erkänner ett brott hen inte begått eller där hen på något vis är inblandad, inte nödvändigtvis skyldig                 

eller oskyldig, men överdriver sin egen inblandning - den senare tros vara vanligare förekommande              

även om det inte har styrkts med någon data (Ayling, 1984 i Gudjonsson, 2003). En annan definition                 

av falskt erkännande ger en teoretisk aspekt av falskt erkännande som förekommande för såväl              

skyldiga som oskyldiga. Den oskyldige erkänner något hen inte begått och den skyldige manipuleras              
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till att erkänna detaljer av brottet hen inte kommer ihåg (Ofshe, 1989 i Gudjonsson, 2003). Så när en                  

talar om falska erkännanden är det nödvändigt att förstå fenomenet utifrån flera olika perspektiv. 

Det finns inget enkelt svar till varför någon gör falska erkännanden. Tidigare forskning pekar på                

en kombination av olika faktorer som rör omständigheterna kring frihetsberövandet och förhören samt             

den misstänktes psykologiska sårbarhet (Gudjonsson, 1992e i Gudjonsson, 2003), exempelvis ett           

förståndshandikapp eller en psykisk störning (Nilsson & Herlitz, 2013). En annan faktor är att              

personen tar på sig brottet för någon annans skull (ibid). Hur vanligt förekommande fenomenet är är                

svårt att säga. Hartwig, Granhag & Vrij (2005) menar att forskning om förekomsten av falska               

erkännanden är knapp i många länder. Däremot visar ett flertal studier, i bland annat USA, Norge,                

Israel, Kanada och Island, att falska erkännanden sker regelbundet (Ofshe & Leo, 1997; Gudjonsson,              

2003; Leo, 2001). Men resultaten går isär när det kommer till hur utbrett problemet är. I USA visade, i                   

och med att fångar blev friade tack vare framsteg inom DNA-bevisning, att 15 av de 62 oskyldigt                 

dömda hade erkänt brottet (Leo, 2001). Enligt flera forskare tros detta endast vara toppen av isberget                

(Kassin et al., 2007). Dock visar Gudjonssons (2003) studier på Island att det är ovanligt och falska                 

erkännanden förväntas förekomma i 1 procent av alla polisförhör. Oavsett exakt utbredning är falska              

erkännanden ett problem för rättssystemet (Hartwig, Granhag & Vrij, 2005). Att studierna ger olika              

bilder av fenomenet är i sig inte konstigt då det skulle kunna förklaras genom kulturella och                

organisatoriska skillnader hos medborgare och polismyndighet (se Nilsson & Herlitz, 2013 för mer             

om falska erkännanden och kultur). Däremot råder konsensus kring uppfattningen av barn som mer              

lättpåverkade än vuxna (Ceci & Bruck, 1993; 1995; Kassin et al., 2007). Studier visar att barn gärna                 

vill vara vuxna till lags, särskilt om den vuxne uppfattas som en auktoritet (Toeplitz-Wiśniewska,              

2007). Detta gör att barn löper större risk för att bli påverkade till att erkänna falskt. 

3. Narrativ ansats 

Narrativ är trots dess popularitet ett relativt omstritt och obestämt begrepp. Det kan användas dels som                

en epistemologi eller ontologi såväl som metodologi (Georgakopoulou, 2007). Narrativ teori, narrativ            

analys och narrativ metod, många är användningsområdena inom narrativ forskning. Enligt Hydén            

(1997) är den sociala verkligheten narrativ till sin karaktär och uppbyggd av narrativa element eller               

berättelser. Däremot är ingen berättelse ny eller unik och narrativet tillhör inte individen, det används               

för att genom större berättelser, kulturellt delade master narrativ, göra sig förstådd i de små               

berättelserna i det vardagliga samtalet (Bamberg, 2006). Genom att tematiskt analysera berättelser kan             

en se återspeglingar av kulturerna de är inbäddade i.  

Ett narrativs innehåll kan ses ha två olika funktioner, dels att redogöra tidigare händelser och                

upplevelser genom kronologiskt berättande men även som en evaluerande funktion där berättaren            
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skapar en mening av de händelserna och erfarenheterna (Labov & Waletzky, 1967; 1997 i Elliott               

2005). Den andra synen på narrativets funktion är nära besläktat med perspektivet på narrativet som               

en prestation med fokus på de interaktionella kontexterna där narrativet skapas, berättas och             

konsumeras (Elliott, 2005). Detta perspektiv är det tredje elementet i Mishlers typologi som fokuserar              

på berättelsens funktioner, sammanhang och konsekvenser, alltså inte så mycket på berättelsens form             

och struktur utan vad berättelsen innehåller och vad berättelsen gör, vilket syfte den uppfyller och               

dess effekter (Mishler 1997). Genom detta perspektiv sätts narrativet i en social dimension där              

förhållningssättet till narrativet inte enbart berör textanalys utan det ses som en social konstruktion där               

“berättandet och konsumtionen är en empirisk social process av gemensamma åtgärder i en lokal              

kontext som i sig självt tillhör en större bredare social kontext” (Plummer, 1995, s. 24). Denna                

approach till narrativ ser berättandet som en naturlig del i människans liv och går inte att skilja från                  

skapandet av jaget, identiteter och sociala verkligheter (Hyvärinen, 2008). 

Samtidigt som våra berättelser kan säga något om vem jag är, vad jag identifierar mig med och hur                   

jag upplever min sociala värld visar det även ett förhållningssätt till något större då vi inte lever i ett                   

socialt vakuum. Förutom narrativets innehåll och funktion öppnar nya teorier om narrativ upp för              

berättelser om mentala företeelser, såsom känslor, observationer och kognition, utöver de rent fysiska             

händelserna (Hyvärinen, 2008). Därmed upplevs berättelser inte endast redogöra för tidigare event            

utan de positionerar även berättaren inom “nätverk av sociala och kulturella förväntningar” (Bamberg             

2004b i Hyvärinen, 2008, s. 457). Här spelar de tidigare nämnda master narrativen en särskild roll för                 

att kunna tyda den kultur berättelsen är inbäddad i. Inom narrativ existerar en paradox i och med att                  

varje människa är unik men ingen berättelse är ny. Det finns en mall om hur en ska och kan berätta                    

om ett liv, mönster av förekommande teman i hur en berättar och kända element som är standard även                  

i det unika - något vi delar kulturellt. Ett master narrativ innehåller dessa element och teman som                 

anspelar på en större berättelse. Ett sådant master narrativ är till exempel berättelsen om en               

“underdog” som segrar i slutet efter en svår prövning eller utmaning mot någon/något klart överlägset,               

vilket anspelar på historien om David och Goliat. Eller ung, förbjuden kärlek som för tankarna till den                 

tragiska berättelsen om Romeo och Julia. Master narrativ kan ses som ett exempel på hur berättaren                

kontinuerligt förflyttar sig mellan kultur och individuellt uttryck (Hyvärinen, 2008). 

Det finns inga specifika modeller att följa inom narrativa studier av denna sort. Den teoretiska                

utgångspunkten för uppsatsen vilar sig mot en narrativ ansats av den första vågen. Med detta menas                

att den förhåller sig till narrativen som vittnesmål av informanternas uppfattning, tolkning och             

beskrivning av sin verklighet. Däremot är jag av den uppfattningen att berättelserna även kan ses som                

producerande av kategorier och utifrån utredarnas narrativ kommer analysen att knyta an till olika              

teorier och tidigare forskning för att tolka utredarens perspektiv och se eventuellt skapande av              

identitet och kulturella gemenskaper. 
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4. Metod 

4.1 Semistrukturerad intervju 

Samhällsvetenskap öppnar upp för andra livsvärldar bortom vår egna uppfattning och erfarenhet. Ett             

av medlen för detta är intervjuer. Syftet med intervjuer är att “ta del av beskrivningar av informantens                 

livsvärld med avseende att tolka betydelsen av de beskrivna fenomenen" (Kvale, 1996, s. 5-6). Genom               

intervjuer kan en få tillgång till andras observationer, lära om platser en själv inte besökt, andra                

kulturer och sociala liv (Weiss, 1994). En kan ta del av människors upplevelser och tolkningar av                

dessa upplevelser samt de relationer och känslor som utgör det mänskliga tillståndet (ibid). Intervjuer              

har på senare tid rekonstruerats från att se informanten som ett passivt subjekt intervjuaren kan hämta                

kunskap från likt ett kärl till att se intervjun som ett tillfälle där två aktiva subjekt tillsammans                 

konstruerar en berättelse av erfarenheter (Gubrium & Holstein, 2012). Dock kritiseras många            

samhällsvetenskapliga studier för avsaknad av kontext vid presentationen och analysen av data från             

intervjuer, att synliggöra interaktionen i intervjun (Potter & Hepburn, 2012). Om en ser på              

intervjusituationen som två aktiva subjekt i en konversation blir kontexten avgörande för analysen.             

Vilken fråga svarar informanten på och hur kan frågans format ha påverkat svaret? Precis som inom                

polisförhör är det viktigt att ha i åtanke även vid intervjuer. Så trots intervjuns möjlighet att öppna upp                  

för kunskap om andra perspektiv och livsvärldar är det lite mer jobb och tanke bakom det än att ställa                   

en fråga eller två och sedan se resultaten som någon absolut sanning.  

Som kan ses under 1.4.3 Förhörsmetodik råder inom forskning en internationell konsensus kring              

vilken metod som ger högre kvalitet vid förhör och intervjuer. För att bäst ta del av ungdomsutredares                 

uppfattning om sina villkor i arbetet och perspektiv på de unga lagöverträdarna använder jag i denna                

studie semistrukturerade intervjuer med öppna svarsmöjligheter. Det innebär att frågorna är utformade            

utifrån teman i en intervjuguide, alla deltagare kommer att få ungefär samma frågor men inte               

nödvändigtvis i samma ordning. Dessutom kommer frågorna att vara öppna, det vill säga frågor som               

uppmanar till eget berättande med minimalt styrande från intervjuaren och i linje med de              

internationella rekommendationerna. Frågorna kan rangordnas i grad av öppenhet där den högsta,            

klass 1-frågor, ofta formuleras som berätta, beskriv eller förklara (Cederborg, Orbach, Sternberg &             

Lamb, 2000). Nästa grupp är fortfarande öppna frågor men av en mer specifik art, hur, vad, var, vem,                  

när och så vidare. Dessa bör ställas efter att ha ställt en fråga av den högsta graden som en                   

uppföljning på informantens svar för att få mer detaljer (ibid). För att uppnå öppna svarsmöjligheter               

kommer frågor av karaktären ledande och suggestiva att undvikas då de anses vara kvalitetsmässigt              
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lägre (ibid). Att hålla en hög standard med öppna frågor genomgående i intervjun är viktigt då                

intervjuns semistruktur öppnar upp för följdfrågor utefter informationen som kommer från           

informanten. Så även om alla intervjuer utgår från samma intervjuguide, med samma uppsättning             

frågor, kan intervjuerna se väldigt olika ut då strukturen byggs upp kring det informanten ger. Jag ser                 

inget problematiskt i det då det är informantens perspektiv som är av intresse för studien, och eftersom                 

jag följer informantens narrativ kommer intervjuerna att se olika ut i och med att deras perspektiv är                 

olika. Men de har en gemensam kärna i tema och grundfrågor vilket gör att datan ändå är                 

sammankopplad och relevant för uppsatsen. Det kommer med andra ord inte generera ett universellt              

narrativ som sedan tillskrivs alla barn- och ungdomsutredare, utan det är en samling narrativ från olika                

ungdomsutredare som kan ge en inblick i yrkets villkor och en nyans av fenomenet barn och unga som                  

gör falska erkännanden.  

4.1.1 Informanter 

Vid kartläggningen av potentiella informanter till denna studie uppmärksammades att poliser kan vara             

svåra att få tag på, och den organisatoriska delen är något av en djungel för en utomstående. Målet                  

med studien är att få ta del av perspektivet hos de personer som förhör unga lagöverträdare hos                 

polisen, men vilka är de? Det finns inte en samlande titel, det finns många olika. Barnförhörsledare,                

ungdomsutredare, barnutredare, förundersökningsledare och så vidare. Många är de som kommer i            

kontakt med barn och unga inom yrket, men inte alla håller förhör med misstänkta unga               

lagöverträdare. I min process att hitta relevanta informanter blev det även en läroprocess i hur               

polismyndigheten är organiserad och vilka jag bör rikta in mig på i mitt sökande.  

För att få in en fot nyttjade jag en privat kontakt inom polisen och frågade om hen kände någon                    

som höll i förhör med barn och unga. Via denna kontakt hamnade jag tillslut, med två                

mellanlandningar, hos min första informant. Genom detta fick jag lära mig att vissa barnutredare              

håller endast förhör med misstänkta brottsoffer och att jag måste vara tydligare i mina sökkriterier.               

Efter det riktade jag in mina sökningar på ungdomsutredare och ungdomsenheten. I och med att det                

inte finns några obligatoriska utbildningar eller annan officiell statistik över ungdomsutredare är det             

svårt att uppskatta hur många informanter jag nått av de möjliga. Men utifrån uppgifter från               

informanterna om antal personer på de enheterna har jag nått ca 1/7 av utredarna (5 av 37) på de                   

enheterna. För att få en någorlunda representativ bild av Stockholm som region spred jag sökandet till                

så många olika områden som möjligt. Jag kom i kontakt med potentiella informanter genom att ringa                

och maila polisens registrator, gruppchefer på ungdomsenheten, namngivna ungdomsutredare i          

tidningsartiklar och via personliga hänvisningar från informanterna.  

Genom att tacka ja till att intervjuas har informanterna gett sitt medgivande till att delta i studien.                  

De har inför intervjun informerats om studiens syfte och tillfrågats om att få spela in intervjun, i                 

17 



samband med detta har de även informerats om att ingen obehörig kommer att ta del av materialet och                  

att de kommer att vara anonyma. Informanterna har i uppsatsen anonymiserats med tillskrivna             

bokstäver från A-E och presenteras här nedanför. För att ytterligare respektera informanternas            

anonymitet har jag valt att inte nämna distrikt, polisstation, ort eller område men alla arbetar inom                

region Stockholm. Information i narrativen som anses för avslöjande kommer att uteslutas eller kodas              

för att vidhålla anonymiteten.  

Utredare A: Kvinna, 41 år, 15 år som polis varav ca 10 år som ungdomsutredare. 

Utredare B: Man, 64 år, 36 år som polis, senaste 10-15 år endast ungdomsutredare. 

Utredare C: Man, 51 år, 17 år som polis, ca 7 år som ungdomsutredare. 

Utredare D: Man, 39 år, 14 år som polis, 3 år som ungdomsutredare.  

Utredare E: Kvinna, 40 år, 12 år som polis, ca 2 månader som ungdomsutredare.  

4.1.2 Intervjuguide och procedur 

Intervjuguiden är uppdelad i fyra ämnesområden: organisatoriskt stöd, kunskapsutveckling, personligt          

perspektiv och falska erkännanden. Alla kategorier inleds med en fråga i högsta klassen av öppna               

frågor, invitationen berätta eller beskriv. Därefter följer en rad följdfrågor av öppna frågor klass 2,               

specifika frågor. Dessa är med som stöd för dels intervjuaren men även informanten. För vissa kan en                 

invitation vara överväldigande och en mer specifik fråga behövs för att ge en fingervisning om vad det                 

är personen vill veta. Efter den första invitationen är det mycket möjligt att informanten redan               

besvarat en eller flera av de följande specifika frågorna. Utefter det som informanten berättar kan               

dessa specifika frågor vävas in som följdfrågor för att utveckla narrativet.  

Intervjuernas omfattning var sammanlagt cirka 5 timmar och 15 minuter, ett genomsnitt på drygt 1                

timme per intervju. Den kortaste intervjun var ca 45 minuter och den längsta 1 timme 25 minuter. Alla                  

intervjuer tog plats på respektive informants polisstation, antingen på det personliga kontoret eller i ett               

mötesrum. Val av plats var främst av praktiska skäl då intervjuerna utfördes under informanternas              

arbetstid. Reflektioner kring intervjumiljön, i och med att det är deras arbetsplats, är att redan där                

positioneras subjektet i egenskapen av att vara utredare, som dessutom tar emot en civil person, vilket                

i sin tur kan ha påverkat de perspektiv som ges i svaren. Erving Goffman (1981) observerar detta i vad                   

han kallar för “footings”. Det innebär att människan i interaktionen med andra talar utifrån olika               

positioner. I en intervju väljs informanterna ut som medlemmar av en särskild kategori, i det här fallet                 

ungdomsutredare, men i berättandet kan de tala utifrån flera olika positioner. Som individ eller              

medlem ur den kategorin, eller som en komplicerad mix av de två (Potter & Hepburn, 2012). Dock ser                  

jag inte detta som något problematiskt då studien syftar till att få utredarens perspektiv, vilket               
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innefattar yrkespersonen såväl som individen - vilket även syns i analysen av yrkesrollen där att vara                

polis lyfts fram som såväl gemensamt identitetsskapande i professionen som individuellt. 

Transkriberingen av intervjuerna har inte följt en särskild modell, detta tycks vara av större vikt                

vid analyser av narrativets struktur och format eller vid diskursanalyser. I denna studie har              

transkriberingen varit en ordagrann redogörelse för det som sades i intervjun med anteckningar om              

pauser längre än 5 sekunder där det uppfattas som att en paus inte är naturlig. Förtydliganden av                 

intervjuaren har antecknats med [hård parentes] och inflikningar från den som inte talar i narrativet               

markeras inom (parentes). Skratt och gester skrivs ut med *asterixer*. Denna typ av transkribering har               

varit genomgående i alla intervjuerna. Vid utdrag ur transkripten i resultatdelen används            

uteslutningstecknet /.../ om delar av meningen är borttagna och /---/ visar att flera meningar är               

borttagna. 

I bearbetningen av texten inför analys används en mer traditionell organisering i kategorier eller               

teman ofta kallat klassificering eller kodning (se Seidman, 2003). I första läsningen av transkripten              

markerades det som uppfattades som intressant för studiens frågeställningar. Därefter kunde olika            

kategorier skönjas och knytas samman till ett större tema. Utdrag av narrativen kategoriserades för att               

därefter se samband och mönster mellan de olika utdragen och kategorierna. Kategorierna har sedan              

parats ihop med den forskningsfråga de tycks besvara eller tillhöra. En och samma fråga i intervjun                

kunde ge svar till olika kategorier beroende på utredarens perspektiv. En fråga om kunskapsutveckling              

kanske handlar om organisatoriska frågor för en medan för någon annan handlar det om kollegiala               

interaktioner. På så sätt vävs de olika narrativen samman till att ge olika perspektiv på               

frågeställningarna. Viktigt vid ett sådant förfarande är att gå tillbaka till frågan som ställdes i intervjun                

för att säkerställa att narrativet inte blir taget ur kontext, att det faktiskt hör ihop med frågeställningen                 

det används till att analysera. 

4.2 Etik och kvalitet 

I denna uppsats berör de forskningsetiska perspektiven främst hanterandet av informanter och            

representationen och tolkningen av informanternas narrativ. Helsingforsdeklarationen lyfter fram         

forskarens uppgift att skydda informanternas integritet och insyn i privatliv (Vetenskapsrådet, 2017). I             

denna uppsats uppfylls detta dels genom att vidhålla informanternas anonymitet genom kodad            

presentation samt genom valet att ta bort personlig information som framkommit i intervjuerna som              

skulle kunna riskera anonymiteten. Ett annat etiskt ställningstagande togs i utformandet av frågorna så              

att de ger möjlighet för individens egna perspektiv så opåverkat som möjligt. Dessutom värnas              

informanternas integritet genom noggrann läsning av narrativen för att säkerställa en rättvis            

framställning av deras perspektiv. Informanterna kommer även få ta del av uppsatsen för att bedöma               

representationen av uttalandena. Däremot kan en inte bortse från att analysen är forskarens tolkning              
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och denna behöver inte stämma överens med informantens åsikt, dock bör alla tolkningar             

argumenteras för och styrkas upp samt skrivas fram tydligt så att det inte blir några frågetecken kring                 

vem som uttrycker vad.  

När det kommer till bedömning av kvalitet i en kvalitativ studie finns det olika debatter kring hur                  

en sådan bör göras. Smith och Hodkinson (2005 i Hammersley, 2008) menar att vi nu befinner oss i                  

"relativismens era". “Detta innebär att vi måste erkänna att eventuella påståenden om kunskap,             

inklusive forskares, kan endast gälla inom en bestämd ram av antaganden, eller inom ett särskilt               

sociokulturellt sammanhang” (Hammersley, 2008, s. 47). De äldre uppfattningarna av validitet och            

validitetskriterier är föråldrade och vi bör i stället erkänna att det finns olika uppfattningar och               

konstruktioner av ett fenomen och kan därför inte bedömas utifrån universella kriterier (ibid). I stället               

menar Dezin och Lincoln (2005 i Hammersley, 2008) att kriterierna för bedömning av kvalitativa              

studier bör vara en moralisk etik. I denna uppsats kan ett kriterium för validitet vara i vilken                 

utsträckning det som ämnades att undersökas faktiskt har undersökts. Syftet var att undersöka             

ungdomsutredares perspektiv. Alla informanter i studien arbetar eller har arbetat som           

ungdomsutredare. Jag har även sett till den externa validiteten genom att söka ett representativt urval               

bland informanterna. Då det är svårt att avgöra hur många informanter som behövs i en kvalitativ                

studie, samt hur många som är fysiskt möjligt, har det i praktiken styrts mycket av tidsbristen och                 

svårigheten att få tag på den unika målgruppen. Syftet med studien är inte att skapa en generalitet av                  

ungdomsutredares perspektiv, medveten om detta upplevde jag att med de fem informanterna hade             

studien kriteriet som Ryen och Thorell (2004) kallar för tillräcklighet i urvalet av informanter.              

Informanterna hade en bredd sett till kön, ålder och erfarenhet inom yrket och efter analys visar                

materialet på en nyans av såväl delade som olika perspektiv. Intervjuerna med de fem informanterna               

resulterade även i ett datamaterial som upplevs i flera aspekter uppnå den så kallade mättnaden, fler                

intervjuer hade kanske inte gett så mycket mer information och det insamlade materialet bedöms vara               

tillräckligt för att nå studiens syfte. 

5. Resultat och analys 

Ärligt, på en punkt som fick mig att skaka till lite grann.. Många skulle nog uppleva att jag hade en                    

väldigt naiv inställning, men jag var övertygad om att poliser alltid pratar sanning, är ärliga och                

uppriktiga tills jag insåg att det inte var så. Och chock fick jag inte, för det är ett starkt ord, men jag                      

började fundera alltså “vad är detta?”. [paus] Det räcker ju att läsa personalansvarsnämndens årsbok så               

blir, i alla fall jag, [paus] tragiskt upplyst om att ja så här är det även i det här yrket. - Utredare B 
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5. 1 Villkoren och organisationen 

Hur uppfattar ungdomsutredare villkoren för sitt arbete? Som fråga i sig är den väldigt bred, vilket                

även syns i informanternas svar på den. Vissa ville ha mer detaljerat vad jag menade med villkor,                 

någon tyckte att det generellt var bra på grund utav att hen var ungdomsutredare. Men i det stora hela,                   

när informanterna gått djupare in i uppfattningen av villkoren och polisorganisationen i stort, märktes              

ett tydligt missnöje hos alla informanter. Många beskriver en försämring sedan de började inom              

Polismyndigheten och pekar på den omorganisering som skedde och hur det har påverkat dem i dess                

yrkesroll.  

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet och det är ju lite av en koloss på lerfötter och man                 

ändrar rätt mycket. Jag kan ju, tyvärr får jag väl säga, se en försämring under de år jag har varit polis.                     

Och jag har väl rätt tidigt bestämt mig för att jag ska inte påverkas av det. Jag har kollegor som                    

påverkas mycket av det, tappar lusten, söker andra jobb, är bittra av olika skäl. Men jag har bestämt                  

mig för att jag älskar mitt jobb. Visst, det sker förändringar i myndigheten, allt är inte bra, men jag                   

brinner liksom för det jag gör. Och då har jag märkt att det är ett bra sätt att hantera det som inte är så                        

bra. För mycket är rätt tokigt inom Polismyndigheten. Det tycker jag man kan säga på rätt objektiva                 

grunder. Personalpolitiken är inte hundra alla delar. Lönenivåerna är för låga med tanke på det vi gör                 

och så vidare. - Utredare C  

En första reflektion som kan ses i denna narrativ, men även genomgående i övriga informanters, är                

framhävandet av att vara polis. Det finns en distinktion i hur utredarna positionerar sig själva i                

narrativen. Detta kan förstås utifrån Goffmans (1981) teorier om footings där utredarna i interaktionen              

talar utifrån olika positioner eller en kombination av flera. Informanterna växlar mellan positionen             

ungdomsutredare och polis i generell mening, detta visar att oavsett yrkestitel är de i grund och botten                 

poliser.  

Denna narrativ förtäljer även om den dualitet som finns i utredarnas berättelser om de usla                

villkoren i det fantastiska jobbet. På något sätt är denna dualitet grunden för polisyrket och               

identitetsskapandet kring det, vilket stämmer överens med sociokulturella uppfattningar av polisyrket           

som lågavlönat, slitigt och tufft. Polisens kåranda präglas av en gemensam föreställning av en grupp               

som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner, en byråkratisk organisation med hierarkisk struktur          

(Kvarnström, 1998). Det är usla villkor men ändå uppfattas det som ett fantastiskt jobb för du                

uppfyller en funktion i samhället. Det är som två nödvändiga element i narrativet av att vara polis.  

Inom fysiken används begreppet dualitet som en “beskrivning av ett fenomen på två olika sätt,                

som båda behövs” (NE). Denna beskrivning kan även finnas inom Durkheims (2005) teorier om              

dualismen inom människans natur. Durkheim pratar förvisso om människans kropp och själ men inom              
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utredarnas narrativ kan en liknande dualitet synas i hur de uppfattar villkoren för yrket och hur de                 

uppfattar polisens syfte eller uppgift. “Not only are these two /.../ substantially different, but they are,                

to a large extent, independent of each other, often even in conflict” (Durkheim, 2005, s. 36).                

Villkoren för yrket är helt andra än vad utredarna uppfattar som deras syfte, men för att uppnå sitt                  

syfte behöver de villkor som möjliggör det. Tyvärr ser inte verkligheten ut så, snarare kan villkoren                

uppfattas som hindrande för att uppnå sitt syfte, de är i konflikt. Som exempel nämns den här                 

omorganiseringen av flera utav informanterna: 

I omorganisationen så blev jag inslängd, i princip, här. Jag var i yttre grupperna men blev inmappad                 

som utredare plötsligt. Något som jag inte alls ville göra. Så ett år gick åt till att inte göra någonting och                     

bara vara sur på jobbet. /---/ Jag måste nog säga att jag var en ganska bra ute-polis och ganska erfaren                    

efter 10 år /.../ men blev inmappad som utredare för ungdomar. Jag skulle kunna göra mycket mer nytta                  

på massa andra ställen. Men det är ganska typiskt polisen sådär, man är liksom inte speciellt intresserad                 

av sin personal på det sättet. “Ja, jag skiter i vad du kan”, ungefär. Det spelar ingen roll för att nu har vi                       

en lucka här, det är där du ska vara. Typ så är det. - Utredare D 

Här beskrivs hur de organisatoriska villkoren hindrar en person från att uppfylla sitt syfte att göra                

nytta genom att placera om honom där han upplever sig inte höra hemma och en arbetsgivare som                 

framstår som kall och mekanisk i det att de inte ser till personalens kompetenser och välmående.                

Listan för de negativa aspekterna inom organisationen och villkoren för yrket kan göras lång, så lång                

att flera av informanterna själva reflekterade över hur gnälliga eller negativa de kände sig när de                

berättade. “Den här förändringen som kom, omorganisationen, det var ju.. gud jag säger så mycket               

negativt, det låter som om jag är någon sån här domedagssiare, men det var ju faktiskt inge bra alls                   

/.../” (Utredare E). Men trots detta berättade många narrativ om ett fantastiskt, roligt och spännande               

jobb. Det målades upp två väldigt polära bilder i narrativen som jag reflekterar över i figuren nedan.  
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Narrativen om ungdomsutredares villkor och yrke påminner om en polär molekyl som är övervägande              

positiv i minst en ände och övervägande negativ i andra. Någonstans inom detta finns utredaren som                

skall hantera de olika aspekterna i yrket för att i sin tur kunna uppfylla de syften och uppgifter som                   

tillskrivs yrket såväl externt som internt. Som nämndes tidigare positionerar sig informanterna som             

poliser först och främst och titeln ungdomsutredare lyfts fram som en arbetsuppgift. Därmed blir              

rollen som polis en integrerad del av att vara ungdomsutredare och alla aspekter av polisyrket behöver                

vävas in för att kunna förstå hur ungdomsutredare uppfattar förutsättningarna för sitt yrke samt hur               

detta kan påverka dem i sin roll som polis och utredare i mötet med de unga, misstänkta                 

lagöverträdarna.  

En tydlig avigsida med villkoren, som även knyter an till den tidigare nämnda kulturella bilden av                 

yrket, är lönevillkoren. “Jag skulle börja med att säga att vi har alldeles för dåligt betalt, men det                  

kanske alla poliser säger” (Utredare D). “Om man ska generalisera vad det gäller missnöje inom               

polisen så är det ju att lönen är nummer 1, absolut nummer 1” (Utredare C). Det finns en                  

genomgående tråd i narrativen att lönen för ungdomsutredare, och poliser generellt, inte är skäligt              

ställd till det kvalificerade och riskfyllda jobbet de utför. Dessutom försämras denna när en “går in”                

och utreder på kontorstider då en går miste om den ersättning för obekväm arbetstid som en får vid                  

treskift ute. Lönen reflekterar inte insatsen och kan ses som en bristande uppskattning vilket i sin tur                 

kan leda till bitterhet och osämja. Dessutom framställs en skev löneutveckling som lockar nya poliser               

med höjda ingångslöner men som inte tar hand om de “gamla” mer erfarna som får stå åt sidan. 

Ja, du. Det ska du inte fråga mig. *skratt* För att jag har ju jobbat ett tag och har inte hamnat där                      

många har hamnat. /---/ Jag tror att min löneutveckling har varit rätt rimlig, sedan vet jag inte. Vi som                   

har jobbat ett tag vi har väl också blivit, kanske, vi har nog fått stå åt sidan lite några gånger nu. -                      

Utredare A 

Löneutvecklingen har ju varit under all kritik. /---/ Men idag är det ju hemskt. Jag pratade med en                  

kollega här som hade jobbat 7 år och hade runt 25.000 i lön, vilket är mycket sämre. Han är utbildare,                    

de aspiranterna som kommer nu /.../ han utbildar dem men de får ju bättre lön än honom när de blir                    

anställda. Vilket är helt galet egentligen. 7 års erfarenhet. Man måste bli mycket bättre på att ta till vara                   

på erfarenheten och värdesätta det, för att en erfaren polis idag känner inte att de blir värdesatta /.../. -                   

Utredare E 

Mycket av kritiken mot lönevillkoren knyts samman med uppfattningen av Polisen som arbetsgivare.             

Narrativen förtäljer om en arbetsgivare som inte bryr sig om sina arbetstagare, en slit & släng-policy                

med fokus på plånboken och känslan av att inte ses som en person utan snarare som en siffra i                   

sammanhanget. 
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Dålig lön och det är hårt treskift, folk orkar inte så länge. Vi fick, 08, fick vi nytt avtal som gjorde att vi                       

fick jobba flera timmar mer i veckan och det var framför allt yttre tjänst som fick ta den stora bördan.                    

Och, det var jobbigt innan också men, nu så har det blivit så jobbigt så att sist jag hörde så var                     

medelåldern [tiden] i yttre tjänst 18 månader. Och det är helt vansinnigt att utbilda poliser i 2,5 år som                   

sen bara orkar vara i yttre tjänst i 18 månader. Det är sanslöst. - Utredare E 

Polisen är en ganska dålig arbetsgivare, tyvärr. /---/ Det är väldigt mycket så där att man är bara en                   

siffra i sammanhanget. Det är ingen som bryr sig om vad du är bra på egentligen. I mitt fall är det ju                      

extremt tydligt. - Utredare D 

Sen så försämrade arbetsgivaren villkoren /.../. Nu om någon då så att säga är gammal i tjänst det                  

kanske är någon som har jobbat i två år. Du vet det är vissa så här som har jobbat 1 år och är gamla i                         

tjänst nu och så var det inte förut. Så att det är klart att polismyndigheten som arbetsgivare i stort, där                    

finns det en utvecklingspotential kan jag säga. Där man då har tittat för mycket i plånboken och för lite                   

på att vårda personalen. Och det har straffat sig, faktiskt. - Utredare C 

Denna uppfattning av arbetsgivaren syns även i en gemensam positionering av en kollektiv identitet,              

gruppen, arbetstagare och kollegor, vi som distanserar sig från organisationen de. Tidigare studier             

finner stöd för en sådan yrkeskultur inom polisen med ett stort avstånd mellan chefer och personal, en                 

tydlig misstro mot polisledningar och en motvilja till styrning uppifrån (Carlström, 1999; Granér,             

2004) Dessutom skapas en stark solidaritet mellan poliser i gruppen vilket kan resultera i ett               

grupptryck inom gruppen att alla skall gå åt samma håll (Granér, 2004). Louis (1980, s. 229-230)                

beskriver det som en organisatorisk socialisation, en process där individen anammar “de värderingar,             

förmågor, förväntade beteenden och social kunskap relevant för att anta en organisatorisk roll och              

delta som en medlem i den organisationen”. Det intressanta här blir den kontrast detta skapar till vad                 

vissa kanske skulle se som polisens natur inom organisationen, likt militären, att ta order. “Nu är vi                 

fortfarande, tycker jag, i mångt och mycket en hierarkiskt styrd organisation, och i sakens natur ligger                

ju att ta order därför annars skulle inte verksamheten fungera” (Utredare B). Denna uppfattning är               

enligt Kvarnström (1998) en del av polisens kåranda. Narrativen visar en förståelse för detta, men               

även en ifrågasättning av det i och med försämrade villkor. Varför ska vi behöva ta det här från er                   

(myndighet och politiker) som inte lyssnar eller bryr er om oss. Kan det vara så att de starka kollektiva                   

identiteterna har flyttat ned i hierarkin på bekostnad av polisens kåranda?  

Vilka konsekvenser får då denna slit & släng-policy inom organisationen som framkommer i              

utredarnas narrativ? Som nämnts innan kan det för vissa upplevas som för tungt för att jobba kvar,                 

men framförallt lyfts de dåliga villkoren och avsaknaden av uppskattning fram som en faktor för               

cyniskhet och bitterhet: 
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Jag jobbade i Västerort tidigare och det var ju mycket mer påfrestande, det var ganska svart inombords                 

efter ett tag. Jag var frustrerad hela tiden. Bli stenkastad och sånt där hela tiden, man var ju                  

skitförbannad när man kom hem på kvällen. Och så upplever jag ju inte alls att det är att jobba här, här                     

är ju som ett kontor. Här finns inga sånna problem på det sättet. Så att det är stor skillnad beroende på                     

var man jobbar. Men framförallt så tror jag att man över tid blir ganska besviken på arbetsgivaren för                  

de får ju ändå.. de har ju ett jävla läge alltså egentligen från arbetsgivarens sida. De får ju en person                    

som brinner för att göra någonting, han vill gör något bra. Och pengarna och sådär det är inte viktigt i                    

början, för att det är inte därför man gör det, men man vill ju fortfarande kanske ha en rimlig ersättning                    

för det man gör. När du möts av, i all din idealism där du gör massa saker till höger och vänster och är                       

skitduktig, och så får du ingenting tillbaka. Då är arbetsgivaren så här jävla kall och det finns inget                  

utrymme för att de skulle göra dig en tjänst, finns inte på världskartan. Och man är stolpig och man är                    

dålig organisatoriskt. Man har fel person på fel plats om du förstår vad jag menar. /---/ Man lyckas                  

skapa en massa bittra oproduktiva poliser helt i onödan. Det är ju ett jävla bottenbetyg till Polisen                 

skulle jag vilja säga. - Utredare D 

Som kan ses i denna utsaga målas en bild av en idealism med beskrivningen av en person som brinner                   

för något, en beskrivning som återfinns i flera utredares narrativ, och vill göra något bra. Denna                

idealism förstärks av att prioritera ned det materialistiska, i det här fallet pengar/lön. Denna vilja att                

åstadkomma något bra kan kopplas till en rädda-världen-mentalitet som kan ses även i andra narrativ,               

om än av olika grad, vilket anspelar på master narrativet om en hjälte. Med den rollen följer stora                  

utmaningar som varje individ måste förhålla sig till. Som en informant uttryckte det:  

Polisen är en samhällsbärare vill jag mena. Och lite av samhällets slasktratt för det blir lite så att när du                    

har tagit till det du kan, det finns inget mer, ja då är det bara polisen kvar i väldigt många lägen. Därför                      

får ju en polis vara beredd på att ta sig an väldigt många olika uppgifter. Därför att när övriga samhället                    

liksom inte har förmågan då är det alltid poliser som förväntas ha förmågan att lösa det här. - Utredare                   

C 

Här framhävs polisens unika ställning i samhället och dess roll i dubbel bemärkelse, dels som bärare                

av samhället och dels som slasktratten som ska fånga upp oss när ingen annan har förmågan, likt en                  

räddare i nöden. På så sätt kan polisens roll framställas som särskild från övriga samhället. “Jag                

brukar säga så här, utan att påstå att vi är några speciella människor, men yrket är i sig så krävande”                    

(Utredare B). “En polis dyker ju in i en människas liv och ser och får ta del av saker som ingen annan                      

får ta del av, som ingen annan vet om. Och det där kan vara tufft ibland och bearbeta faktiskt”                   

(Utredare C). Hur hanterar utredarna sin position bland dåliga villkor och tuffa uppgifter samt hur               

påverkar det personen bakom yrkesrollen? 
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Beroende på var i livet du är, var i organisationen du är, men om jag går tillbaka till mitt så kan jag                      

känna att [paus] livet är, både för mig men framförallt för människor som råkar ut för saker och ting,                   

jävligt grymt, elakt och vidrigt. Och det ska jag så att säga lära mig tidigt att hantera, så att jag inte far                      

illa på det. [paus] Spontant så kan vi känna att döden kan vara, förhoppningsvis, ganska trivsam                

kanske. Men den kan vara grym. Och det som blir så påtagligt är att det kan många andra människor                   

förhålla sig till med distans men jag kan inte göra det utan jag ska hantera det här och nu, hur vidrigt                     

det än är. Det är väl liksom avigsidor, och att man på något sätt hittar sitt eget förhållningssätt i det så                     

att jag på något sätt, utan att överdriva, överlever - i vart fall mentalt. - Utredare B 

I denna narrativ framhävs, rätt så poetiskt, vad det innebär att vara polis. Vad hen ställs inför i sin                   

yrkesroll och behovet av att hantera denna verklighet som de möter dagligen. En verklighet många               

andra kan distansera sig från. Hanteringen av polisyrket handlar till viss del om överlevnad, för               

somliga fysisk men för de allra flesta åtminstone mental. “Jag tror att det var någon som sa att det här                    

är typiskt polis, akutsjukvård och brand och sådär, alltså när man jobbar med riktigt tunga grejer så                 

måste du få in skrattet och glädjen också” (Utredare C). Här dras paralleller till andra serviceyrken                

såsom sjukvården och brandkåren som även de möter människan i dess utsatthet och bråd död och                

behovet av att i det tunga få utrymme för det roliga.  

Mycket av missnöjet över villkoren tillskrivs rollen som polis, ofta förknippad med att jobba ute                

och hårt treskift. Men det finns även aspekter av att vara utredare som är tunga, såsom hög                 

arbetsbörda, tunga fall och sämre lön, även om det i jämförelse med att jobba ute ses som något lyxigt                   

med bättre arbetstider och kontorsmiljö. Men bara för att du sitter inne på ett kontor betyder inte det                  

att du inte möter denna mentalt tuffa verklighet som informanterna berättar om, du tar del av den i en                   

annan miljö - till exempel i förhörsrummet.  

5.2 Yrkesrollen 

Det är någonting med att vara polis som lockar trots de usla villkoren som många berättar om. Det är                   

tufft och slitigt att vara polis men även fantastiskt, spännande och viktigt. I narrativen kunde det                

“fantastiska jobbet” ofta kopplas till utredarens syn på yrket, vem en polis är, vad den gör och vad                  

dess syfte/uppgift är i en samhällelig kontext. Som Utredare C säger i ett tidigare citat är rätt mycket                  

tokigt inom polismyndigheten, men hans jobb är något han brinner för. Liknande narrativ syns hos               

flera av de andra informanterna om en idealism att “göra skillnad” och tjäna allmänheten, men också                

en tydlig identitet kring yrket som går bortom professionen i form av ett kall. 

 

/.../ man identifierar sig mycket med.. alltså polis är inte bara ett jobb, det är liksom som ett kall. Det är                     

en livsstil lite grann att vara polis, det är ett sätt att tänka, det är ett sätt att förhålla sig till rätt mycket                       

av sin omvärld faktiskt. Och jag menar, de flesta är väldigt medvetna om att det är inget höglönejobb                  
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på något vis. Så att man går inte in i det för att tjäna pengar egentligen, utan mer för att man,                     

förhoppningsvis, tror på det man gör. Och det kan ju låta lite klyschigt, men polisen är en                 

samhällsbärare vill jag mena. - Utredare C 

Som kan ses i narrativet av Utredare C ovan skildras en social identitet skapad inom               

yrkesgemenskapen genom att medlemmarna ser sig inte endast jobba som polis, de är poliser (Granér,               

2004) och med den identiteten följer särskilda förhållningssätt och egenskaper. Likt tidigare narrativ             

från en annan informant framhålls det materialistiska, pengar/lön, som en faktor på så sätt att det                

värderas ned i rangordningen av vad som är viktigt dels för individen men även inom yrket i sig. Att                   

vara polis är inte likställt med att tjäna pengar, det är underförstått i utredarnas uppfattning av                

yrkesrollen att du kommer inte bli rik. Men som informanterna framhåller är det ju heller inte                

drivkraften bakom att bli polis, du vill göra skillnad i samhället baserat på en tro på det man gör.                   

Denna uppfattning knyter an till den visade förståelsen för att med yrket följer vissa dåliga villkor. Det                 

är en uppfattning som tycks vara en del av den gemensamma yrkesidentiteten polis.  

Tillsammans med den här viljan att göra skillnad kommer även den sociala faktorn: att jobba med                 

samhället och dess medborgare. Flera av informanterna nämner det som en motivation till att jobba               

som polis, att få jobba med människor och vara en slags samhällsbärare. “[Jag] tyckte det verkade                

spännande, kul, gillar att jobba med människor. Jag har jobbat inom vården innan. /---/ Jag ville                

fortsätta jobba med människor men på ett annat sätt än vad jag jobbade tidigare” (Utredare A). Men                 

det finns även åsikter om att detta är en klyscha inom yrken som detta:  

Många som söker till Polishögskolan talar om att de vill göra skillnad och det är fantastiskt att jobba                  

med människor. Jag upptäckte ganska snart att det är inte alls fantastiskt att jobba med människor                

egentligen, *skratt* man blir väldigt trött på människor, men det får inte märkas i mitt uppdrag utan det                  

måste jag lära mig att hantera på annat sätt /.../ då är det här ett vansinnigt skojigt och spännande och                    

roligt jobb. - Utredare B 

Utredare B lyfter fram att det måste finnas ett genuint intresse för människor och stödfunktioner i                

organisationen för att orka hantera yrket. Det är också viktigt att ge en realistisk bild av yrket för att                   

på så sätt ge de nya poliserna en bra inkörsport i yrket. Man ska inte skönmåla polisens yrkesroll, för                   

verkligheten är inte alltid så fantastisk, utan det gäller att “hitta den balansens att inte skrämma men                 

inte heller undanhålla saker” (Utredare B). Det kan vara oerhört tröttsamt att arbeta med människor,               

vilket flera av narrativen berättar. Kommer man in i yrket med den klichéartade inställningen att det är                 

så fantastiskt att arbeta med människor och att göra skillnad i världen kan det bli en hård kontrast som                   

till slut krossar ens idealism och skapar bitterhet.  

I narrativen om utredarens yrkesroll uppstår en delning av narrativen sett till identitetsskapandet,              

dels de som förtäljer hur en utredare bör vara i sin yrkesroll med fokus på individen och dels de som                    
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framställer vissa egenskaper som bestämt tillhörande yrkesgruppen poliser. Vilket visar på det tidigare             

nämnda betonande på såväl individualism som det kollektiva (Filstad, Gottschalk, 2010) inom            

yrkesgruppen. Den första gruppen narrativ öppnar upp för en variation inom yrkesgruppen och ger              

utrymme för individuella identiteter, även om dessa bör se ut på ett eller annat sätt för att bättre “passa                   

in” i yrkesrollen. Men som Granér (2004) påtalar i sin studie är inte alla poliser stöpta i samma form                   

utan det finns utrymme för individualitet inom kulturen. Detta syns även inom flera av narrativen där                

det framhålls vilka egenskaper som den utredaren uppfattar vara lämpliga, eller till och med              

nödvändiga, att ha som utredare.  

Du måste vara allmänt duktig på att snacka med folk och vara öppen för att prata med andra människor.                   

Är du en sluten person och lite snäv i din infallsvinkel, det tror inte jag är bra. Tålamod, en ängels                    

tålamod. Var lugn, hålla sig lugn. Man får ta mycket skit som polis, men oftast tjänar man ju inte på att                     

brusa upp. - Utredare C 

Denna beskrivning av önskvärda egenskaper är genomgående i narrativen. I yrket ställs det krav på               

sociala färdigheter då det i mångt och mycket är människor du arbetar med. Ett öppet sinne och en bra                   

människosyn. “Man ska vara en förebild, man ska vara korrekt, att inte vara fördömande på något vis                 

/.../ vi är bara här för att utreda på ett väldigt konkret sätt” (Utredare E). Men det krävs även ett visst                     

lugn och tålamod som utredare för att kunna hantera att vara del av en grupp som får mycket skit                   

riktat mot sig. Även här syns den mixade positioneringen som såväl utredare som polis, i               

beskrivningen av utredarens egenskaper lyfts det fram hur en som polis får ta mycket skit. Likt                

föregående kapitel om villkoren och organisationen syns denna negativitet förknippad med rollen som             

polis generellt även i beskrivningar om den specifika gruppen ungdomsutredares egenskaper och            

yrkesroll. En är först och främst polis och medlem av den gemensamheten i organisationen även om                

du jobbar som utredare. 

Den andra gruppen narrativ talar utifrån en yrkesidentitet. “De är ju inte poliser och de tänker inte                  

alls på samma sätt som vi. Det är saker som är helt naturliga för en polis som inte är naturliga för en                      

civil utredare” (Utredare E). I denna narrativ kan ses hur en yrkesidentitet framhålls genom ett               

gemensamt sätt att tänka och agera, det är något naturligt. Men det är inte en egenskap som tillskrivs                  

individen för att passa in i yrkesrollen som utredare utan det är något som kommer i och med din                   

erfarenhet av att vara polis. Här ser vi ytterligare ett exempel på bildandet av kategorierna vi och de,                  

vilket inom Social Identity Theory ses som ett av de första stegen i konstruktionen av en gemensam                 

identitet där medlemmarna inte enbart ses tillhöra en grupp utan det är en form av social tillhörighet                 

som är inkluderande och exkluderande (Lauritz, 2009). Det är fullt rimligt att acceptera ett inlärt               

beteende inom en yrkesgrupp, ett gemensamt språk och förhållningssätt och så vidare, det återfinns              

säkerligen i de flesta yrkesgrupper i olika grad. Men det som blir intressant att titta på är processen                  

bakom detta, hur förbereds utredarna för sin yrkesroll där dessa identiteter skapas? 
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      En av nycklarna till yrkesrollen är kunskap, du måste lära dig att bli polis först och främst: 

Då får man följa dem [aspiranterna] under 6 veckor när de lär sig och kommer ut i sin uniform, och stå                     

och gå och prata med folk och bli varse att de är ett blickfång, att alla tittar på dem så fort de kliver                       

utanför dörren eller sitter i en radiobil. Och kunna agera med den pressen liksom. Och se hur de växer                   

under de här 6 veckorna och blir förhoppningsvis fullfjädrade. - Utredare E 

Och då är det också intressant det här med poliser att mycket en polis kan det kan du inte läsa dig till,                      

det är ju erfarenhet. Därför är det så viktigt, tycker jag, att en polis har jobbat ute x-antal år. Har varit                     

ute i verkligheten, träffat folk och pratat med jättemycket olika människor. Fått en känsla liksom för det                 

här med att vara polis. - Utredare C 

Första narrativet beskriver en transformering individen måste genomgå, en förberedelse för           

allmänhetens blickfång. Det sammankopplas även till uniformens symbolik. Här kan en se till Hatch              

och Schultz (2002) identitetsmodell om image och kultur. Denna uniform identifierar dels individen             

hos andra i de externa uppfattningar människor har om polisorganisationen (image) samtidigt som den              

demonstrerar individens tillhörighet till poliskåren (kultur). Betoningen av narrativet är att blivande            

poliser måste komma ut i sin uniform och lära sig att anamma det kulturella beteendet betingat med att                  

vara polis. Det lyfter fram bestämda förväntningar på polisens väsen såväl externt som internt.  

Det andra narrativet framhäver en uppfattning som kan ses generellt i utredarnas narrativ, vikten               

av erfarenhet. Även om utbildningar lyfts fram som något positivt av många kommer vi ofta tillbaka                

till kunskap i form av erfarenheten, att lära sig i skarp drift:  

När det kommer ny lagstiftning och sånt så har man kanske någon slags utbildning eller något snabbt.                 

Egentligen inget mer. Det mesta, skulle jag säga, som man gör inom polisen det lär man sig i skarp                   

drift. - Utredare D 

Även de andra narrativen pratar om en lärande organisation där kollegor uppmanas att dela med sig av                 

sin kunskap och dra nytta av varandras erfarenheter. “Vi är rätt många nu som ändå har jobbat ganska                  

länge med det här, det finns en kunskap och då får man ju dela med sig till dem som är nya” (Utredare                      

A). Ett begrepp som är användbart för att förstå kunskap och lärande inom grupper är communities of                 

practice, COP, då det tillåter en att se bortom de formella strukturerna och förstå de strukturer som                 

utgörs av engagemang i praktiken och det informella lärandet däri (Wenger & Trayner, 2015). En               

definition för en sådan gemenskap är att människorna i den delar en “passion” för något de gör och lär                   

sig att utföra det bättre genom regelbunden interaktion med varandra (ibid). I informanternas narrativ              

kan denna passion ses i hur de brinner för sitt yrke och dess uppgift i samhället. Men bara för att man                     

arbetar tillsammans eller har samma intressen innebär inte det att man per automatik är en COP, det                 

krävs gemensamma aktiviteter och diskussioner samt att man hjälper varandra och delar information             

(ibid). De utvecklar gemensamma resurser i form av erfarenhet, berättelser, verktyg och sätt att              
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hantera problem (ibid). I utredarnas narrativ framstår två olika former av kunskapsdelning, en             

medveten och en omedveten. Den medvetna kunskapsdelningen kan ses i dokumenterandet av            

praktiska lärdomar i en databas: 

/.../ vi är också duktiga på att ta upp lärdomar och att förvalta lärdomar. Vi jobbar med någonting här                   

som vi kallar standards. Det är som en kunskapsbank. Om du har en fundering eller fråga kring                 

någonting /.../ då finns det här i den kunskapsbanken vi har byggt upp. Och det gör att vi gör rätt men                     

också att alla ska vara trygga i att om jag inte vet någonting då ska i princip svaret alltid finnas i                     

kunskapsbanken. Sen finns det fler kunskapsbanker att ta till, men det är väldigt viktigt att vi har byggt                  

upp vår egen. - Utredare C 

Narrativet berättar om en kunskapsdelning av lärdomar baserade på egna erfarenheter med syftet att              

just förbättra den gemensamma verksamheten. Den omedvetna kunskapsdelningen är den som sker i             

det interaktiva samspelet mellan kollegor, i samtalet, oavsett om det är under lunchrasten, i polisbilen               

eller på kontoret. Dessa konversationer utvecklar en uppsättning berättelser och fall som blir en delad               

repertoar för praktiken (ibid). Även den omedvetna kunskapsdelningen ämnar till att förbättra: 

/.../ jag vet ett ärende med en pojke som jag hade i en himla massa utredningar och han förnekade till                    

allt. Vi höll på med ett kluster, säkert 10-12 utredningar, under 10 månader och träffade honom en hel                  

del gånger. Och han förnekade ju allt i alla våra utredningar, det som las honom till last. Och sen vet                    

jag att det var någon annan enhet som hade stött på honom när han hade knackat på rutan på en polisbil                     

och sa att han erkände ett grövre brott, att det var han som hade gjort det. Och sen vet jag att utredarna                      

var i kontakt med mig, eller jag hade lite kontakt med dem, då sa jag hur han hade varit i alla de                      

utredningarna, min erfarenhet av honom, hur han hade varit. Och det var mer för att de skulle ha ett                   

hum om, för det var ett helt annat beteende att han skulle knacka på rutan och säga att jag hade gjort                     

det. Det fick lite röd flagg. Är det verkligen .. eller kan det vara att han ska ta på sig det. - Utredare A 

Berättelsen visar hur denna kunskapsdelning mellan olika enheter skapar en gemensam repertoar i             

hanterandet av den här ungdomen. De delar med sig av sina egna fall så att nästa enhet som hanterar                   

ungdomen skall ha en bättre förståelse för vad, som i det här fallet, är ett trovärdigt beteende eller inte.                   

I en COP utbildar en sig själv och varandra kontinuerligt, vilket lyfts fram som en naturlig del i                  

yrkesrollen. Dock höjs även ett varnande finger: 

Sen utbildar man sig själv hela tiden. Alltså polisen har haft lite problem med viskleken, att jag säger                  

någonting till dig, du till din kollega, nästa och nästa och nästa - gör så här, gör så här. Men någonstans                     

har man tappat liksom vad är källan till det här? Där är ju åklagaren en förebild, de går hela tiden                    

tillbaka till lagstöden - vad står det här egentligen? - Utredare C 

Informantens narrativ framhåller yrkets nära förknippning med juridiken och det faktum att utredaren             

i sin yrkesroll har särskilda lagar och regleringar att förhålla sig till, vilket innebär att det finns                 
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begränsningar för kunskapsdelningen inom yrkesgruppen. Med denna begränsning följer eventuella          

avigsidor med att förlita sig på kunskap som skapas inom gruppen då yrkesutövningen kan resultera i                

en så kallad visklek med en praktisering av traditionell praxis som saknar stöd i nuvarande               

regleringar. 

Liknande uppfattningar syns även hos de andra utredarna vars narrativ förtäljer om att även               

erfarna utredare har ett behov av att fräscha upp sina kunskaper så att de inte “rullar på i sina gamla                    

fotspår av ‘det här brukar vi lösa sådär’ /.../ och det kanske inte är ett bra sätt jag löser det på utan jag                       

måste uppdatera mig själv på något vis” (Utredare E). Det finns en uppfattning om att man aldrig är                  

fullärd som polis, man utvecklas och lär sig hela tiden. Men det är varje individs egna ansvar att söka                   

sig till ny kunskap och eventuella utbildningar. Som en informant uttrycker det “det är klart att man                 

kan göra det själv men det är inte så att det finns någon tid till att sitta och läsa juridik en dag, utan det                        

är ju .. ja då ska man göra det på fritiden i så fall” (Utredare E). Kanske är det dessa gamla fotspår                      

som är en del av den problematik som det skrivs om i media, som jag även inleder uppsatsen med.                   

Villkoren för yrket i kombination med en organisation som upplevs som fyrkantig, stolpig, mossig              

och föråldrad i många avseenden skapar en COP där det möjliggör utredningar som den i Kevin-fallet. 

5.3 Förhörssituationen 

Att arbeta som ungdomsutredare, eller med barn och unga generellt, kan uppfattas som läskigt,              

krångligt och svårt. Det är många parter som skall vara inblandade, det är speciell lagstiftning att                

förhålla sig till och så vidare. Informanterna lyfter fram hur de möts av andra polisers inställning till                 

ungdomsbrott som krångligt och otänkbart att arbeta med:  

För många alltså ryggar ju för det här med .. om du ska prata med någon polis, vem som helst ute på                      

gatan eller annanstans, och så fråga så här “jamen skulle du kunna tänka dig att jobba med ungdomar?”                  

“I helvete, nej, nej.” /---/ Vissa de får nästan allergiska utslag när man pratar om ungdomar, för att det                   

är så många aktörer som ska vara med och det ska underrättas till höger och vänster och du kan inte                    

bara prata med en ungdom utan att prata med dess föräldrar. - Utredare C 

Även om informanterna själva påpekar att ungdomsutredare är inga “speciella” människor så förtäljer             

utredarnas narrativ om en uppfattning av att det krävs en viss förståelse för att ungdomar ibland                

fungerar lite annorlunda än vuxna. Denna fallenhet, eller lämplighet, som diskuteras handlar i mångt              

och mycket om att ha förståelse för ungdomar och kunskap om ungdomsbrott och             

ungdomsutredningar. En faktor som lyfts fram av flera informanter är språkets inverkan och hur man               

som utredare måste förhålla sig till det. Det gäller att använda ett språk som ungdomen förstår,                

undvika onödigt krångliga juridiska begrepp och gärna återanvända de ord som ungdomen själv             

använder. Som en av informanterna säger gäller det att prata med bönder på bönders vis. Uttalandet i                 
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sig kan uppfattas som nedlåtande mot såväl bönder som ungdomarna det syftar på men bakom detta                

ligger uppfattningen av språkets förmåga att exkludera och/eller inkludera sig själv och andra. I              

praktiken för ungdomsutredare kan det innebära att “om förhörspersonen sitter och pratar om kuken              

hela tiden och du som förhörsledare mer som en doktor pratar om penis” (Utredare C) så blir det lite                   

tokigt.  

I narrativen kring förhöret med misstänkta unga lagöverträdare och eventuella utmaningar            

återkommer utredarna till vad de ser som utredarens uppgift/uppdrag. Det talas om en professionell              

roll av objektivitet och icke-dömande som endast ska se till bevisen och skapa ett tillåtande klimat där                 

detta blir möjligt: 

Min uppgift är att vara objektiv i det de har att lämna och i mitt jobb, och det är inte jag som ska döma                        

dem. /---/ Jag är ju där i min roll som polis och jag ska utreda det som har hänt och då är det både att ta                          

fram om någon har gjort något eller inte gjort någonting. /---/ Och sen är det väl min uppgift att lotsa                    

dem genom det dit jag vill, alltså vad är det jag vill ha svar på, och göra det på ett sätt så att de kan                         

känna sig trygga och bekväma i att vara hos mig och prata och känna att de kan säga vad som helst                     

eller det de vill föra fram. - Utredare A 

Men det finns även en del utmanande aspekter i att hålla förhör med misstänkta unga lagöverträdare: 

Nu kommer den här familjen en gång till, nu ska jag börja om igen, nu är det åttonde utredningen som                    

jag har mot den här ungdomen. Jag kommer att få slängt i ansiktet “fuck you, inga kommentarer”. Jag                  

ska alltså återigen förhålla mig till det här och förhoppningsvis va professionell, trevlig,             

tillmötesgående och inte tappa ansiktet på något sätt egentligen. /---/ Och jag har försökt att utvärdera,                

vad är det jag inte har lyckats med när jag har fått “fuck you”? Men framförallt vad är det för                    

framgångsfaktorer, och då har jag kommit fram till det här att jag tror att jag kan ha bidragit till att få                     

upp den här stämningen där människor blir intresserade av att prata - Utredare B 

Flera av informanterna beskriver den varierande motivationen att berätta hos ungdomarna som de             

möter i förhörsrummet. Vissa pratar, vissa vill inte prata. Och det är något som utredaren måste lära                 

sig att hantera för att kunna utföra sin uppgift. En del av det ligger i att reflektera över vad det är som                      

inte lyckas i förhörssituationen, men även vilka framgångsfaktorerna är som gör att människor blir              

intresserade av att prata. Detta lägger stor vikt vid utredarens individuella förmåga och kunskap, så               

hur upplever utredarna att de förbereds inför denna uppgift?  

Som konstaterats innan finns det inga lagstiftade krav att de som förhör personer under 18 år har                  

en särskild utbildning, men de bör ha en särskild kompetens och fallenhet för att jobba med                

minderåriga. Hur detta skulle se ut i praktiken är oklart och utredarnas uppfattning om              

kunskapsutveckling och utbildningsmöjligheter skiljer sig något. Det finns utbildningar specificerade          

för utredare, men om de ger en särskild kompetens för barn- och unga framgår inte. En informant                 
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menar att det finns en ungdomsutredarutbildning, men en annan informant påstår att den inte finns               

längre. Detta skulle kunna förklaras av att det ser olika ut beroende på var en jobbar. Det finns en                   

barnförhörsutbildning, den som beskrivs i inledningen av denna uppsats, men min uppfattning av             

informanternas svar är att det inte är så vanligt att ungdomsutredare går den medan det ses som ett                  

krav för de som jobbar med barn utsatta för brott.  

Som tidigare nämnts finns även den här splittringen bland informanterna i deras uppfattning om               

vikten av utbildning, vad går att lära sig i skolbänken och vad är bäst att lära sig i skarp drift. Även om                      

en inte ska underskatta lärdomarna av erfarenhet inom yrket, att gå bredvid och lära sig genom att                 

iaktta innan en själv utövar, så uttrycker flera informanter en önskan hos utredare om mer utbildning                

när det kommer till förhörssituationen:  

En utav dem kom upp och var minst sagt förbannad och irriterad och säger “du, inga kommentarer, det                  

var det enda han sa”. Inga kommentarer, inga kommentarer. Då är det ju rimligt att det finns någon                  

anständig nivå på hur jag ska hantera den typen av förhör, och det måste det finnas utbildning för. /---/                   

Vad ska jag ha för strategier och metoder när jag håller förhör? /---/ Det har skett en förändring från när                    

jag fick hålla mina första videoförhör med barn tills idag, det uppfattas inte vara lika noga med vem                  

som går in och håller ett barnförhör med video som när jag fick lära mig. /---/ Jag fick börja så smått,                     

jag fick lyssna till hennes [en kollega] förhör, jag fick lyssna till meckiga förhör, jag fick tips. Vilket                  

gjorde att jag kände mig hyfsat trygg när jag gick in, trots att jag naturligtvis gör fel. Hon tittade på                    

dem, vi satt och diskuterade och så vidare. Tror du att det finns idag? Näe. Då är ju det på något sätt                      

ännu viktigare när jag pratar om dem som är under 15 år, alltså barn i ett juridiskt perspektiv, EU-rätt                   

som säger att barnets behov ska så långt det är möjligt först tillgodoses. Ja då vill det väl till att jag får                      

utbildning för det. - Utredare B 

Narrativet skulle kunna tolkas som att kompetensen bland utredare och kvaliteten på förhören har              

sjunkit jämfört med förr på grund utav lägre krav på utredarens förberedelse för uppgiften. Men det är                 

inte den känslan jag får av varken den specifika informanten eller de övriga. Snarare handlar detta om                 

en organisatorisk fråga, och även en politisk fråga. Det handlar om arbetsbördor och tidsbrist, en               

organisation som fokuserar på kvantitet över kvalitet samt svaga regleringar i lagstiftningen. 

Förutom förhörsmetodik, strategier och bemötande av den misstänkta unga lagöverträdaren är det             

flera aktörer att ta hänsyn till i förhörssituationen. “Försvararen har sin viktiga uppgift, soc              

[socialtjänsten] har sin viktiga uppgift, vårdnadshavaren sin och jag min” (Utredare B). Något som              

lyfts fram särskilt i informanternas narrativ är förälderns/vårdnadshavarens roll. Förutom att det är             

föräldern/vårdnadshavaren som har den huvudsakliga kommunikationen med polisen inför och ska se            

till att ungdomen dyker upp behöver förhörsledaren även förhålla sig till dels föräldrarnas blotta              

närvaro men även förälderns interaktion och påverkan på ungdomen generellt. Det gäller att få              

föräldern med på banan, att de ska förstå allvaret i situationen och inte bara sitta där och ta sina barn i                     
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försvar. Utredare A reflekterar över detta och menar att förhoppningsvis är det bara en              

försvarsmekanism hos föräldern, att de kanske känner sig anklagade själva över att ha misslyckats              

med något och det är bara en reaktion på den panik de känner just då. De kanske har haft en                    

diskussion hemma innan förhöret, eller så har de det efter. Men som utredare vill hon se den                 

reaktionen. Narrativet målar upp vårdnadshavarens traditionella uppfostrande roll för att guida barnet            

om moraliska frågor i livet och att vara en god samhällsmedborgare, att inte ligga samhället till last.                 

Om inte vårdnadshavaren gör detta, vem gör det då? Är det polisens roll? Syftet med att hålla                 

polisförhör med ungdomarna tycks vara att de ska dra lärdom av det som händer och inte begå brott                  

igen. Vissa gör det, vissa inte. Här tillskrivs föräldern en stor roll i ungdomens förmåga att lära sig.                  

Utredare D jämför det med att de som ofta drar lärdom är de som är mest straffsparksliknande.                 

Metaforen syftar på en fotbollsmatch där en tilldelad straffspark ger högre sannolikhet att göra mål,               

med andra ord det krävs inte så mycket för att lyckas. I de fall ungdomarna har föräldrar som är                   

“vettiga” hade det kanske gått bra ändå utan polisens inblandning. På så sätt ses förhöret syfta på att                  

lära en läxa, att avskräcka för återfall och hjälpa ungdomen på “rätt bana”, men utan               

vårdnadshavarnas samarbete med polisen tycks oddsen vara sämre.  

Men utredarna beskriver även situationer då vårdnadshavare kan uppfattas som stjälpande i stället              

för hjälpande. Dessa förknippas med ungdomens uppfattning av skam gentemot familjen. Flera av             

utredarna beskriver hur vårdnadshavares närvaro kan hindra ungdomen att prata om det som har hänt,               

särskilt om hen är misstänkt för ett grovt brott av sexuell karaktär. Är någon misstänkt för våldtäkt till                  

exempel anses det inte vara lämpligt att ha någon annan än de mest nödvändiga i rummet såsom                 

personens försvarare och socialtjänsten. Och det är förhörsledaren som bestämmer vilka som får vara              

med i rummet:  

Det är ju en bedömningsfråga från brott till brott, fall till fall, person till person, men gör man en                   

bedömning “nä men jag tror inte att den här förhörspersonen, den här misstänkta, kommer berätta allt                

om mamma eller pappa sitter med i rummet” då får de snällt sitta nere i receptionen och vänta. Sen                   

kommer de få ta del, förr eller senare, av vad som framkommit under förhöret. Det är ingen hemlis. -                   

Utredare C 

Detta avgörande tycks vara en avvägning som utredaren måste ta för att säkerställa en så bra miljö                 

som möjligt som öppnar upp för möjligheten att berätta. Som Utredare D säger, “bandet [mellan               

förälder och barn] är ju mycket större än all teknisk bevisning i hela världen”. Det kan vara svårt att                   

erkänna att man har gjort fel för sig själv, än svårare att medge det för sina föräldrar. Skam kopplas till                    

synen på människan som ett socialt djur och kan vara känslan av att alla ens svagheter exponeras och                  

man “tappar ansiktet” inför andra eller att man har misslyckats i livet på något sätt (Cullberg-Weston,                

2010). Enligt den amerikanske psykoanalytikern Francis Broucek (1991 i Cullberg-Weston, 2010) kan            

en av anledningarna bakom skam vara att man känner att man inte lever upp till sina egna eller andras                   
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förväntningar. Kraften bakom skam ligger i rädslan att bli utstött och ensam, därför är denna oro än                 

starkare hos barn och unga då relationen till de nära personerna, såsom vårdnadshavare, är en               

överlevnadsfråga (Cullberg-Weston, 2010). Samhällets regler ses som den sociala etikett barn lär sig             

under uppväxten (ibid). I sken av detta kan en förstå utredarnas uppfattning av föräldrarnas reaktion               

riktad mot sig själva som anklagade för att ha misslyckats med något samt det nödvändiga avgörandet                

om vårdnadshavares närvaro.  

5.4 Falska erkännanden 

Gällande skuldfrågan i förhörssituationen var det ett tydligt nedtonande av själva erkännandet i             

narrativen. Alla informanter framhöll vikten av hård bevisning framför ett erkännande. Det till och              

med uppfattades som att det spelar, mer eller mindre, ingen roll vad personen säger i               

förhörssituationen: går det inte att styrka med bevisning leder det ingen vart ändå. Eller det bör inte                 

leda någon vart om utredaren gör sitt jobb, då ska det inte kunna slinka emellan (Utredare A).                 

Informanterna uppfattar utredarens roll som att utreda vad som har hänt oavsett om det pekar på att                 

den misstänkte är skyldig eller inte och begrepp som erkännande eller förnekelse är ganska oväsentligt               

från utredarens perspektiv. Däremot är det viktigt att den misstänkte har getts möjligheten att berätta               

och att utredaren har ställt alla frågor som behöver ställas, sen om de väljer att inte svara på frågorna                   

är mer eller mindre relevant då de har rätten att inte uttala sig om brottsmisstanken under                

förundersökningen.  

Hur vanligt det är med falska erkännanden tycks det vara en blandad uppfattning om. Utredare D                 

uppfattar inte att det är något särskilt problem i Sverige och drar paralleller till andra länders                

rättsväsenden. I Sverige är polisen “schysst” och kör inte med fula knep för att få någon att försäga sig                   

eller lura dem. Polisen pressar heller inte ungdomarna. Vem som helst kan erkänna ett brott men blir                 

ändå inte fälld, vilket inte skulle vara fallet i till exempel USA (Utredare D). I Sverige ses hårda bevis                   

vara ledstjärnan och därför skulle falska erkännanden inte vara något problem i Sverige då de inte                

fälls om bevisningen inte matchar. Däremot säger han även att “det finns ju massvis med brott där                 

folk har erkänt men det var inte de” (Utredare D), vilket ändå tyder på en viss problematik med                  

människor som erkänner falskt. Utredare E berättar att i nästan alla hennes fall där det har kommit ett                  

erkännande har det varit på grund utav att de i princip har tagits på bar gärning, omständigheterna                 

kring brottet är klara och det är inte lönt att sitta och förneka. I de brott där skuldfrågan inte är lika                     

klar uppfattar hon att det är vanligare att förneka och kopplar det till någon slags självbevarelsedrift.                

Dessa narrativ stärker Utredare D:s uppfattning att falska erkännanden inte är vanligt förekommande             

utan det är vanligare att förneka brott. 

Utredare C å andra sidan uttrycker att han nog har varit med om falska erkännanden några                 

gånger: 
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Ja, det har jag nog faktiskt varit några gånger. Och de har nog fått.. ja, det har man nog känt ibland att                      

det kan inte stämma. Och det är väl det här att vissa kan vara så pressade, de vet det att det är mycket                       

lättare för mig att erkänna det här, ta allting, istället för att få skit hemma. Och då menar jag inte                    

hemma familjen, utan hemma i närmiljön med kompisar och gänget. 

Synen på falska erkännanden som en medveten social strategi är genomgående i utredarnas narrativ              

om varför någon skulle erkänna falskt. Ofta kopplas det även samman med straffskillnaden på vuxna               

och ungdomar som fälls för brott. Flera informanter lyfter fram vuxnas roll i de ungas kriminalitet, ett                 

utnyttjande av det faktum att ungdomar ofta slipper undan konsekvenser eller döms mildare än en               

vuxen. Med detta i åtanke tycks det vara tryggt att inställningen hos utredare är att låta den hårda                  

bevisningen styra. Men som en informant säger är det klart att polisen vill utreda skuldfrågan, det är                 

det poliserna drivs av. Är du skyldig till det här eller inte? Enligt en informant leder alla fall där det                    

inte finns ett erkännande till domstol för att avgöra skuldfrågan, men hur blir det i fall som inte går till                    

domstol? Till exempel barn och unga som är under 15 år och därmed inte straffmyndiga, vilken effekt                 

kan ett falskt erkännande ha i en sådan situation? Utifrån utredarnas perspektiv är deras jobb klart                

efter förhöret, sedan är det socialtjänsten som tar vid. Och vad som händer därefter med den familjen                 

och ungdomen vet polisen oftast inget om. Skillnaden när en förhör barn är att då de inte kan ses som                    

misstänkt tekniskt sett sker detta inte inom ramarna för en förundersökning. Vilket innebär att det               

finns massa formalia som inte behöver uppfyllas, till exempel rätten till advokat.  

Så då är ju risken större, skulle jag kunna tänka mig. Sen har jag ju svårt att se varför man skulle göra                      

det egentligen då. Risken för att det blir fel är så pass stor och det är ju ingen som tjänar på om fel                       

person erkänner, framförallt inte när det gäller barn. Det skulle vara jätteknäppt ju. Så att det där ska                  

man nog vara väldigt restriktiv med, försiktig och restriktiv. Det är bättre att inte veta än att skapa                  

något som inte är sant. - Utredare D 

I narrativet kan ses en kontrast mellan villkoren för barn och ungdomar samt hur detta påverkar                

rättssäkerheten. Ett aktuellt exempel på detta är det uppmärksammade Kevin-fallet, något som flera av              

informanterna nämner som något som de pratar och diskuterar kollegor sinsemellan. Men det             

framställs även som att detta fall distanseras från hur det går till idag. “Alla tycker det är fruktansvärt.                  

/.../ det är ju inte att tänka på att agera på det viset idag, den erfarenheten och kunskapen hade de ju                     

inte då. /---/ Jag tror att folk är ganska varse” (Utredare E). 

Något som märks i de olika narrativen är att utredarnas första uttalanden vid introduktionen av                

ämnet falska erkännanden tyder på en syn av de misstänkta unga lagöverträdarna som generellt              

skyldiga. Kanske har detta att göra med att deras erfarenhet visar att majoriteten av de ungdomar de                 

möter faktiskt är det? Det kan inte jag uttala mig om. Men det märktes att vid ingången i diskussionen                   

kring falska erkännanden hade jag ett perspektiv av oskyldiga barn och unga som erkänner brott de                
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inte har begått medan utredarnas narrativ beskriver barn och unga som troligtvis har något med brottet                

att göra ändå. Narrativen uttrycker en uppfattning av att det krävs ganska mycket för att ens bli                 

intressant för en utredning, så sitter du där misstänkt är det större sannolikhet att du är skyldig än inte.                   

Vissa av informanterna reflekterar över de förödande aspekterna för en människa att vara felaktigt              

dömd, medan andra mer eller mindre avskriver förekomsten av det då de inte ser poängen med att                 

fälla någon som är oskyldig, vem tjänar på det och var finns rättvisan i det? Här syns tydligt                  

uppfattningen av polisens samhällsbärande funktion i samhället som sökaren av rättvisa för dess             

medborgare. Forskning och teorier om polisutövande framhäver polisens relation till samhället som en             

viktig del av att effektivisera polisens arbete mot kriminalitet (Hinds & Murphy, 2007). Viktigt i               

denna relation är medborgarnas syn på polisen som legitim, studier visar att legitimitet uppnås bäst               

om medborgarna uppfattar polisens förfaranden som rättssäkra (ibid). Att som myndighet lyfta fram             

aspekten av rättvisa kan ses som en strategi att öka medborgarnas bedömning av polisarbetet som               

rättvist och effektivt, vilket i sin tur ger legitimitet (ibid). Därmed kan utredarnas syn på de misstänkta                 

unga lagöverträdarna och falska erkännanden ses utifrån vikten av att uppfattas som rättvis. Vi gör               

vårt jobb för att objektivt utreda vad som har hänt oavsett om någon erkänner, vi vill ha sanningen för                   

att nå rättvisa. Sen är de inte perfekta, de gör fel som vilken annan människa som helst, men det felet                    

gör de inte! Att döma en oskyldig skulle ju vara den absoluta motsatsen till rättssäkert. 

6. Diskussion 

Som kan ses i resultatdelen målar utredarnas narrativ upp en bild av en dualitet i uppfattningen av                 

arbetsvillkoren, det fantastiska arbetet med usla villkor. Flera av informanterna lyfter fram behovet av              

förändring inom organisationen men de vill inte uppfattas som gnälliga. Lite av en inställning att               

mycket är galet och kan bli bättre, men det gäller att lägga fram sina kort rätt så att man inte ses som                      

gnällig och en börda. Denna försiktighet kan kopplas samman med framställningen av organisationen             

som fyrkantig och mossig, det är en “koloss på lerfötter”. Det är även en hierarkisk och byråkratisk                 

organisation som styrs av politiska beslut. Ur informanternas perspektiv påverkar detta möjligheten att             

förändra det vardagliga arbetet, det är inte säkert att ens närmaste chefer har befogenhet att göra något                 

åt gruppens önskemål/klagomål. Detta påverkar i sin tur förutsättningarna för utredarens arbete. En             

sådan förutsättning är förberedelsen inför sin yrkesroll och hantering av förhörssituationer med barn             

och unga. Här uttrycker informanter en slappare inställning till vem som går in i förhörsrummet och                

utbildning ses inte som en självklarhet.  

Jag sa i inledningen av uppsatsen att den inte skulle fokusera på förhörsmetodik och               

utbildningsbakgrund, men utredarnas narrativ lyfter fram dessa faktorer som en av utmaningarna i             

förhörssituationen. “‘Inga kommentarer, inga kommentarer’ var det enda han sa. Hur ska jag som              
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utredare förhålla mig till det?” Här är det flera av informanterna som ser ett behov av kunskap kopplat                  

till förhörssituationen, vilka strategier de ska använda sig av och hur de ska förhålla sig till ungdomen.                 

Denna kunskap behöver inte vara i form av utbildning, böcker och skolbänk, vissa av informanterna               

ser större nytta i att lära sig i drift. Inställningen till kunskap inom organisationen lyfts fram som en                  

skicka-vidare-mentalitet, vi delar med oss av vår kunskap till varandra. Vissa berättar om en mer               

strukturerad kunskapsdelning och andra om en mer informell kollegial. Här beskrivs mentorskapet            

som önskvärt, att få möjligheten att introduceras i yrket genom att gå bredvid och observera, få tips                 

och stöd för att hitta sin roll som utredare. Men några av informanterna lyfter ett varnande finger för                  

denna verksamhet, det gäller att inte fastna i de gamla hjulspåren och skicka vidare kunskap baserad                

på hur saker brukar gå till. Det kanske inte längre är det bästa sättet att göra saker på, till exempel                    

hålla förhör. Även erfarna utredare behöver en uppfräschning av sina kunskaper och förfaranden i              

arbetet, men det uppfattas inte som att denna utvecklingsmöjlighet finns tillgänglig för de flesta inom               

organisationen utan det hamnar på individens ansvar att söka sig ny kunskap och eventuellt göra det                

på egen tid. 

Även om flera utredare framställer polisyrket som fantastisk i många avseenden går det inte att                

blunda för de usla villkorens påverkan på individen i yrkesrollen. Detta missnöje som målas upp               

förknippas med rollen som polis och medlem av polisorganisationen och påverkar individen i sin              

yrkesutövning som utredare. Yrket framställs som mentalt påfrestande med tunga fall och hög             

arbetsbörda samt känslan av att inte vara uppskattad, att inte bli hörd och sedd. Informanterna berättar                

hur detta påverkar dem själva, men även kollegor runt omkring, och flera av informanterna påpekar att                

de från början har bestämt sig för att inte låta detta påverka dem i sin yrkesroll. Men för vissa kan det                     

bli för mycket. Som en informant uttrycker det: polisen har bästa möjliga förutsättningar med              

människor som brinner för sitt yrke och vill göra skillnad, som inte bryr sig om pengarna. Och vad gör                   

de av den möjligheten? Jo de skapar bittra, cyniska, oproduktiva poliser helt i onödan.  

Flera av informanterna målar upp en bild av att arbeta med barn och unga som för många poliser                   

något läskigt och krångligt. Det är särskilda lagar och regler att förhålla sig till och de framhåller en                  

skillnad mellan hur vuxna och ungdomar fungerar som utredaren bör vara insatt i. Ändå ställs det inga                 

formella krav på till exempel utbildning i förhörsmetodik med barn och unga. Du bör ha särskild                

kompetens, fallenhet och intresse för att arbeta med ungdomar, men vem avgör det? En av               

informanterna blev placerad som ungdomsutredare mot sin vilja, vilket han själv uppger gjorde att han               

gick ett år på jobbet och bara var sur. Nu tror inte jag att detta nödvändigtvis påverkade hans                  

arbetsinsats på så sätt att han var urusel på sitt jobb. Narrativet bör kanske tas med en liten nypa salt.                    

Men jag tolkar det ändå som att det är en känsla han har gått runt med, känslan av att arbetsgivaren                    

inte bryr sig och att han hade kunnat göra större nytta på andra ställen. Är det en ultimat känsla för att                     

prestera sitt bästa på arbetet? Nej. Hur avgjordes det att denna person hade den särskilda kompetens,                
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fallenhet och intresse för att jobba med ungdomar som gjorde honom lämplig som ungdomsutredare              

när han själv inte ville det? I det här fallet tycks det ändå ha löst sig, vilket troligtvis beror på den                     

individen, men det är oroande att se så låga krav kring ett yrke som lyfts fram som speciellt och                   

definitivt inte passar för alla. Hur tänker myndigheten och politikerna kring det här kan en ju undra. 

Ett sätt för utredarna att förhålla sig till falska erkännanden av barn och unga var att titta på                   

förekomsten av det. Informanternas narrativ framhäver att det förekommer, men det är inte vanligt. De               

upplever inte att det skulle vara ett stort problem i Sverige. Denna syn överensstämmer med tidigare                

studier av falska erkännanden från bland annat Island. Som en av informanterna lyfter fram kan detta                

ses som en kulturell fråga i form av poliskultur. I Sverige har utredarna en helt annan syn på                  

utredarens uppgift i förhörsrummet, de använder sig av informationssamlande tekniker medans i USA             

används i större grad bekännelse-inducerande tekniker. Vilket även kan ses under kapitlet tidigare             

forskning där studier i USA visar att 24% av DNA-frikända fångar hade erkänt ett brott de inte begått.                  

Dock visar utredarnas narrativ att falska erkännanden är något som finns i utredarens medvetande och               

att de ser vikten av att utföra sin uppgift så att ingen felaktigt döms. Utredaren ska utreda vad som                   

hänt oavsett om någon erkänner eller inte. Den hårda bevisningen är det som spelar roll och sedan är                  

det upp till domstolen att döma. Dessutom läggs stor vikt vid de övriga aktörerna vid               

förhörssituationen, försvarare, socialtjänst och vårdnadshavare. Men hur ser det ut i de fall då dessa               

aktörer inte behöver vara med? Som en av informanterna tar upp gäller olika formalia beroende på                

barnets ålder. Barn under en viss ålder kan inte ses som misstänkt i den tekniska bemärkelsen då det                  

inte är en förundersökning och har därmed ingen rätt till försvarare. Här vidkänns en större risk för att                  

barn skulle erkänna något de inte har begått, däremot understryks avsaknaden av incitament för att               

skapa något som inte är sant. Det finns ingen samhällsnytta i att fel person erkänner. 

Något som framkom i studien var att utredarens uppgift slutar där socialtjänstens tar vid. För att                 

fortsätta på samma spår som i stycket ovan, skulle det vara intressant för vidare studier om vad                 

konsekvenserna blir för barn och unga som erkänner brott och sedan kommer i kontakt med               

socialtjänsten. Om en erkänner ett brott, som av någon anledning inte kan leda till någon rättslig                

prövning, och socialtjänsten kopplas in är det då frivilligt att delta? I samtal med informanterna fick                

jag den uppfattningen att en ungdom kan begå ett, till exempel, ringa narkotikabrott, kopplas till               

socialtjänsten men “skita i att dyka upp” och sen händer det ingenting. Inte förrän polisen tar fast                 

ungdomen på nytt för ett annat brott. Vad blir då egentligen syftet med att hålla polisförhör om det                  

inte är avskräckande? Och vad fyller socialtjänsten för funktion i dessa fall om det inte är obligatoriskt                 

att delta? Dessa “kriminellt etablerade” ungdomar som åker in och ut på förhör och sen struntar i                 

socialtjänsten, hur ska samhället ta sitt ansvar där?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Berätta om dig själv 

Organisatoriskt stöd 
Berätta om din yrkesroll.  Vad har du för titel? 

Hur uppfattar du villkoren för ditt arbete? 

Vilken status har ungdomsutredare? 

Hur ser löneutvecklingen ut? 

Hur ser karriärmöjligheterna ut? 

Hur vanligt är det med civila utredare? 

Hur upplever du relationen mellan civila utredare och poliser? 

Hur upplever du det organisatoriska stödet i din yrkesroll? 

Kunskapsutveckling  
Berätta om din utbildningsbakgrund. 

Hur ser möjligheterna till kunskapsutveckling ut? 

I Förundersökningskunngörelsen står det att den som förhör personer under 18 år bör ha en särskild                

kompetens. Berätta om din uppfattning av den formuleringen. Hur ser det ut i praktiken? 

Personligt perspektiv 
Beskriv de egenskaper en barnutredare bör ha 

Varför blev du polis? Hur har din syn på polisyrket förändrats under åren? 

Varför ungdomsutredare? 

Utifrån dina erfarenheter, hur är det att jobba med barn och unga lagöverträdare?  

Vilka aspekter är utmanande med barnförhör? 

Vad är absolut viktigast att göra? Vad är absolut viktigast att undvika? 

Hur tänker du kring eventuella förutfattade meningar och fördomar i mötet med unga lagöverträdare? 

Falska erkännanden 
Berätta om dina egna erfarenheter av barn och unga som erkänner brott.  

Hur vet man om det är ett riktigt erkännande eller ett falskt? 

Har du varit med om falska erkännanden? Berätta mer om det. 

Under vilka omständigheter kommer dem?  

Vem gör falska erkännanden?  

Vilka faktorer tror du spelar in? 
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