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Abstract
The dual responsibility. Investigative interviews with children and youth suspected of homicide crimes

The over-arching aim of this doctoral thesis is to describe, analyze, theorize and problematize how the Swedish police
interrogate children and youth suspected of committing the crime of homicide. This thesis will therefore focus on the
investigative interview practices with children below the age of criminal responsibility, who cannot be prosecuted, as well
as youth, who have reached the age of criminal responsibility and can thus be prosecuted, and, if found guilty, sentenced.
The thesis particularly conceptualizes the “dual responsibility” of the police when interrogating children and youth. The
police are, in accordance with the law, obliged to both investigate the actual crime and the issue of guilt and the need of
social support for the well-being of the suspected child or youth. The quintessential question is, thus if, and, if so, to what
extent, the investigative interview practices being studied responds to the legal obligation of this dual responsibility.

The empirical data that the thesis analyzes are the investigative interviews conducted by police officers in Swedish
police authorities from 1995 to 2013, comprising a total of forty-seven case files. These files include seven children, five to
fourteen years old, and forty-seven youths, fifteen to seventeen years old, all of whom are suspected of having committed
the crime of homicide. A total of 101 transcribed interviews are included in the study.

The thesis identifies five main empirical findings. The first is that the investigative interview practices comprise three
main themes, namely, interrogative topics (what the police ask about), questions (how the police ask question to get to know
about the topics), and strategies (how the police try to make the children and the youth talk about the actual topics). The
second main finding is that all three investigative interview practices exclusively concern nothing but issues of crime and
guilt - including the description of the crime, its time and place, weapon(s) involved and motive(s). The third main finding
is that there are no significant differences in how children and youth are being interrogated. The fourth main finding, then, is
that only one of the two legal responsibilities is in focus in the interviews. That is, the investigation of the facts of the crime
and the determination of guilt. The fifth finding is that when focusing on crime and guilt the police use of questions is often
not in compliance with existing recommendations for best practices, which means that leading questions are often used.

These findings are then theorized by applying Mary Douglas’ theory of how institutions think. This theorization shows
that the investigative interview practices are strongly informed by a thought style which is manifested throughout the
interrogative topics, questions and strategies. This thought style influences the institutional approach in such a way that
one half of the dual responsibility is completely overlooked. That is, the legal obligation to investigate the need of social
support for the wellbeing of a suspected child or youth, both during interrogation and afterwards in their lives following
the investigations.

The thesis ends by identifying a number of problems, possibilities and dilemmas that need to be met to ensure that the
investigative interview practices fully address the legal obligations of the dual responsibility.

Keywords: children, youth, homicide crime, interrogation, the Swedish police force, Mary Douglas, how institutions
think, thought styles.
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“For better or worse, individuals really do
share their thoughts and they do to some
extent harmonize their preferences, and they
have no other way to make the big decisions
except within the scope of institutions they
built”
 
(Mary Douglas, 1986,  s. 128)





 

Förord  

 
Jag trodde aldrig att den här dagen skulle komma, men nu är den här! Efter 
många och långa år är det äntligen dags att sätta punkt. Att skriva den här 
avhandlingen har krävt det allra yttersta av mig och det har onekligen varit 
mitt livs prövning. Glädjen över att ha fått dela den här resan tillsammans med 
er har dock betytt oerhört mycket. Utan er hade det inte gått. Det är därför jag 
i detta nu känner en djup tacksamhet till alla er som har gjort skillnad! 
 
Till att börja med vill jag rikta fokus mot de personer som gjort det möjligt att 
färdigställa den här avhandlingen i det skick som den nu läggs fram i. Främst 
vill jag uttrycka min innerliga uppskattning till min huvudhandledare, profes-
sor Mats Trondman. Du har väglett mig genom tider av hårt arbete och stora 
ansträngningar och har med värme, förståelse och medmänsklighet visat 
vägen. Vid tillfällen när jag har velat ge upp har du varit trygg och stabil och 
ingjutit hopp. Du har sett avhandlingens potential och inte minst min förmåga 
att slutföra den. Jag är dig evigt tacksam för allt du har gjort för både mig och 
min avhandling. 
 
Till min andra handledare, professor Pernilla Leviner, vill jag uttrycka min 
djupa och innerliga tacksamhet. Du har följt mig i med och motgång och i alla 
lägen tålmodigt avvaktat tillblivelsen av den här avhandlingen. Det har betytt 
oerhört mycket att du fortsatt tro på mig och genomförandet av det här av-
handlingsarbetet. Tack för allt stöd och inte minst att du backat upp mig när 
lagar, konventioner och rättsliga dilemman varit svåra att reda ut.  
 
Jag vill även tacka min tidigare huvudhandledare professor Ann-Christin Ce-
derborg för att du gav mig chansen att förverkliga en dröm jag hade om att bli 
forskare. Ditt bidrag till min avhandling ska inte underskattas. Du var den som 
initierade idén med en avhandling om barn och unga misstänkta för att ha ut-
övat dödligt våld och tillsammans formulerade vi inriktningen för projektet. 
Denna inriktning finns kvar men dess fokus kom sedermera under avhand-
lingsarbetets senare del att ligga på hur polisen som institution tänker om sam-
hällets dubbla ansvar. Jag bär också med mig tacksamhet över att du så gene-
röst givit mig förtroendet att undervisa på den uppdragsutbildning i förhörs-
metodik för barn och unga du i många år ansvarat för i samarbete med 



Polishögskolan. Jag har också fått följa med dig till Haifa i Israel och Cam-
bridge i England där du introducerade mig till ditt nätverk av internationella 
forskare inom forskningsfältet barnförhör, utsatta barn och ungas livsvillkor. 
Tack för alla fina minnen och erfarenheter jag fått med mig genom dig.  
 
Som doktorand har jag också anledning att känna djup tacksamhet för den 
forskningsmiljö jag varit del i under de här åren. Tack för allt stöd som led-
ningen vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms uni-
versitet, genom institutionens prefekt, professor Mats Börjesson, gett mig. 
Särskilt tack till docent Kari Trost som under några viktiga år av min tid som 
doktorand varit studierektor för forskarutbildningen och alltid varit tillgänglig 
med hjälp, stöd och vägledning. Jag vill också uppmärksamma professor Ka-
rin Aronsson och tacka henne speciellt för det generösa engagemang hon visat 
mig och min avhandling. Ett tack även till handledarkollegiet för ert stöd.  
 
Jag vill även tacka docent Anna Lund vid Sociologiska institutionen, Stock-
holms Universitet, för ovärderlig feedback på avhandlingsmanuset vid mitt 
slutseminarium. Även tack till övriga närvarande, professor Mats Börjesson, 
professor Lucas Gottzén, professor Rickard Jonsson, docent Kari Trost, dok-
torerna Ylva Lorentzson och Johanna Lindholm samt doktoranderna Kim 
Ringmar Sylwander och Lina Lundström, för era synpunkter och konstruktiva 
förslag på förbättringar. Även tack till Kim för din språkgranskning av 
abstractet och tack Kari för granskningen av English summary. Jag vill därtill 
tacka professor Tove Pettersson på kriminologiska institutionen vid Stock-
holms universitet som läste mitt avhandlingsmanus vid ett tidigare slutsemi-
narium i september 2017.  
 
Därutöver, vill jag rikta ett innerligt tack till samtliga kollegor vid barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen för givande samtal och fina möten genom 
åren. Ett extra tack vill jag ge mina tidigare och nuvarande doktorandkollegor 
Henrik Ingrids, Anna Grandin Franzen, Ylva Ågren, Anna Ambrose, Magnus 
Kilger, Farhad Jahanmahan, Nadja Nieminen Mänty, Gunnel Momhe, Daniel 
Hedlund, Elin Hultman, Sandra Karlsson, Fanny Edenroth Cato, Henning År-
man, Anneli Hippinen, Eva Kane, Susanne Kriström Alonzo, Sharam Manso-
ory, Linnea Holmberg och Fanny Perez Aronsson. Några personer jag särskilt 
vill uppmärksamma är de som kommit att betyda mycket i tider av uppbrott 
och nyorientering. Innerligt tack till doktoranderna Mari Rimfors Kronlund, 
Magnus Loftsson, Hanna Bornäs och igen, Lina Lundström och Kim Ringmar 
Sylwander. I samband med det vill jag också uppmärksamma det fina stöd jag 
fått av doktorerna Lisa Ottosson, Anna Åhlund, Jenny Folke Nilsson och inte 
minst ovan nämnd Johanna Lindholm. Ni har alla, i olika skeenden under den 
här doktorandtiden, hjälpt mig att orka lite till, tack snälla ni för det!  
 



 

Utöver det finns det givetvis många fler vid barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen jag uppskattar och vill tacka. Tack Ingrid Engdahl, Ingrid Olsson, 
Anna-Lena Ljusberg, Camilla Ringstedt, Björn Sjöholm, Anna Westberg Bro-
ström, Sofia Frankenberg, Tilda-Maria Forselius och Margareta Aspan, med 
flera. Tack till administrationen, och särskild Sonja Henrikson som varit en 
stor hjälp i alla frågor som rör min anställning som doktorand. Tack Jan Björ-
klund för både teknisk och praktisk support. Ytterligare några jag vill upp-
märksamma är tidigare administratörerna Anna Falk och Beatrice Chaveroche 
samt nuvarande forskningshandläggare My Bodell.  
 
Som doktorand har jag också läst kurser inom ramen för forskarutbildningen. 
I samband med det har jag haft nöjet att träffa doktorander från andra institut-
ioner. Jag vill därför rikta ett speciellt tack till några av dem. Tack Jacob Lar-
sson, pedagogiska institutionen, för vägledande och givande samtal, tack 
Christine Becker, institutionen för slaviska och baltiska språk, för givande 
samtal om att vara doktorand, och tack Azade Azad, psykologiska institut-
ionen, för ett fint utbyte av erfarenheter.  
 
Jag har också stor anledning att rikta ett innerligt tack till mina underbara kol-
legor vid polisens Barnahus Stockholm. Tack min närmaste chef Maria Go-
rosch för ditt tålamod och flexibilitet med tjänstledigheter och planering av 
tider och arbetsuppgifter. Även innerligt tack till ledningen på Barnahus 
Stockholm och till alla gruppchefer för uppbackning och stöd. Särskilt tack 
till mina fina teamkollegor Paula, Michaella och Christopher som hållit koll 
på mig och har vågat fråga hur jag har det vid sidan av arbetet på polisen. Tack 
både Helena S och Carina R för att vi kunnat dela erfarenheter av hur livet 
ibland ställer alldeles för höga krav på oss och hur det går att komma igen. 
Tack Bente för att du delat med dig av dina livserfarenheter när livet är en stor 
utmaning. Tack Mia H för samtal om här och nu och fortsättningen framåt. 
Tack Märta för fina samtal och trevliga luncher. Tack Anne S för att du pyss-
lade om mig när jag behövde det som mest. Tack Hilda för delade erfarenheter 
och förtroendet att bistå i ett viktigt utlandsprojekt. Stort tack till alla er som 
peppat och stöttat; Susanne, Sara D, Tina, Ann, Mitra, Sara U, Mia C, Maja, 
Nina, Carin, Anna B, Fabiola, Erika och praktikanten Anna Dilot, med flera. 
Tack till tidigare kollegor Malena, Elena, Göran och Ulrika B. Ni är många 
som under mina år inom polisen har kommit att betyda oerhört mycket för mig 
och jag känner en stor närhet till och förtrolighet med er alla. Ni har lärt mig 
massor om livet och tillsammans har vi utvecklats som barnutredare, förhörs-
ledare och inte minst människor.  
 
Jag vill även rikta ett stort tack till Erik Norrman och Sonya Lundberg vid 
Polishögskolan i Solna för att ni fått mig att utvecklas som pedagog genom 
den utbildningsinsats vi gjorde tillsammans på steg 2, tack! 
 



Till sist återstår nu att ägna min familj all uppmärksamhet. Till min man Jens 
vill jag uttrycka min djupa kärlek och tacksamhet för det vi har tillsammans. 
Tack för alla fina samtal, din knivskarpa blick och din förmåga att vända och 
vrida på perspektiven. Du är min bästa vän, min livskamrat och mitt allt. Till 
mina fina barn, Adrian och Edvard, vill jag uttrycka min allra djupaste och 
eviga kärlek. Ni är helt enastående och utan er hade mitt liv saknat mening. 
Ni är ljuset i tunneln och för alltid min inre kompass. Ni är riktningen i livet 
och dit ni går följer jag. Framtiden tillhör oss - så, låt oss fortsätta upptäcka 
den tillsammans!  
 
Jag vill i det här läget också ägna en tanke åt mina föräldrar som inte längre 
finns kvar i livet. Tack Inga-Lill och Arne för allt ni gav mig som barn. Ni 
rustade mig med en stor portion av självständighet, envishet och mod. Det är 
egenskaper som varit helt avgörande för att jag har tagit mig igenom skrivan-
det av den här avhandlingen. Ni gjorde allting rätt och ord kan inte beskriva 
hur mycket jag saknar er!  
 
Jag vill också tacka min barndomsvän Jenny för vår fina vänskap. Även du är 
en stor del av min barndom och för alltid en del av min livsresa. Tack för alla 
djupa och förtroliga samtal och framförallt din humor. Jag känner en stolthet 
över dem vi blev. Vi ”citykids”, med asfalten och betongen som vår trädgård 
– vi blev starka, modiga och ”streetsmarta” tillsammans.  
 
Så, innerligt TACK till alla ni fantastiska människor som hjälpt mig under 
resans gång. Ni är för alltid en del av min livsberättelse och jag glömmer er 
aldrig.  
 
__________________________________________ 
Stockholm Norra Djurgården den 10 december 2019 
Ulrika Winerdal 
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Prolog  

 
Min avhandling studerar hur icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga 
som kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld förhörs av polisens förhörs-
ledare, vilket jag benämner förhörspraktiker. Av särskilt intresse är hur de 
rättsliga krav som säger att polisen i dessa förhör ska utreda brott och skuld 
och behov av skydd, stöd och hjälp kommer till uttryck i de studerade prakti-
kerna. Här föreligger alltså såväl ett ”brottsrättsligt” som ett ”socialrättsligt” 
utredningskrav. När det gäller det senare är det polisens ansvar att förse soci-
altjänsten med information som gör att de senare kan fatta ett så välgrundat 
beslut som möjligt med avseende på de förhörda barnens och de ungas behov 
av just skydd, stöd och hjälp. Själva det stöttande arbetet, på kort och lång sikt, 
är förstås socialtjänstens ansvar.  
 
Frågan är om detta, vad jag i avhandlingen benämner, samhällets dubbla an-
svar tas i de studerade förhörspraktikerna? Och i så fall i vilken utsträckning 
och hur? Jag är därtill intresserad av att förstå varför de studerade förhörprak-
tikerna ser ut som de gör? Inte minst genom att förstå hur polisen som ”för-
hörsinstitution” tänker och gör förhör med barn – som inte kan straffas – och 
unga – som kan åtalas och dömas – som misstänks för att ha utövat dödligt 
våld. Därtill: vilka problem, uppgifter och dilemman står den aktör inför som 
mot bakgrund av den kunskap min avhandling erbjuder finner det nödvändigt 
att arbeta med att utveckla praktiserandet av detta ”dubbla ansvar”? Till allt 
detta och avhandlingens övergripande syfte och arbetsuppgifter ska jag mer 
precist och utvecklat återkomma i avhandlingen första kapitel. I denna prolog 
är mitt syfte något annat. Jag vill här förse läsaren med en kort beskrivning av 
mina egna yrkeserfarenheter med relevans för mitt avhandlingsarbete.  
 
För tolv år sedan började jag arbeta inom polisen som civilutredare vid en 
familjevåldsgrupp. Min utbildningsbakgrund är inte polisiär eller inom juri-
dik. Jag har en akademisk examen med psykologi som huvudämne. I mina 
arbetsuppgifter ingick att under ledning av polisiär förundersökningsledare el-
ler åklagare handlägga och utreda brott i nära relationer och brott mot barn. 
Det betyder att jag i min yrkesutövning som civil utredare har hållit förhör 
med målsäganden, vittnen och misstänkta, dock inte med misstänkta barn, då 
mitt arbete avsåg just barn som varit utsatta för eller bevittnat brott. Till dessa 
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erfarenheter hör också en rad andra utredningsåtgärder som ingår i en förun-
dersökning. Det ska även nämnas att jag under min tid vid polisen genomgått 
en specialistutbildning i tre steg med inriktning mot att utreda brott mot barn 
och unga.  
 
Efter fem år på familjevåldsgruppen påbörjade jag 2012 en forskarutbildning 
i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, vilken därmed ut-
gör den miljö i vilken jag skrivit denna avhandling. Våren 2018 återgick jag 
till min tjänst vid polisen. När jag sensommaren 2019 skriver detta är jag verk-
sam som barnutredare och barnförhörsledare på Barnahus i Stockholm. Det 
innebär att jag handlägger ärenden och genomför förhör med barn som utsatts 
för eller har varit vittnen till brott. Verksamhetens primära målgrupp är alltså 
barn och unga som har varit utsatta för eller bevittnat brott, vilket innebär ett 
starkt fokus på att sätta barnet eller den unga i centrum för den verksamhet 
som bedrivs. Arbetet på ett Barnahus sker i hög grad i en multi-disciplinär 
kontext där professioner inom åklagarmyndighet, polismyndighet, social-
tjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt barnrättsmedicin samverkar kring de 
ärenden som kommer in. Här möts alltså en rad professioner med olika utbild-
ningar och kompetenser i en sammanhållen verksamhet.  
 
Barn och unga som kan misstänkas för att ha begått brott, det vill säga de barn 
och unga som står i fokus för denna avhandling, kommer inte till Barnahus. 
Det betyder att brott som barn och unga utsätts för och de brott som barn och 
unga är misstänkta för att ha begått handläggs på olika platser och på olika vis 
inom polismyndigheten. Dessa båda verksamheter regleras också av olika rätt-
liga krav, handläggningsrutiner och praktiker.  
 
Utredandet av barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld sker 
vid polisens utredningsenheter för grova brott. Det kan alternativt också ske 
vid en ungdomsrotel i ett lokalpolisområde. Härvidlag finns ingen organise-
rad, given systematik, så detta kan se olika ut i olika delar av landet. Det kan 
även bero på polisens resurser och andelen allvarliga brott som begås på olika 
platser.  
 
För att summera påbörjade jag mitt avhandlingsarbete med en rad olika bety-
delsefulla erfarenheter. Till följd av mitt mångåriga arbete inom polisen har 
jag god kännedom om hur polisen fungerar som organisation och statlig myn-
dighet. Särskilt när det gäller utredningsarbete som rör barn och unga. Jag har 
också lärt mig mycket om hur polisens utredningsverksamhet är beskaffad, 
eftersom jag själv verkat inom en operativ polisiär verksamhet som utreder 
grova brott som drabbar barn och unga. Därtill har jag med mig god kännedom 
om de dokument som produceras i samband med en förundersökning. Jag kan 
därför orientera mig väl i hur ett förundersökningsprotokoll är upplagt och 
vilka dokument som ingår i det. Jag har även god kännedom om hur polisen 
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registrerar och dokumenterar de förhör som hålls inom ramen för en förunder-
sökning och hur polisens ärendehanteringssystem fungerar. Och inte minst har 
jag i mitt arbete som barnutredare, genom många års erfarenhet och specia-
listutbildning, lärt mig mycket om hur ett förhör med barn och unga bör läggas 
upp och gå till. Både i termer av rättigheter och förhörsmetoder och erfaren-
heter av konkreta förhörspraktiker. Särskilt detta att möta och samtala med 
barn som i egenskap av brottsoffer och vittnen ska berätta om vad de varit med 
om och sett och hört. Detta är en viktig men svår och komplex uppgift: hur 
förhör man barn som varit utsatta för och sett allvarliga brott? Här har jag lärt 
mig att varje barn är unikt och bär med sig svåra upplevelser som det ska be-
rätta om för att det ska var möjligt att utreda dess brottsutsatthet men också 
det skydd, stöd och hjälp som de är berättigade till. Och detta inramat av krav 
på att bemöta barn med barns bästa i förgrunden. Följaktligen har jag en mång-
årig erfarenhet att arbeta med det som avhandlingen benämner ett ”dubbelt 
ansvar” vid utredning och förhör med barn som varit utsatta för eller bevittnat 
brott.  
 
Men, som sagt, några egna erfarenheter av att förhöra brottsmisstänkta barn 
och unga har jag inte. När det gäller just förhör med dessa barn och unga är 
det således min avhandlings empiriska material – utskrivna förhör – som utgör 
källa för att beskriva, analysera, teoretisera och problematisera just förhörs-
praktikerna. För mitt intresse i denna avhandling är som sagt hur det jag kallar 
samhällets ”dubbla ansvar” kommer till uttryck i förhörspraktiker med barn 
och unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld. Men otvetydigt så 
har min fleråriga erfarenhet från polismyndighet och egna erfarenheter av att 
arbeta i en verksamhet som tar ett ”dubbelt ansvar” varit till stor hjälp. Och 
självklart ligger just denna erfarenhet till grund för mitt intresse för hur brotts-
misstänkta icke straffmyndiga barn och icke straffmyndiga unga förhörs i 
praktiken. Så hur hanteras där ”det dubbla ansvaret” som de rättsliga kraven 
reglerar? Vilka modeller och metoder finns till hjälp? Vad säger den forskning 
som finns? Vilka problem, uppgifter och dilemman står denna förhörsverk-
samhet inför? Nu när det är på det viset att också barn och unga som misstänks 
för mycket allvarliga brott ska hanteras med ett ”dubbelt ansvar” i förgrunden. 
Ett ansvar som innebär att utreda brott och skuld och att utreda deras behov 
av skydd, stöd och hjälp.  
 
Därmed kan min avhandling ta sin början.  
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Kapitel 1. Inledning 

 

Låt mig inleda denna avhandling i barn- och ungdomsvetenskap med att ge 
läsaren en första bild av vad som står i fokus och hur den mot denna bakgrund 
är disponerad. Avhandlingen studerar det jag benämner förhörspraktiker, 
vilka avgränsas till polisförhör med barn och unga som misstänks för att ha 
utövat dödligt våld. Så vad avses här med barn och unga? Vad är dödligt våld? 
Hur vanligt är det? Och vad innebär det att det som studeras i avhandlingen är 
polisens förhörspraktiker?  
 
Jag börjar med svaren på dessa frågor, vilka öppnar upp avhandlingens sär-
skilda intresse för vad dess huvudtitel – Det dubbla ansvaret – pekar ut, näm-
ligen att polisens förhörsledare i förhör med barn och unga som misstänks för 
att ha utövad dödligt våld inte endast ska utreda brottet och skuldfrågan utan 
också förhålla sig till barnets eller den unges behov av skydd, stöd och hjälp. 
Till ”det dubbla ansvaret” hör även att bemöta barnet eller den unge rättvist 
och värdigt utifrån vad som benämns deras ”bästa”. Allt detta för att därige-
nom bidra till barnets eller den ungas möjligheter till framtida livschanser utan 
brott.1 Detta, enligt min benämning, ”det dubbla ansvaret” formuleras i hu-
vudsak i lag (1964:48) med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare 
(LuL) 1, 2 och 31 §§§ och i förundersökningskungörelsen (1947:948) (FuK) 
18 §. ”Det dubbla ansvaret" framgår också av lag (2018:1197) om förenta nat-
ionernas konvention om barnets rättigheter (BK), det vill säga den så kallade 
barnkonventionen, särskilt så i artikel 3 och 40. Vi ska i nästa kapitel mer 
fördjupat återkomma till just LuL, FuK och BK samt till en rad andra rättsliga 
krav och principer som anger varför och hur förhör med barn och unga ska 
genomföras. Men vi börjar som utlovats med vad avhandlingen avser med 
barn och unga, dödligt våld och förhörspraktiker. Med andra ord de fenomen 
som avhandlingen studerar. Därefter kan avhandlingens syfte, arbetsuppgifter 

 
1 En stor del av den kriminologiska forskningen visar att många av de barn och unga som 

kan misstänkas för brott i hög grad lever i utsatthet och med svåra livsvillkor. Följakt-
ligen har de både sociala och individuella problem av intellektuell, emotionell, psykisk 
och missbruksrelaterad karaktär (se till exempel Modecki, 2008; Teplin, Abram, 
McClelland, Dulcan & Mericle, 2002 och Redlich, 2007). 
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och frågor formuleras, vilket följs av ytterligare två avsnitt som klargör av-
handlingens avgränsningar och värderelevans, nämligen vad den inte studerar 
respektive varför det den studerar är av värde att utforska. Också i dessa av-
snitt sker återkopplingar till ”det dubbla ansvaret”. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av avhandlingens design i termer av dess fortsatta disposition.  

Icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga 
Med barn och unga avses personer som är under 18 år, det vill säga individer 
som enligt såväl föräldrabalken (1949:381) (FB) som artikel 1 i barnkonvent-
ionen är omyndiga (Hammarberg, 2006). Samtidigt är de enligt brottsbalken 
(1967:700) (BrB) 1 kap. 6 § både över (de unga) och under (barnen) svensk 
straffmyndighetsålder, som är 15 år. Denna 15-årsgräns är central för avhand-
lingen, eftersom den innebär att barn under 15 år inte är straffmyndiga medan 
unga över 15 är det. Följaktligen kan unga straffas för brott medan barn inte 
kan det. Dock ska både barn och unga enligt LuL utredas (1, 2 och 31 §§§). 
Därmed blir även barn vid misstanke om begångna brott, trots att de inte kan 
straffas, föremål för en förundersökning, eller, som det också kan kallas, en 
”brottsutredning”, vilken inkluderar förhör. När det rör sig om icke straffmyn-
diga barn förutsätter detta emellertid att brottet är grovt.2 Just misstankar om 
att ha utövat dödligt våld utgör ett sådant exempel, vilket således innebär att 
även barn inom ramen för en förundersökning ska förhöras.3 Till detta finns 
två grundläggande skäl, vilka tar oss tillbaka till detta med samhällets ”dubbla 
ansvar”. Det första skälet är att brott som rör misstankar om utövande av död-
ligt våld, som sagt, ska utredas oavsett den misstänktas ålder. Här finns alltså 
ett samhälleligt utredningsuppdrag, vilket innebär att rättsvårdande myndig-
heter, nämligen åklagarmyndighet och polismyndighet, ska inleda en förun-
dersökning. En viktig del i en sådan undersökning är de förhör som polisens 
förhörsledare håller med den eller de som kan misstänkas för att ha begått 
brottet. Avgörande frågor i sådana förhör är vad brottet avser, vem som 

 
2 Betäckningen ”grovt brott” används för brott som i jämförelse med vad som kallas ”nor-

malbrott” bör bedömas efter en straffskala som ger strängare påföljd. Beskrivningar om 
vad som utgör just ”grovt brott” anges i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), som rymmer referat 
av Högsta domstolens vägledande domar och beslut, det vill säga det som kallas preju-
dikat.  

3 Det kan redan här påpekas att barn och unga som inte är myndiga har särskilda rättig-
heter som samhället är ålagt att beakta vid alla former av myndighetsutövning (barn-
konventionen artikel 1). Därtill reglerar den ovan nämnda lag (1964:48) (LuL) med 
särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare i generella termer hur förfarandet vi 
förundersökning (och domstolsprövning) ska gå till när barn och unga kan misstänkas 
för brott samt, när det gäller straffmyndiga unga, åtalas och dömas i svensk domstol. 
Jag ska, som sagt, mer precist återkomma till detta i avhandlingens andra kapitel med 
rubriken Rättsliga krav.  
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drabbats, hur det gått till och, inte minst, vem som på ”sannolika skäl”4 kan 
misstänkas för att ha, som här är fallet, utövat det dödliga våldet och med 
vilket uppsåt. Det är här viktigt att åter betona att en förundersökning ska in-
ledas även om den misstänkte är ett icke straffmyndigt barn, och detta trots att 
barnet inte kan åtalas och dömas för brottet i domstol. Skälet är att frågan om 
skuld och ansvar är avgörande oavsett om åtal kan väckas och straff kan ut-
mätas eller inte. Det är alltså nödvändigt att ta reda på vem som begått brottet. 
Inte minst för att barnet eller den unge som misstänks kan vara utan skuld och 
att brottet därmed kan ha begåtts av någon annan. Frågan om skuld är också 
av stor vikt för socialtjänstens arbete med barn och unga efter det att förhör är 
avslutade.  
 
När en förundersökning avslutas ska en åklagare avgöra om det finns vad som 
benämns ”tillräckliga skäl”, det vill säga omständigheter i termer av bevis, 
som talar för att det barn eller den unga som förhörts begått den gärning som 
misstanken avser. I avhandlingens fall dödligt våld. Med just ”tillräckliga 
skäl” avses att åklagaren kan förvänta sig en fällande dom i domstol (rätte-
gångsbalk (1942:740) (RB) 23 kap. 3 §). Om en straffmyndig ung av sådana 
skäl befinns skyldig ska åtal väckas, vilket innebär att brottsmålet prövas i 
domstol (RB 45 kap. 10a §). Om däremot ett icke straffmyndigt barn av 
samma skäl befinns skyldig blir det socialtjänstens uppgift att ta över ansvaret. 

5  
 
Det andra skälet är att såväl icke straffmyndiga barn som straffmyndiga unga 
till följd av deras ålder intar en särställning i svensk rätt. Därför ska de inte 
endast utredas med avseende på brott och skuldfråga, och, om det rör sig 
straffmyndiga unga, eventuellt åtalas och dömas. De ska också utredas och 
bemötas så att de på bästa sätt ska kunna ges skydd, stöd och hjälp för att 
hantera sin utsatthet och därmed i förlängningen ges möjligheter till bättre 
livschanser så att fortsatt kriminalitet förhindras (LuL 31 §; BK artikel 2, 3, 4, 
12, 19, 40).6 Det är just detta som jag ovan introducerade som samhällets 
”dubbla ansvar”.7  

 
4 Bestämningen ”sannolika skäl” är en så kallad ”misstankegrad” och står för den högre 

graden av misstanke, vilken innebär att bevis finns som binder den misstänkta personen 
till brottet, till exempel vittne eller teknisk bevisning. ”Sannolika skäl” är också en för-
utsättning för anhållan och häktning (Se Åklagarmyndigheten, https://www.åkla-
gare.se). 

5 Här kan dock enstaka undantag förekomma, nämligen att ett barn kan bevisprövas i 
rättegång även om det inte är straffmyndigt, det vill säga även om straff inte kan utmä-
tas. Jag återkommer mer fördjupat till detta i avhandlingens andra kapitel om rättsliga 
krav.  

6 Innehållet i LuL och BK klargörs i kapitel 2 – Rättsliga krav.  
7 Det bör här också nämnas att även socialtjänsten behöver veta vad barnet eller den unga 

misstänks för och vad de eventuellt gjort sig skyldiga till, då det bör får konsekvenser 
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Barn, unga och dödligt våld 
Med dödligt våld avses alla fall av våld som leder till att någon dör. Hit hör 
enligt brottsbalken mord, dråp och vållande till annans död.8 Kortfattat och 
förenklat avser mord dödligt våld där gärningen är uppsåtlig (BrB 3 kap. 1 §). 
Också dråp gäller dödligt våld som är uppsåtligt, men här tas hänsyn till om-
ständigheter som gör brottet mindre grovt (BrB 3 kap. 2 §). Vållande till an-
nans död, däremot, rör ett dödligt våld som inte har sin grund i uppsåtlighet 
utan i oaktsamhet (BrB 3 kap. 7 §). Till den rättsliga bestämningen av dessa 
olika former av dödligt våld återkommer vi mer fördjupat i nästa kapitel om 
rättsliga krav. Det är dock viktigt att redan nu betona att avhandlingen inte 
studerar eventuella likheter och skillnader vid förhör som avser olika former 
av dödligt våld. Följaktligen fokuserar avhandlingen barn och unga som för-
hörs till följd av att de kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld i någon av 
de angivna formerna.  
 
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) (Brottsförebyggande rådet, 2013:3) har 
antalet brott med dödlig utgång under perioden 1995 till 2013 varit relativt 
konstant i Sverige.9 I genomsnitt rör det sig om 100 fall per år (Brottsförebyg-
gande rådet, 2015:659).10 Av dessa avser endast i genomsnitt två fall per år 
unga gärningspersoner i åldern 15 till 18 år, det vill säga straffmyndiga unga. 
(Brå, Databas för offentlig statistik, 2013-11-01). Med få undantag är dessa 
unga pojkar. När det gäller barn under 15 år, som alltså inte är straffmyndiga, 
är antalet fall än färre. Under perioden 1995 till 2013, det tidsspann som stu-
deras i denna avhandling, rör det sig om sammanlagt sju barn, vilka alla är 

 
för fortsatta sociala och psykologiska skydds-, stöd- och hjälpinsatser. Både under för-
undersökningstiden och i barnets eller den ungas fortsatta och framtida liv efter avslutad 
förundersökning. Följaktligen kan inte heller socialarbetare bortse från ”det dubbla an-
svarets” karaktär, även om det inte är deras uppdrag att ansvara för förundersökning 
och genomföra förhör.  

8 Det ska tilläggas att till dödligt våld hör också barnadråp (BrB 3 kap. 3 §), vilket är en 
term för att moder dödar sitt eget barn till följd av ett traumatiskt tillstånd vid eller kort 
efter barnets födelse. Följaktligen hör just barnadråp inte till det dödliga våld som av-
handlingen studerar. 

9 Med tanke på det relativt stora antalet dödsskjutningar som skett i Sverige under senare 
år och där unga misstänkts eller har dömts för dessa brott kan statistiken se annorlunda 
ut efter 2015. Se Sturup, Rostami, Sandholm och Gerell (2015).  

10 Statistiken som rör just dödligt våld är till följd av olika felkällor dock inte helt säker. 
Något som kan beror på fel vid registrering av brott hos polisen, till exempel att döds-
orsaken kan vara osäker i början av en utredning. Det kan också bero på att brottet 
begåtts utomlands men anmälts i Sverige (Brottsförebyggande rådet, 2015:659, s. 3).  
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pojkar. Någon jämförande analys med avseende på kön är således inte möj-
lig.11  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att antalet barn och unga, i huvudsak 
pojkar, som utövat dödligt våld i Sverige, och som därmed ska förhöras inom 
ramen för en förundersökning, är ytterst få (Brottsförebyggande rådet, 
2013:3). Därmed behöver jag formulera vad avhandlingen avser med just för-
hörspraktiker.  

Förhörspraktiker 
Avhandlingens empiriska fokus och intresse avgränsas som bekant till förhör 
som en förhörsledare från polisen inom ramen för en pågående förundersök-
ning håller med barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld. 
Just det som avhandlingen benämner förhörspraktiker. Så hur ska dessa prak-
tiker förstås?  
 
Det är här av avgörande betydelse att förstå att förhörspraktiker inte är samma 
sak som de rättsliga krav som ställs på förundersökning och förhör, det vill 
säga de krav som beskrivs i nästa kapitel och kan sammanfattas som sam-
hällets ”dubbla ansvar”. Inte heller är förhörspraktiker några givna, ”levda” 
exempel på vad forskning om rättsliga praktiker kan rekommendera när det 
gäller hur förhör med barn och unga bör genomföras. Till exempel hur en för-
hörsledare på bästa sätt bör ställa frågor vid förhör med barn och unga för att 
utreda misstankar om brott. Till denna och annan forskning om rättsliga prak-
tiker återkommer jag i avhandlingens fjärde kapitel. Det går följaktligen inte 
att ta för givet att förhörspraktiker per automatik är detsamma som rättsliga 
krav eller rekommendationer med grund i forskning. Även om rättsliga krav 
med stöd i författningar ska reglera vad som sker i förhör och att det kan finnas 
vetenskapligt grundade anledningar att följa rekommendationer om hur förhör 
bör gå till. Följaktligen förstås i avhandlingen förhörspraktiker som ett distinkt 
fenomen för empiriska studier – ett fenomen som således inte på något givet 
vis är ett med rättsliga krav eller forskning om rättsliga praktiker. Förhörs-
praktiker avser alltså det som sker i konkreta förhör inom ramen för en för-
undersökning. Genom att studera dessa praktiker kan vi skaffa oss empirisk 
kunskap om vad förhörsledare i förhör med barn och unga som kan misstänkas 
för dödligt våld gör när de förhör. Men eftersom sådana förhörspraktiker utgör 
vad jag nu kallar ett i förhörsstunden rättsligt görande som regleras av rätts-
liga krav kan dessa praktiker inte förstås och analyseras fristående från just 

 
11 I mitt avhandlingsmaterial finns totalt 54 barn och unga. Bland dessa är endast fyra 

flickor och ingen av dem är under 15 år. För mer detaljerad beskrivning, se kapitel 5 
med rubriken Metod, material och tillvägagångssätt. 
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rättsliga krav. Inte heller bör de förstås och analyseras fristående från forsk-
ningsgrundade rekommendationer om hur sådana förhör bör gå till. Det är 
alltså genom att skilja på just konkreta förhörpraktiker och rättsliga krav re-
spektive forskning om rättsliga praktiker som det blir möjligt att jämföra för-
hörspraktiker med just krav och rekommendationer, så att olika grader av 
överensstämmelser och icke överensstämmelser kan beskrivas, analyseras, te-
oretiseras och problematiseras.12 Också med avseende på förhör med icke 
straffmyndiga barn respektive straffmyndiga unga. Därmed blir det av avgö-
rande betydelse att först empiriskt undersöka och beskriva förhörspraktiker – 
”för sig” – för att därefter relatera dessa praktiker till reglerande rättsliga krav, 
befintlig relevant forskning och teori.13 Till detta empiriskt beskrivande, ana-
lytiska och teoretiska men också problematiserande arbete hör förstås ett sär-
skilt intresse för det som ovan och i avhandlingens titel formuleras som ”det 
dubbla ansvaret”. Just detta att i en och samma förhörspraktik – ”i förhörs-
stundens rättsliga görande” – både utreda brott och förhålla sig till barns och 
ungas behov av skydd, stöd och hjälp. Och att göra det i överensstämmelse 
med vad de rättsliga kraven anger och vad den rättsliga praktikforskningen 
kan rekommendera när det gäller förhör med barn och unga.  
 
Att jag väljer att förstå förhörspraktiker som ”ett i förhörsstunden rättsligt gö-
rande” kan även tydliggöras med hjälp av några användbara teoretiska förstå-
elseformer. Antropologen Sherry B. Ortner (2006) förstår praktiker som det 
sätt på vilket människor, eller aktörer, som individer och grupper, mer eller 
mindre medvetet, förstår och hanterar kulturella och sociala strukturer. Här 
blir just praktiker ett levande, aktivt uttryck för agentskapets möte med mer 
eller mindre aktiverande och bestämmande strukturella villkor. Strukturer som 
på en och samma gång socialt organiserar och kulturellt representerar den 
värld i vilka praktikerna blir till och har att verka, och detta samtidigt som 
praktikerna inom ramen för dessa strukturella villkor kan hantera, utmana och 
förändra strukturer. Vi måste följaktligen förstå att förhörspraktiker, som ”ett 
i förhörsstunden rättsligt görande”, alltid sker inom ramen för strukturella vill-
kor vilka inte måste vara ett med praktikernas görande och utfall. Att det finns 
angivna rättsliga krav och forskningsrekommendationer betyder alltså inte att 
konkreta förhörspraktiker är ett med det som ska respektive bör ske i förhör 
med barn och unga.  
 

 
12 Vad avhandlingen avser med just ”beskriva”, ”analysera”, ”teoretisera” och ”proble-

matisera” klargörs i nästa avsnitt med rubriken Syfte, arbetsuppgifter och frågor. 
13 En didaktiskt klargörande parallell är vikten av att skilja skollagens innehåll och pe-

dagogiska rekommendationer från hur lärare i praktiken undervisar i klassrum, det vill 
säga, för att parafrasera, ”ett i undervisningsstunden pedagogiskt görande”. Endast så 
kan en beskrivning och en analys göras som utforskar relationen mellan skollag, peda-
gogisk vetenskap och faktisk undervisningspraktik. 
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En likartad teoretisk förståelse av praktiker finns i sociologen Anthony Gid-
dens så kallade ”struktureringsteori” (1984), som även den rör förståelsen av 
relationen mellan struktur och agentskap, där varken det förra eller det senare 
ges överordnad bestämmande roll. Denna teoretiska insikt avser hur en viss 
struktur, eller ordning, både kan skapas, upprätthållas och förändras genom 
just agentskap, eller praktiker, som därmed blir till en viktig analysnivå i egen 
rätt – om än relaterad till en viss strukturell ordning som just förstås och han-
teras och därigenom kan generera olika utfall. Så hur ser relationen mellan 
rättsliga krav och forskning om rättsliga praktiker och konkreta förhörsprak-
tiker ut?  
 
Praktiker kan därtill förstås som vardagliga rutiner, vanor eller konventioner, 
som det som förhörsledare i en reglerande institution mer eller mindre gemen-
samt tar för givet och brukar göra, till exempel i den levda form jag kallar 
”förhörsstundens rättsliga görande”. Med andra ord det som förhörsledare i 
varje ögonblick uppfattar som det ”rätta” att göra. Till just detta ska jag mer 
fördjupat återkomma i kapitel 3 där avhandlingens teoretiska perspektiv om 
”hur institutioner tänker” formuleras (Douglas, 1986). För hur ”tänker” och 
vad gör den institution som förhör barn och unga som misstänks för att ha 
utövat dödligt våld? Vad utgör – i praktikens form – denna institutions och 
dess agenters rutiner, konventioner och ”riktighet”?14  
 
Vi kan nu konstatera att intresset i avhandlingen är barn, som inte är straff-
myndiga, och unga, som är straffmyndiga, vilka misstänks för att ha utövat 
dödligt våld och som därför inom ramen för en förundersökning ska förhöras, 
nämligen möta polisens förhörspraktiker som enligt rättslig reglering ska upp-
fylla ett samhälleligt ”dubbelt ansvar”: att utreda brott och skuldfråga och det 
misstänkta barnets eller den unge behov av skydd, stöd och hjälp, vilket avser 
att ge socialtjänsten15 förutsättningar att göra de insatser som bedöms vara 
nödvändiga. Inte minst med bäring på att bryta barnets eller den unges brotts-
lighet genom att ändra deras livsvillkor för en mer gynnsam framtida utveckl-
ing. Det är nu möjligt att formulera avhandlingens övergripande syfte, kon-
kreta arbetsuppgifter och vägledande frågor.  

Syfte, arbetsuppgifter och frågor 
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva, analysera och teoretisera 
samt problematisera polisens förhörspraktiker med icke straffmyndiga barn 
respektive straffmyndiga unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt 

 
14 Douglas ordval är ”rightness”, se till exempel Douglas (1986) s. 17. 
15 Till just socialtjänstens roll och uppdrag vid förundersökning ska vi återkomma i nästa 

kapitel om rättsliga krav. 
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våld. Särskilt så med avseende på hur samhällets ”dubbla ansvar” hanteras i 
dessa förhörspraktiker. Följaktligen rymmer syftet fyra konkreta arbetsupp-
gifter, var och en vägledd av frågor, vilka alla berör avhandlingens särskilda 
intresse för just ”det dubbla ansvaret”. Till sist kan avhandlingsprojektet de-
sign sammanfattas i en sammanhållen forskningsfråga.  
 
Den första arbetsuppgiften är alltså att empiriskt beskriva de förhörspraktiker 
som avhandlingen studerar. Hit hör främst frågor om hur förhör med barn och 
unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld går till, det vill säga 
det jag benämner ”det i förhörsstunden rättsliga görandet”. Vad pratar förhörs-
ledare i förhör med barn och unga om? Hur pratar de med dem? På vilket sätt 
försöker de förmå barn och unga att tala om just det som de i egenskap av 
förhörsledare vill veta? Och, därtill, hur förhåller sig svaren på dessa frågor 
till varandra? Dessa frågor är i huvudsak grundade i intresset för de rättsliga 
krav som ska reglera förhör med barn och unga, men också i relevant forsk-
ning om rättsliga praktiker. Samtidigt har strävan varit att hålla frågorna så 
öppna som möjligt för att kunna ”överraskas” (Willis & Trondman, 2000, s. 
12) av vad det empiriska material kan lära oss om de förhörspraktiker som 
studeras.  
 
Den andra arbetsuppgiften är att analysera relationen mellan de beskrivna för-
hörspraktikerna och de rättsliga krav som ska reglera förundersökning och 
förhör. Till denna andra uppgift hör också att beakta relationen mellan tidigare 
forskning om rättsliga praktiker som gäller förhör och som har relevans för de 
studerade förhörspraktikerna. I vilken utsträckning tenderar förhörsprakti-
kerna att vägledas av vad de rättsliga kraven anger? Kan forskning om rättsliga 
praktiker och rekommendationer skönjas i de konkreta förhörspraktiker som 
studeras? Här har vi åter frågor med direkt relevans för ”det dubbla ansvaret”.  
 
Den tredje arbetsuppgiften innebär att beskrivningen och analysen av förhör-
spraktikerna mer sammanhållet teoretiseras i termer av vad antropologen 
Mary Douglas (1921-2007) benämner ”hur institutioner tänker” (1986).16 Med 
detta avses inte att institutioner kan tänka men att människors tänkande och 
görande i institutioner i hög grad tenderar att bestämmas av institutioners ak-
tiverande meningssystem, vilket Douglas förstår som en ”tankevärld” 
(Douglas, 1986, s. 16, 54,128) med en (eller flera) specifik(a) ”tankestil(ar)” 
(1986, s. 12, 13, 16), vilka, som exempel, kan förstås som en specifik ordnings 
verkande konventioner. Teoretiskt inspirerad av Douglas ska jag alltså förstå 
förhörspraktiker som ett uttryck för hur polisen som institution ”tänker” i för-
hör med barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld. Hur ser 
denna institutionella tankevärlds tankestil(ar) ut? Där ”tankevärld”, som jag 

 
16 Titel på Douglas (1986) bok är just How Institutions Thinks.  



13 

förstår Douglas, lättast förstås som en värld av tankar – att institutioner ”tän-
ker” – medan ”tankestil(ar) rör dessa tankars innehåll – vad och hur de tänker. 
Men bör man inte då, vilket jag kommer att göra, också tala om en ”praktik-
värld” med en (eller flera) ”praktikstil(ar)”?17 Med andra ord en värld av hand-
lingar med specifika former av göranden. Så vad kan just förhörspraktiker, 
som göranden, lära oss om vad och hur den institution som förhör barn och 
unga ”tänker”? Och vad kan denna institution, som just en värld med en eller 
flera tankestil(ar), lära oss om de aktuella förhörspraktikerna?  
 
Det är här viktigt att betona att det inte är förhörsledare som individer som står 
i fokus för den empiriska beskrivningen och den teoretiska förståelsen utan de 
gemensamma drag, betoningar och variationer som kan synliggöra hur in-
stitutionen ”tänker” när den ”gör” förhörspraktiker i det empiriska material 
som studeras. Hit hör även att försöka förstå varför polisen som institution 
”tänker” och ”gör” som den gör. Det är alltså med hjälp av Douglas som av-
handlingens empiriska beskrivning och analys av förhörspraktiker som ”det 
dubbla ansvaret” kan teoretiseras, det vill säga förstås genom teoretisk analys 
som också kan hjälpa oss att försöka förklara varför sådant som tankestil(ar) 
och praktikstil(ar) ser ut som de gör.  
 
Till det övergripande syftet hör slutligen att problematisera konsekvenserna 
av avhandlingens beskrivning, analys och teoretisering av de studerade för-
hörspraktikerna. Därmed läggs grund för hur polisen som institution och dess 
värld av tanke- och praktikstil(ar) med avseende på just ”det dubbla ansvaret” 
kan utmanas och förändras. Så vilka problem, uppgifter och dilemman står 
den aktör inför som får till ansvar att utveckla ”det dubbla ansvaret”? Både 
vad gäller dess innehåll och hur det ska genomföras – bli till förhörspraktiker. 
Det hör, som sagt, inte till avhandlingens syfte att ge svar på denna fråga, men 
väl att peka ut just de problem, uppgifter och dilemman som ett sådant svar 
har att hantera.  
 
I samtliga dessa fyra arbetsuppgifter utgör således samhällets ”dubbla ansvar” 
huvudfokus. Med andra ord både det ”brottsrättsliga uppdraget” – ansvaret 
att utreda brott och skuldfråga – och det ”socialrättsliga uppdraget” – ansva-
ret att utreda, förstå och lägga grund för att hantera de förhörda barnens och 
de ungas behov av stöd, skydd och hjälp. Just denna – i ett och samma förhör 
– ”dubbla legalitet” vars innebörd ska fördjupas i nästa kapitel om rättsliga 
krav. Så hur och i vilken utsträckning kommer eller kommer inte detta ”dubbla 
ansvar” och ”legalitet” till uttryck i konkreta förhörspraktiker med icke straff-
myndiga barn och straffmyndiga unga som kan misstänkas för att ha utövat 

 
17 Till just detta med ”praktikvärld” och ”praktikstil” ska jag återkomma i avhandlingens 

teorikapitel. Se kapitel 3 om Teoretiskt perspektiv.  
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dödligt våld? Här har vi den forskningsfråga som i sammanhållen form kon-
kretiserar och vägleder det övergripande syftets strävan.  
 
Under mitt avhandlingsarbetes gång har jag lärt mig att forskning om fenome-
net ”barn och unga som misstänks för att ha utövad dödligt våld” väcker en 
rad frågor och förväntningar. Mot denna bakgrund är det angeläget att nu gå 
vidare genom att klargöra vad min avhandling om ”det dubbla ansvaret” – 
polisens brotts- och socialrättsliga utredningsuppdrag – inte kommer att stu-
dera, det vill säga avgränsningar.  

Avgränsningar – vad avhandlingen inte studerar  
I avsikt att förtydliga vad avhandlingen inte studerar följer här några avgö-
rande avgränsningar av främst samhällelig, institutionell, rättslig och metodo-
logisk karaktär. För det första är avhandlingen inte en kriminologisk, sociolo-
gisk eller rättspsykiatrisk studie om hur brott kan förklaras, förebyggas, för-
sonas eller rehabiliteras. Inte heller är den, för det andra, en empirisk studie 
om socialtjänstens uppdrag i samhället med avseende på barn och unga som 
misstänks för grova brott.18 Även om socialtjänsten kommer att beröras i form 
av betydelsefull bakgrundskunskap. I sitt empiriska fokus rör avhandlingen, 
som beskrivits ovan, endast polismyndighetens förhörspraktiker. För det 
tredje studerar avhandlingen inte innehållet eller legitimiteten i de rättsliga 
krav som avser att reglera förhör med barn och unga. Intresset för dessa krav 
har endast sin grund i avsikten att relatera de studerade förhörspraktikerna till 
den aktuella rättsliga regleringen, men också till tidigare forskning om rätts-
liga praktiker och dess rekommendationer. Därtill är avhandlingen, för det 
fjärde, inte en studie som undersöker och tar ställning till huruvida de barn 
och unga som förhörs är skyldiga eller inte samt om den eventuella skulden 
rör mord, dråp eller vållande till annans död. Avhandlingen är, som sagt, en 
studie med fokus på just förhörspraktiker med huvudfokus på samhällets 
”dubbla ansvar”. Och, för det sjätte, härvidlag studeras dessa praktiker inte för 
att synliggöra och analysera komplexa interaktionsmönster och processer mel-
lan polis och barn respektive unga. Nej, och åter, jag studerar förhörspraktiker 
för att utforska graden av närvaro och frånvaro av ”dubbelt ansvar”, den 
”dubbla legalitet” som ryms i kravet att i ett och samma utredningsuppdrag 
utreda brott – det ”brottsrättsliga” – och behov av socialt stöd – det ”social-
rättsliga”, vilket gäller såväl icke straffmyndiga barn som straffmyndiga unga. 

 
18 I nästa kapitel om rättsliga krav kommer jag dock att kort redogöra för socialtjänstens 

uppdrag och ansvar i samband med och efter förundersökningar och förhör med barn 
och unga. Inte minst med avseende på den samverkan de ska ha med polisen under 
pågående förundersökning. Men, som sagt, inget av detta studeras empiriskt, då av-
handlingen är avgränsad till just förhörspraktiker.  
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Detta väcker, för det sjunde, frågor om en rad metodologiska och empiriska 
avgränsningar vilka jag återkommer till i avhandlingens metodkapitel. Här nö-
jer jag mig med att betona att min studie av förhörspraktiker avser det som jag 
ovan beskrivit som ”det i förhörsstunden rättsliga görandet”. Följaktligen har 
jag inte heller undersökt vare sig förhörsledares, barns eller ungas erfarenheter 
och upplevelser av att förhöra respektive att förhöras.  
 
Fördelen med dessa avgränsningar är att jag kommer åt just förhörspraktiker-
nas görande. Nackdelen är följaktligen att jag inte kan veta något om hur de 
individer som praktiserar respektive är föremål för förhör kan uppleva, förstå 
och känna det jag kallar ”förhörstundens rättsliga görande”. Ett alternativ till 
det metodval som gjorts här är förstås att försöka förstå och förklara förhörs-
praktiker genom att intervjua förhörsledare, barn och unga om deras erfaren-
heter och upplevelser av konkreta förhör. Detta skulle ha inneburit att jag hade 
studerat dessa aktörers egna representationer av förhörspraktiker, men inte 
dessa praktiker som just ”faktiskt görande”. Mitt val föll alltså på att studera 
förhörspraktiker, det vill säga, ”det i förhörsstunden rättsliga görandet” som 
ett sätt att förstå polisens institutionella ”tänkande” och ”görande” i förhör 
med barn och unga. Vad är det då som gör förhörspraktiker med huvudfokus 
på ”dubbelt ansvar” och icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga som 
misstänks för att ha utövat dödligt så intressanta och därmed viktiga att under-
söka? Hur kan vi förstå dessa praktikers värderelevans? 

Värderelevans 
Sociologen Max Weber (1864–1920) hävdade att en forskares val av ett pro-
blem, ett tema eller konkreta händelser att studera inte kan legitimeras veten-
skapligt. Däremot kan ett sådant val legitimeras av vad han kallade fenome-
nets ”värderelevans”, nämligen att en forskningsuppgift i ett visst samhälle 
vid en viss tid kan värderas som kulturellt och samhälleligt betydelsefullt att 
studera (Swedberg & Agevall, 2016, s. 76–77). Jag menar att förhör med barn 
och unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld har hög grad av 
värderelevans, och jag ska här formulera fyra sådana skäl. De tre första är 
starkt kopplad till avhandlingens syfte, arbetsuppgifter och frågor. Det fjärde 
är av annan karaktär och avser min avhandlings relevans för den framväxande 
disciplinen barn- och ungdomsvetenskap.  
 
Den första värderelevansen – att det är viktigt att studera förhörspraktiker i 
relation till rättsliga krav och tidigare forskning om rättsliga praktiker – har 
redan berörts ovan. Det är helt enkelt relevant att veta hur just förhörspraktiker 
med barn och unga går till i ett rättssamhälle som tillskriver just barn och unga 
en särställning. Det är härvidlag viktigt att försöka förstå olika typer av om-
ständigheter som kan påverka hur dessa förhörspraktiker utövas. Relevansen 
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ligger således i att fördjupa förståelsen av dessa praktiker så att de kan förkla-
ras, men också problematiseras så att grund kan läggas för hur de fortsätt-
ningsvis kan studeras, utmanas och utvecklas. Åter, och inte minst, med fokus 
på ”dubbelt ansvar”. 
 
Den andra värderelevansen, som även den redan berörts, gäller avhandlingens 
utgångspunkt, empiriska intresse och teoretiska fokus, nämligen att beskriva 
och förstå hur ett samhälle enligt sina egen angivna rättsliga reglering ska ge-
nomföra förhör med barn och unga som misstänkts för grova brott. Här ligger 
värdet i att undersöka och utforska hur samhällets rättsvårdande myndigheter 
”tänker” och ”gör” det avhandlingen benämner ”det dubbla ansvaret”, det vill 
säga detta att utreda brott och skuldfråga och att skydda, stödja och hjälpa 
utsatta barn och unga i en svår livssituation.  
 
Den tredje värderelevansen gäller förståelsen och hanterandet av barn och 
unga i rättsliga processer i relation till en vidare samhällskultur förstådd som 
ett eller flera aktiverande meningssystem. Med andra ord sådana meningssy-
stem som kan influera hur rätts- och socialt vårdande myndigheter ser på, tän-
ker och hanterar barn och unga som brottsmisstänkta. Här kan rättsliga krav 
och processer i en institutions tänkande och görande också ses som ett utfall 
av ett aktiverande samhällsklimat eller tidsanda. Så har till exempel krimino-
logen David A. Green (2012) i sin forskning visat hur olika samhällens poli-
tiska kulturer eller meningssystem kan generera mycket olika sätt att se på 
barn och unga som lagöverträdare, vilket får påtagliga konsekvenser för rätts-
liga krav, processer och utfall samt därmed för hur barn och unga som begår 
brott förstås, bemöts och hanteras. Green (2012) har i sin studie jämfört två i 
dessa avseenden olika länder, nämligen England och Norge. Till detta ska jag 
återkomma i avhandlingens avslutande kapitel, men ett aktuellt och klargö-
rande exempel på just det som intresserar Green är den statliga Ungdomsre-
duktionsutredning (SOU 2018:85), vilken lades fram i december 2018. I detta 
betänkande utreds på justitieminister Morgan Johanson uppdrag den rådande 
så kallade ”straffrabatten”, det vill säga att straffmyndiga unga personer som 
bryter mot lagen och är under 21 år får reducerade strafflängder. I betänkandet 
förslås nu ett slopande av denna rabatt för unga som är 18 till 21 år, vilket 
exempelvis innebär att en 18-åring kan dömas till livstids fängelse. Utredning-
ens förslag är med stor säkerhet relaterade till hur rådande samhällsopinion 
ser på och tycker att man ska hantera de påtagligt ökade dödskjutningarna i 
Sverige.19 Just fokus på vidare, aktiverande samhälleliga meningssystem får 
oss därtill att förstå att institutioners ”interna” sätt att ”tänka” och ”göra” – 
tankestil(ar) och praktikstil(ar) också bör ses i relation till ett vidare samhälle 
utanför institutionen. 

 
19 Se Sturup, Rostami, Sandholm & Gerell (2015).  
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Avslutningsvis ser jag min avhandling om förhörspraktiker och samhällets 
”dubbla ansvar” som ett bidrag till den nya och framväxande disciplinen barn- 
och ungdomsvetenskap. För att svara på frågan om vad en vetenskap om fe-
nomenet barn och unga kan vara har kultursociologerna och barn- och ung-
domsvetarna Mats Trondman och Anna Lund (2018) formulerat vad de kallar 
barn- och ungdomsvetenskapens ”elementära former”. En av dessa former av-
ser vikten av att förstå barns och ungas ”handlingsformer”. ”Så hur”, skriver 
de för att ange vilka fenomen som sådana former kan avse, ”förstår och gör 
[barn och] unga sådant som skola, idrott, plats, estetiska uttrycksformer, fat-
tigdom, vänskap, kärlek, föräldrarelationer, digitala världar, kön, politik, 
språk, klass, hälsa, demokrati, våld, kropp, mångkulturalitet, konsumtion, sex-
ualitet, rättigheter och framtid?” (Trondman & Lund, 2018, s. 657). Av min 
kursivering framgår att även handlingsformer kring rätt och rättigheter utgör 
exempel på vad barn- och ungdomsvetenskap kan studera. Därtill betonar 
Trondman och Lund att även studier av vuxna aktörer måste höra barn- och 
ungdomsvetenskapen till. ”Vuxna”, skriver de, ”är oundvikliga och har an-
svar, makt och eventuellt auktoritet” (Trondman & Lund, 2018, s. 659).20  
 
Till barn- och ungdomsvetenskapen hör vidare vad Trondman och Lund be-
nämner ”beroendesammanhangens former” (Trondman & Lund, 2018, s. 
658). Till dessa hör ”konkreta situationer”, där, som exempel, vuxna, barn och 
unga möts, ”relationer”, till exempel mellan vuxna och barn och unga, ”plat-
ser”, vilka inbegriper olika typer av samhälleliga institutioner, och olika till 
varandra relaterade ”strukturer” av materiell, social och symbolisk karaktär. 
Därtill adderas vad Trondman och Lund benämner ”temporalitetens former”, 
vilka avser intresse för såväl bevarande och förändring av individer, hand-
lingar, situationer, relationer, platser och strukturer över kortare och längre 
tidsspann (Trondman & Lund, 2018, s. 664–666). Och i samspelet mellan alla 
dessa analytiskt åtskilda former kan olika utfall, eller ”variationernas former”, 
undersökas, beskrivas och analyseras (Trondman & Lund, 2018, s. 661). 
Också för att problematiseras och kritiseras. Det bör därtill betonas att Trond-
man och Lund påtalar att en analys även kan intressera sig för vad som utgör 
gemensamma drag och mönster i ett empiriskt material, vilket i mitt fall inne-
bär att världar av ”tankestilar” och ”praktikstilar” kan vara mer eller mindre 
sammanhållna eller varierande.  
 
Till barn- och ungdomsvetenskapens elementära former hör därutöver något 
som inbegriper intresse för vad Trondman och Lund (2018) kallar 

 
20 Trondman och Lund (2018), informerade av Weber, skriver också: ”Med makt avses 

att vuxna kan få unga att gå med på något fast de inte vill. Auktoritet, däremot, innebär 
att unga villigt går med på vad de vuxna vill på vad båda parter uppfattar som legitim 
grund” (s. 659). När det gäller just ”auktoritet”, se även Trondman (2018).  
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”möjlighetsstrukturernas former”, det vill säga sådana strukturella arrange-
mang som kan organiseras i avsikt att förändra alla de ovan just nämnda for-
merna, från individ till struktur. Det är därmed inte särskilt svårt att uppfatta 
den ”polisinstitution” som förhör barn och unga som kan misstänkas för att ha 
utövat dödligt våld som en i olika grad utvecklad och försvarbar ”möjlighets-
struktur” som har att tänka och göra ”det dubbla ansvaret”.  
 
Mot bakgrund av Trondmans och Lunds (2018) förståelse av de olika men 
relaterade elementära former som kan bestämma barn- och ungdomsveten-
skapens undersökande, eller analytiska, strategier är det, menar jag, inte svårt 
att se min avhandling som högst värderelevant. Avhandlingens fokus på och 
intresse för ”handlingsformer” rör som bekant konkreta förhörspraktiker. 
”Platsen” avser en specifik rättsvårdande institution, nämligen polismyndig-
heten, där den specifika ”situationen” avser förhör och ”relationen” gäller den 
mellan förhörsledaren och de barn och unga som förhörs. Aktiverande ”sym-
boliska strukturer” av mer formell karaktär kan i sin tur förstås som rättsliga 
krav och vetenskapliga rekommendationer som ska respektive bör styra rätts-
liga processer och sociala insatser. Sådana strukturer kan också förstås som de 
meningssystem som jag med utgångspunkt i förhörspraktiker ska teoretisera 
som institutionellt ”tänkande” och ”görande” (Douglas, 1986), nämligen en 
värld med en mer eller mindre gemensam institutionaliserad tanke- och prak-
tikstil. Dessa meningssystem kan i sin tur aktiveras av vidare samhälleliga och 
kulturella föreställningar och opinioner, som i Greens (2012) ovan nämnda 
studie eller den statliga Ungdomsreduktionsutredning (SOU 2018:85).  
 
Jag ser följaktligen min avhandling om institutionella förhörspraktiker som ett 
viktigt bidrag till barn- och ungdomsvetenskapen. Även om den i huvudsak 
riktar fokus och intresse mot de vuxna aktörer som har att utreda grova brott 
som barn och unga misstänks för. Men en vetenskap om barn och unga som 
inte intresserar sig för institutioner är, vill jag hävda, en bristfällig barn- och 
ungdomsvetenskap, eftersom just barns och ungas liv i så hög grad är bero-
ende av institutioner. Även om den institution som min avhandling studerar 
endast möter ett mindre antal barn och unga. Dock: alla barn och unga som 
misstänks för brott kan inte undvika möten med institutioner som rör lag och 
rätt. Följaktligen kan förståelsen av barns och ungas liv inte reduceras till de-
ras eget aktörskap, livsbana och materiella, sociala och kulturella livsvillkor 
utanför specifika samhälleliga institutioner. Också dessa institutioners egna 
världar av tankar och praktiker måste studeras utan att sådana krafter som i 
olika grad formar institutioner glöms bort. Det är alltså min förhoppning att 
läsaren kan se betydelsen av en barn- och ungdomsvetenskap som också in-
tresserar sig för just samhälleliga institutioners ”tänkande” och ”görande” – 
deras ”tankevärld” och ”tankestilar”, dess ”praktikvärldar” och ”praktiksti-
lar”. Jag ska förstås mer fördjupat återkomma till dessa begrepp i avhandling-
ens teorikapitel. För genom att använda Douglas (1986) teoretiska sätt att 



19 

förstå institutioner har jag avgränsat min institutionsanalys till just hur de ”tän-
ker” och ”gör” – som i mitt fall – förhörspraktiker.  
 
Så hur är då resten av avhandlingen disponerad? Med svaret på denna fråga 
får läsaren en sammanhållen förförståelse av avhandlingen design, det vill 
säga hur den är konstruerad och vad den ämnar göra och åstadkomma.  

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är fortsättningsvis disponerad i tre delar. Den första delen be-
står av fyra kapitel, som alla avser nödvändiga fördjupningar av den förförstå-
else denna inledning erbjudit. Kapitel 2, med rubriken Rättsliga krav, redovi-
sar den reglering som ramar in polisens förundersökning och förhör med barn 
och unga. Hit hör främst att beskriva de rättsliga krav som relaterar till och ger 
uttryck för det som ovan formulerats som samhällets ”dubbla ansvar”. I kapi-
tel 3, Teoretiskt perspektiv, introduceras avhandlingens teoretiska utgångs-
punkt, influens och orientering, nämligen Douglas förståelse av ”hur institut-
ioner tänker”. Avhandlingens sätt att teoretisera förhörspraktiker är alltså att 
förstå hur polisen som institution, som ”värld” och ”stil”, ”tänker” och ”gör” 
förhör. Särskilt så i relation till avhandlingens fokus på just icke straffmyndiga 
barn och straffmyndiga unga och ”dubbelt ansvar”. Kapitel 4 redovisar inter-
nationell och svensk forskning med direkt eller indirekt relevans för förståel-
sen av förhör med barn och unga. Hit hör även forskningsbaserade rekommen-
dationer för hur förundersökning och förhör med barn och unga bör gå till. 
Kapitlet har därför fått rubriken Forskning om rättsliga praktiker. Också detta 
kapitel avslutas med en återkoppling till vikten av att studera förhörspraktiker 
med barn och unga med avseende på just ”dubbelt ansvar”. Kapitel 5, med 
rubriken Vetenskapligt synsätt, metodval och empiriskt material, beskriver av-
handlingens sätt att förstå och utforska den sociala verkligheten och dess kva-
litativa metodval och empiriska material. Här redovisas främst vad materialet 
består av, hur det samlats in och hur det har använts för att med en kvalitativ 
ansats beskriva och analysera förhörspraktiker. Till detta kapitel hör även re-
flektioner över den använda metodens och det empiriska materialets styrka 
och svaghet. Kapitlet, som avslutar avhandlingens Del I, landar i frågor om 
forskningsetik och etikprövning.  
 
Del II består av fyra kapitel som tillsammans utgör avhandlingens empiriska 
bidrag. I denna del ingår tre kapitel som avser att besvara avhandlingens em-
piriska frågor om vad och hur förhörsledare gör när de i praktiken genomför 
förhör med icke straffmyndiga barn respektive straffmyndiga unga som miss-
tänks för att ha utövat dödligt våld. I kapitel 6, som har rubriken Frågeteman, 
beskrivs vad förhörsledaren frågar barn respektive unga om i förhör. Under 
rubriken Frågetyper beskrivs därefter i kapitel 7 hur förhörsledarna frågar 
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barn och unga för att få svar på de aktuella frågetemana. Som framgår av ka-
pitlets rubrik gäller den empiriska beskrivningen vilka typer av frågor förhörs-
ledaren använder. I kapitel 8 beskrivs vilka strategier som förhörsledare an-
vänder för att få barn och unga att berätta om det som den förre vill veta. Det 
ska nämligen visa sig att barn och unga inte nödvändigtvis vill eller kan be-
svara förhörsledarens frågor om brottet och annat. Kapitlet har därför fått ru-
briken Förhörsstrategier, vilket innebär att det beskriver hur förhörsledare på 
olika sätt försöker förmå barn respektive unga att besvara de frågetyper som 
avser att ge svar på de frågeteman som krävs för att utreda brottet. I samtliga 
dessa tre empiriskt beskrivande kapitel – med avsikten att synliggöra mönster 
och variationer med avseende på frågeteman, frågetyper och frågestrategier – 
är redovisningen så konstruerad att förhör med icke straffmyndiga barn och 
förhör med straffmyndiga unga redovisas var för sig. På så sätt läggs grund 
för en jämförelse med avseende på likheter och skillnader i förhörspraktiker 
med barn och unga. Detta är särskilt intressant med tanke på likheter och skill-
nader i rättsliga krav med avseende på just icke straffmyndiga barn och straff-
myndiga unga.  
 
I kapitel 9, som avslutar Del II, sammanfattas resultaten från de tre empiriska 
kapitlen som tillsammans utgör avhandlingens beskrivning av de studerade 
förhörspraktikerna, nämligen frågetemana, frågetyperna och frågestrategi-
erna. Detta kapitel har fått rubriken Förhörspraktiker med icke straffmyndiga 
barn och straffmyndiga unga: Likheter och skillnader. Det är denna empiriska 
sammanfattning, och de konklusioner som följer av den, som ligger till grund 
för avhandlingens följande del. 
 
Del III, som avslutar avhandlingen, består av två kapitel. I det första av dessa, 
kapitel 10, med rubriken Hur polisen som institution gör och tänker förhörs-
praktiker, görs först en teoretisk analys av de empiriska konklusioner som av-
slutade kapitel 9. Här sätts alltså Douglas teori i arbete. Denna analys, eller 
snarare syntetisering, avser hur polisinstitutionen som en värld av ”tankestil”- 
och ”praktikstilar” tänker och gör förhörspraktiker. Särskilt så med relevans 
för ”dubbelt ansvar”. Kapitlet avslutas med ett försök att förstå så att det är 
möjligt att förklara varför förhörspraktikerna, som ”tankestil” och ”praktiksti-
lar” ser ut som de gör.  
 
I avhandlingens sista kapitel 11 – Att hantera ”det dubbla ansvaret” – genom-
förs avhandlingens fjärde arbetsuppgift, detta att problematisera vad avhand-
lingen lärt oss om de studerade förhörpraktikerna. Detta görs i huvudsak ge-
nom att formulera de problem, uppgifter och dilemman den aktör står inför 
som har, vilket jag kommer hävda är nödvändigt, att fundera över och utveckla 
hur ”det dubbla ansvaret” i förhör med barn och unga som kan misstänkas för 
att ha utövat dödligt våld på ett bättre sätt än vad avhandlingens utfall visar 
kan uppfyllas.  
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Men vi börjar med att lära oss mer om de rättsliga krav som ska reglera de 
förhörspraktiker – ”det dubbla ansvar” – som avhandlingen avser att studera 
empiriskt, förstå teoretiskt och problematisera i termer av hur en förhörsin-
stitution kan ”tänka” och ”göra” när den förhör icke straffmyndiga barn och 
straffmyndiga unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld.  
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Del I 
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Kapitel 2. Rättsliga krav 

 
I detta andra kapitel beskrivs de rättsliga krav som aktualiseras när ett barn 
eller en ung misstänks för att ha begått brott och det bedöms föreligga skäl att 
genomföra en förundersökning, eller, som en sådan som bekant också kan kal-
las, en brottsutredning. Kännedom om dessa krav har både direkt och indirekt 
relevans för avhandlingens fokus på förhörspraktiker, det vill säga hur för-
hörsledare från polisen inom ramen för en förundersökning förhör barn och 
unga som är misstänkta för att ha utövat dödligt våld. Detta reser inte endast 
frågor om vilka rättsliga krav som gäller förundersökning och förhör, oavsett 
ålder, utan även om vilka krav som specifikt gäller för barn respektive unga, 
nämligen för dem som är över eller under 15 år, vilket som sagt är straffmyn-
dighetsåldern i svensk rätt. Det finns därtill sammanhang där alla, som i FN:s 
barnkonvention, upp till 18 år benämns barn och har gemensamma rättigheter. 
 
Föreliggande kapitlet har således två avsikter. För det första att förse läsaren 
med en mer övergripande förståelse för de rättsliga krav som i vidare bemär-
kelse ramar in de sammanhang inom vilka förundersökning och förhör ska 
genomföras. För det andra att ge en mer specifik förståelse av de rättsliga krav 
som mer direkt reglerar just förundersökning och förhör med barn och unga 
respektive endast barn. Mot denna bakgrund är kapitlet disponerat i sju avsnitt 
och en avslutande sammanfattning. I det första avsnittet beskrivs vad en för-
undersökning är, varför den startas, vad den kan innefatta och hur den regleras. 
I det andra avsnittet introduceras de grundläggande rättsliga krav som oavsett 
ålder styr förundersökningar och förhör med misstänkta. Därefter följer två 
avsnitt som särskilt fokuserar på förundersökningar och förhör med barn och 
unga. Intresset gäller nu en sådan undersöknings olika skeden, det vill säga att 
starta, bedriva och avsluta den liksom regleringen av tillhörande förhör. Även 
barns och ungas särställning i svenskt rättsväsende hör hit. I det första av dessa 
två avsnitt beskrivs de krav som gäller både barn och unga. I det andra avsnit-
tet riktas intresset mot de krav som mer specifikt avser barn. På så vis synlig-
görs en för avhandlingen genomgripande rättslig, empirisk och analytisk di-
stinktion, nämligen den mellan icke straffmyndiga barn och straffmyndiga 
unga, som till följd av misstanke om att ha utövad dödligt våld förhörs inom 
ramen för en förundersökning. I det femte avsnittet beskrivs de artiklar i 
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barnkonventionen som handlar om hur barn (upp till 18 år) som misstänks för 
att ha begått brott ska bemötas och hanteras. I det sjätte avsnittet flyttas fokus 
från åklagar- och polismyndighet till socialtjänsten och dess lagstadgade roll 
och ansvar före, under och efter förundersökning med barn och unga. Även 
om avhandlingen, som redan framgått, inte studerar socialtjänstens ansvar och 
arbete, så bidrar kunskap om detta myndighetsansvar till en fördjupad förstå-
else av barns och ungas särställning i rättsliga processer och det som ska följa 
i dess spår. Detta gäller inte minst icke straffmyndiga barn som inte kan åtalas 
och dömas för brott, men som ändå kan genomgå en brottsutredning och, även 
om det är mycket ovanligt, bli föremål för bevisprövning i domstol. Till detta 
ska vi återkomma nedan.   
 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de rättsvårdande myndigheternas 
utredningsuppdrag och det som avhandlingen benämner samhällets ”dubbla 
ansvar”. Det ska i detta sammanhang betonas att detta ”dubbla ansvar” också 
är inramat av krav på hur barn och unga ska bemötas och hanteras i rättsliga 
processer samt vilka konsekvenser detta ska få för deras fortsatta liv och sam-
hällstillit.  

Förundersökning och förhör 
Min genomgång inleds med en beskrivning av de mer generella rättsliga krav 
som blir gällande vid förundersökning och förhör när åklagare och polis utre-
der brott, och detta oavsett den misstänktes ålder. Enligt rättegångsbalken 
(1942: 740) (RB) ska en förundersökning inledas när det finns skäl att anta att 
ett brott har begåtts (RB 23 kap. 1 §). Det följer av RB 23 kap. 3 § att beslut 
om inledande av förundersökning kan fattas av polismyndigheten eller en 
åklagare vid Åklagarmyndigheten. Om brottet inte är av enkel beskaffenhet 
ska förundersökningen när den inleds övertas av en åklagare. När förunder-
sökning bedrivs av polisen ska dess undersökningsledare hålla åklagaren un-
derrättad om förundersökningens gång.  
 
Utgångspunkten för att inleda en förundersökning är åklagares absoluta åtals-
plikt, vilken innebär att denne inte bara har befogenhet utan också skyldighet 
att väcka åtal vid brott (RB 20 kap. 7 §). Om åklagaren bedömer att det finns 
”tillräckliga skäl” att inleda en förundersökning aktualiseras polisens skyldig-
het att utreda brottet. Med ”tillräckliga skäl” avses att det finns anledning att 
anta att ett brott begåtts som hör under allmänt åtal. Åklagare och polis ska då 
inleda en förundersökning. Det blir därmed deras uppgift att i en sådan ta reda 
på vilket brottet är, vem som drabbats, vem som kan misstänkas ha begått det 
samt hur det gått till och med vilket motiv. Vad som konstituerar ett brott re-
gleras i lag, exempelvis brottsbalken. Till detta ska jag återkomma vid be-
skrivningen av den så kallade legalitetsprincipen.  
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Bedrivandet av en förundersökning styrs övergripande av att den ska vara all-
sidig. Detta framgår av RB 23 kap. 4 § där det anges att en förundersökning 
ska lyfta fram omständigheter som talar både för och emot den misstänktes 
skuld. Detta krav ligger i linje med regeringsformens (1974: 152) (RF) grund-
principer om objektivitet, saklighet och opartiskhet (RF 1 kap. 9 §). Jag ska 
återkomma också till dessa och en rad andra principer.  
 
När en förundersökning inletts finns möjlighet att genomföra förhör med, som 
det heter, ”envar”,  det vill säga med alla som har uppgifter att lämna av bety-
delse för utredandet av brottet. Detta gäller därmed såväl den misstänkta som 
målsäganden och vittnen (RB 23 kap. 6 §). Avsikten med dessa förhör, vilka 
regleras i en rad stadganden i RB 23 kapitlet, ligger i linje med kravet att ut-
reda vad brottet avser, vem som kan vara förövare och offer samt hur det gått 
till och med vilket motiv gärningen förövats. Detta gäller oavsett den miss-
tänktas ålder, det vill säga vuxna, unga och barn. Det är här viktigt att tillägga 
att även om inriktningen på ett specifikt förhör kan vara att utreda en viss 
persons skuld, så handlar det också om att utesluta personer som inte kan antas 
vara misstänkta. Detta följer av det ovan nämnda kravet på objektivitet, sak-
lighet och opartiskhet (RB 23 kap. 4 §).  
 
Ett första förhör med en person, misstänkt såväl som målsägande eller vittne, 
har i huvudsak som avsikt att ta reda på upplysningar som kan vara av bety-
delse för utredningen (RB 23 kap. 6 och 9 §§). Det handlar också om att ge 
den som förhörs en möjlighet att få komma till tals (RB 23 kap. 11 §). Om 
förhöret gäller en misstänkt är avsikten även att delge brottsmisstanke samt att 
ta reda på den misstänktas inställning till denna misstanke (RB 23 kap. 18 §).  
 
I alla förhör med misstänkta (oavsett ålder) gäller att en förhörsledare inte får 
framtvinga erkännanden genom att använda tvång eller löften om ansvarslätt-
nader (RB 23 kap. 12 §). Den misstänkte som förhörs har därtill rätt att vara 
tyst med avseende på sådana uppgifter som gäller själva brottet (FuK 12 §). 
Att den misstänkta inte kan tvingas att svara på förhörsledarens frågor om 
brott anses följa den så kallade oskuldspresumtionen, vilken innebär att den 
tilltalade betraktas som oskyldig till motsatsen är bevisad. Till denna presumt-
ion hör också att den misstänkta inte behöver bevisa att vederbörande inte är 
skyldig. Det är således åklagaren som inom ramen för utredningsuppdraget 
har den fulla bevisbördan (Asp & Ulväng, 2010). 
 
För att rättsligt säkerställa dokumentationen av det som framkommer i förhör 
med en misstänkt ska utsagan nedtecknas och läsas upp för den hörde (RB 23 
kap. 21 §). Detta gäller även vid förhör med målsägande och vittnen. Därefter 
ska den hörde tillfrågas om denne har något att invända mot innehållet. 
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Upptecknandet och granskningen ska göras innan förhöret avslutas eller så 
snart som möjligt därefter.21  
 
När en förundersökning avslutats redovisas den i sin helhet i ett så kallat för-
undersökningsprotokoll. Den misstänkte har då i en så kallade slutdelgivning 
(RB 23 kap.18 §) rätt att få ta del av förundersökningsprotokollet i sin helhet. 
Därefter ska åklagaren bedöma och meddela huruvida åtal ska väckas eller 
inte (RB 23 kap. 20 §). Detta gäller dock inte om den misstänkte är under 15 
år och därmed inte är straffmyndiga. Också till detta ska jag mer fördjupat 
återkomma nedan.  
 
Om åklagaren beslutar att väcka åtal inkommer denne med en stämningsansö-
kan (RB 45 kap. 1 §) till allmän domstol. Av denna ansökan ska framgå vem 
den åtalade är. Det ska också framgå vilken brottslig gärning som avses. Där-
till ska alla de omständigheter som utgör bevis för den åtalades skuld framgå. 
Till dessa omständigheter hör sådant som tid, plats, närvarande personer, kon-
kreta händelser, teknisk bevisning och motiv. Det är således av avgörande be-
tydelse att samtliga sådana omständigheter som en brottsutredning ställer krav 
på framgår av stämningsansökan. Det är sedan upp till domstol att bedöma om 
bevisningen kan räcka för att fastställa den åtalades skuld utom rimligt tvivel 
i domstol (RB 35 kap. 1 §). Om åklagaren inte finner tillräckliga skäl för pröv-
ning i domstol ska denne besluta att förundersökningen läggs ner (RB 20 kap. 
7 §).  
 
Innan jag mer precist återkommer till detta med ålderns betydelse ska en rad 
grundläggande rättsliga principer som ramar in det straffprocessrättsliga ut-
redningsförfarandet beskrivas. Detta är således principer som ska ligga till 
grund för genomförandet av de förhör med icke straffmyndiga barn respektive 
straffmyndiga unga som denna avhandling intresserar sig för.  

Rättsliga principer 
När polis och åklagare inleder en förundersökning med anledning av miss-
tanke om brott aktualiseras en rad rättsliga principer av mer övergripande ka-
raktär. Dessa avser att rama in och reglera de rättsvårdande myndigheternas 
utredningsförfarande vid förundersökning och förhör. Flera av dessa rättsliga 
principer har stöd i grundlag och andra lagar som styr strävan i rättsstaten att 
upprätthålla demokratiska värderingar och rättssäkerhet. Principer som styr 
rättsvårdande myndigheter kan även framkomma i ”praxis”, det vill säga i 

 
21 Vid förhör med barn och unga upp till 15 år är det dock vanligt att förhöret spelas in 

med ljud och bild. I dessa fall frångås det som anges i lagrummet (RB 23 kap. 21 §) om 
granskning av innehållet innan förhöret avslutas.  
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prejudicerande domstolsbeslut.22 I vissa fall kan sådana principer uttolkas och 
klargöras i vad som kallas ”doktrin”, vilket är ett annat ord för rättsvetenskap-
lig litteratur som innefattar diskussion om vad som bör gälla rättsligt.  
 
Nedan introduceras nu de mest centrala principerna som styr förundersökning 
och förhör, och detta oavsett ålder på den som utredningen eller förhöret an-
går. Hit hör främst legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och proportion-
alitetsprincipen. Ytterligare några andra viktiga principer som avser offentlig-
het, sekretess och kontradiktion ska också beröras. 

Legalitetsprincipen 
En mycket viktig princip för all myndighetsutövning är att all offentlig makt 
– exempelvis brottsutredande verksamhet med anledning av brott – kräver 
stöd i lag. Detta kallas för legalitetsprincipen, vilken övergripande regleras i 
regeringsformen (RF 1 kap. 1 § 3 st.). När det gäller just straffprocessförfa-
rande och befogenheten att döma till straff eller annan påföljd kompletteras 
denna bestämmelse med krav på att gärningen ska ha varit straffbelagd när 
den begicks (RF 2 kap. 10 § 1 st.). Det innebär att inledandet och bedrivandet 
av en förundersökning ska ha stöd i lag och ingen får dömas till straff utan 
uttryckligt lagstöd. Samhället måste därför ha fastlagt vad som är och inte är 
ett brott, det vill säga vilka handlingar som är kriminaliserade. Detta görs ge-
nom explicita stadganden med så kallade rekvisit i framförallt brottsbalken. 
Vid en bedömning om ett specifikt brott har skett ska brottets samtliga rekvisit 
vara uppfyllda (BrB 1 kap. 1 och 2 §§). De rättsliga kraven delas in i objektiva 
respektive subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten riktar enligt gällande 
straffbestämmelser in sig på en gärningspersons handlingar – eller, vilket 
också kan vara fallet, underlåtenhet att handla (Asp & Ulväng, 2010). De gär-
ningsbeskrivningar som är centrala för avhandlingens syfte gäller som bekant 
mord (BrB 3 kap. 1 §), dråp (BrB 3 kap. 2 §) och vållande till annans död (BrB 
3 kap. 7 §). Om någon utövat dödligt våld i form av mord krävs således att 
gärningspersonen bevisligen har dödat en annan person (BrB 3 kap. 1 §). Med 
andra ord avser objektiva rekvisit den faktiska effekt, eller skadeverkning, 
som den skyldiges handling mot offret inneburit. Det som sägs ha hänt ska 
alltså utom rimligt tvivel ha hänt. Subjektiva rekvisit, däremot, riktar in sig på 
att en gärningsperson som enligt objektiva rekvisit har begått brottet också 
måste anses ha handlat med vilja, avsikt och uppsåt (BrB 1 kap. 2 §). När det 
gäller utövande av dödligt våld, som utgör avhandlingens fokus, ska det alltså 
kunna visas att den misstänkte har dödat med uppsåt i fråga om mord och dråp. 
Vållande till annans död, däremot, är ett så kallat oaktsamhetsbrott. Vad lag-
stiftaren avser med respektive brott kan dock inte enbart utläsas av de 

 
22 Se exempelvis Högsta domstolens avgöranden som publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv 

(NJA).  
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specifika brottsstadgandena. Här ger nämligen även såväl förarbeten som 
Högsta domstolen avgörande ledning om hur lagstiftningen ska tolkas och till-
lämpas i praktiken.23   

Objektivitetsprincipen 
En annan grundläggande princip för en förundersökning är objektivitetsprin-
cipen, vilken stadgas i RF 1 kap. 9 §. Denna princip innebär att åklagare, polis 
och domstolar i sin myndighetsutövning ska beakta allas likhet inför lagen 
samt även iaktta saklighet och opartiskhet. Följaktligen ska rättsvårdande 
myndigheter alltid tillvarata och värdera information som både talar för och 
emot den misstänktes skuld. Objektivitetsprincipen kompletteras i fråga om 
just brottsutredningar även av stadgandet i RB 23 kapitel 4 §, som betonar att 
enskilda varken får gynnas eller missgynnas i en rättslig process, till exempel 
i förundersökning och förhör. 

Proportionalitetsprincipen 
Vid grova brott, exempelvis dödligt våld, krävs oftast långa, omfattande och 
komplicerade förundersökningar, vilka kan innebära att den misstänkte under 
lång tid är frihetsberövad och får genomgå många och långa förhör. Detta för 
att åklagaren ska kunna göra rättssäkra och väl avvägda bedömningar. Denna 
typ av åtgärder innebär, även om de grundas på lagstadgade befogenheter för 
rättsvårdande myndigheter, inskränkningar i den misstänktes fri- och rättig-
heter. En fråga som då aktualiseras är när det är rimligt att vidta åtgärder som 
innebär sådana inskränkningar. Vägledande här är den så kallade proportion-
alitetsprincipen som bland annat stadgas i regeringsformen (RF 2 kap. 21 §) 
och i den nyligen reformerade förvaltningslagen (FL) (2017:900) 5 §. Fören-
klat handlar det om att en balans mellan mål och medel ska vägleda utövandet 
av den offentliga makten, exempelvis att förundersökningsförfarandet liksom 

 
23 I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 1985 s. 510) beskrivs både mord och dråp 

som ett uppsåtligt dödande där mord är normalfallet medan dråp, med hänsyn till 
förmildrande omständigheter, är att anse som mindre grovt. Båda brotten kräver dock 
uppsåt. Mord är enligt huvudregeln aldrig förståeligt eller försvarligt. Dråp, däremot, 
kan vara förståeligt men aldrig försvarligt (BrB 24 kap. 11 §). Frågan om förståelighet 
rör beaktandet av förmildrande omständigheter. Huvudregeln för dråp är att vem som 
helst i en liknande situation kanske hade agerat på ett liknande vis. I den juridiska be-
stämningen av dråp inkluderas således ett stort mått av sympati och igenkänning. Om-
ständigheter som däremot anses försvårande är om brottet begåtts mot en närstående 
(NJA 2002 s. 116), om offret varit skyddslöst (NJA 1989 s. 97) eller om det varit flera 
gärningspersoner inblandade (NJA 1985 s. 510). Till dessa försvårande omständigheter 
hör även om brottet utförts så att det ska vara svårt att upptäcka, om det för offret inne-
burit onödigt lidande och om gärningen uppvisat en synnerlig grymhet. Det är också 
försvårande om brottet skett för att främja ett annat brott (NJA 1994 s. 310). Vållande 
till annans död (BrB 3 kap. 7 §) skiljer sig från mord och dråp utifrån att detta är ett 
oaktsamhetsbrott, det vill säga det krävs inte uppsåt.  
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ingripanden och åtgärder inte ska överskrida vad som kan anses nödvändigt 
med avseende på ändamålet. En rimlig balans mellan vinsterna med de åtgär-
der som förundersökningen kräver och det intrång i fri- och rättigheter som 
dessa åtgärder innebär ska därmed i enlighet med proportionalitetsprincipen 
eftersträvas. Tillämpningen av denna princip bör få olika utfall beroende på 
om den misstänkte är ett barn, en ung eller en vuxen (Helmius, 2017). Till just 
detta återkommer vi nedan i avsnittet om just förundersökning och förhör med 
misstänkta barn. 

Principer om offentlighet, sekretess och kontradiktion 
Ytterligare en grundläggande princip med betydelse för förundersökning och 
förhör är offentlighetsprincipen som framgår av tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) (TF) 2 kap. 1 §). Denna princip syftar till att främja ett fritt me-
ningsutbyte, vilket innebär att enskilda har rätt att få en saklig och allsidig 
upplysning om all offentlig verksamhet. Hit hör att få ta del av allmänna hand-
lingar vid rättsvårdande myndigheters handläggning av brottsmål. Samtidigt 
finns en annan lagstiftning, nämligen offentlighets- och sekretesslagen (2009: 
400) (OSL), vilken avser att reglera myndigheters handläggning och hantering 
av allmänna handlingar. Denna lag innehåller också sekretessbestämmelser 
om tystnadsplikt och om förbud att i vissa fall lämna ut handlingar, exempel-
vis om det kan vara till men för den enskilde eller för att skydda rikets säker-
het.  
 
När det gäller förundersökning finns därtill särskilda bestämmelser som avser 
att skydda brottsutredningen, nämligen en förundersökningssekretess (OSL 
18 kap. 1 §). Följaktligen kan OSL i vissa skeden av en pågående förhörsun-
dersökning hindra både berörda och icke berörda parter från att ta få del av 
utredningsinformation.  
 
I motsats till förundersökningssekretessen, som avser att skydda förundersök-
ningen, det vill säga att information inte ska lämnas ut hur som helst och till 
vem som helst, står den så kallade kontradiktionsprincipen. Denna princip 
hänger ihop med den misstänktes rätt att få tillgång till information om brotts-
utredningen för att kunna lägga upp ett försvar och få sin version om vad som 
hänt, med avseende på brottet, prövat i domstol (RB 23 kap. 18 §).  
 
Kontradiktionsprincipen hänger även tätt samman med rätten till rättvis rätte-
gång som regleras i artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I denna 
konvention betonas att personer som misstänks och åtalas för brott ska skyd-
das mot integritetskränkning. Var och en som blivit misstänkta och utreds för 
att ha begått brott ska därtill betraktas som oskyldiga till dess att dennes skuld 
fastställts (EKMR artikel 6.1). Rätten till rättvis rättegång innefattar vidare 
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krav på att var och en ska ha rätt till en rättvis och offentlig förhandling 
(EKMR artikel 6:2–3). Därtill ska rättsliga processer skyddas mot orättfärdiga 
frihetsberövanden, långa häktningstider och brister i rätten att överklaga ett 
domstolsbeslut samt partiska domare (Danelius, 2015). 
 
Härmed har de rättsliga krav som gäller generellt och principiellt vid förun-
dersökning och förhör beskrivits på ett övergripande plan. I nästa avsnitt riktas 
intresset mot de rättsliga krav som specifikt gäller vid förundersökning och 
förhör med barn och unga.  

Förundersökning och förhör med misstänkta barn och 
unga 
I Sverige finns en lång tradition av att vid förundersökning, åtal och straffmät-
ning särbehandla barn och unga som är lagöverträdare (Kaldal & Tärnfalk, 
2017). Här ska jag i tur och ordning beakta åldrarna 15, 12, 21 och 18 år.  
 
Om ett barn som är under 15 år har begått ett brott kan, som tidigare beskrivits, 
straff inte utdömas. Barn under 15 år är enligt svensk rätt inte straffansvariga 
(BrB 1 kap. 6 §). Men enligt lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare (LuL) kan en förundersökning dock inledas om särskilda 
skäl föreligger även när icke-straffmyndiga barn är misstänkta (LuL 31 § 1 
st.). Ett sådant skäl är brottets karaktär, nämligen att brottet inte föreskriver ett 
lindrigare straff än ett års fängelse (LuL 31 § 1 st.). Utövande av dödligt våld 
utgör därmed ett sådant exempel där förundersökning kan inledas trots att den 
misstänkte är under 15 år. Att så är fallet innebär emellertid inte någon för-
ändring i det avseendet att barn under 15 år ändå inte kan dömas till ansvar 
och straffas.  
 
För att inleda förundersökning och hålla förhör med barn som är under 12 år 
krävs dock att det finns synnerliga skäl (LuL 31 § 2 st.). Även här spelar brot-
tets allvarlighetsgrad roll och dödligt våld hör hit. I LuL finns även bestäm-
melser som ger barn och unga upp till 21 år en särställning i den rättsliga pro-
cessen, bland annat hur barn och unga ska bli behandlade (LuL 1 §).24  
 
En förundersökning som gäller barn och unga som inte har fyllt 18 år ska ledas 
av en åklagare eller av någon som är anställd inom polismyndigheten (LuL 2 
§). I förarbeten till LuL framgår även att den som leder en sådan förundersök-
ning bör vara särskilt lämpad för uppgiften. Det innebär att den som leder 

 
24 Det ska tilläggas att LuL även reglerar unga i domstol, vilket inte studeras i förelig-

gande avhandling. 
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förundersökningen ska, om detta inte möter något hinder, ha särskild erfaren-
het, kompetens och fallenhet för just förhör med barn och unga (Prop. 
2014/15:94; LuL 2 § 1 st.). Därtill ska en förundersökningsledare som i tidi-
gare rättsprocesser mött och därför känner till ett aktuellt barn eller ung för-
ordnas att leda förundersökningen (LuL 2 § 2 st.). När ett barn eller en ung är 
misstänkt för ett grövre brott ska de därutöver få juridiskt biträde (LuL 32a §). 
Att detta endast gäller vid grova brott är något som Barnombudsmannen haft 
invändningar mot, vilket framkommer i ett remissvar som redovisas i förarbe-
ten (Prop. 2005/06:165).25 Utredningsarbetet i en förundersökning ska vidare 
bedrivas skyndsamt (LuL 4 §). Med just skyndsamt avses att den måste slut-
föras sex veckor från dagen för delgivningen utav brottet. Det finns dock om-
ständigheter som gör att tidsfristen kan överskridas (Prop. 1997/98:63). Detta 
gäller särskilt vid grova och komplicerade brottsutredningar.26 Av LuL 5 § 
framgår också att när ett barn eller en ung misstänks för ett brott ska deras 
vårdnadshavare underrättas om denna misstanke. Vårdnadshavare kan även 
kallas till att närvara vid förhör.27  
 
Utöver LuL regleras förhör med barn och unga också av förundersöknings-
kungörelsen. Här framgår att förhör med barn och unga bäst leds av en för-
hörsledare med för denna uppgift särskild kompetens och fallenhet samt med 
tidigare erfarenheter av en sådan uppgift. Här betonas även att förhör med barn 
och unga under 18 år endast får ske genom medgivande av den som leder 
förundersökningen (FuK 15 §). Förhöret ska enligt FuK 17 § därtill genomfö-
ras så att barnet eller den unga inte far illa. Därutöver får förhör inte äga rum 
fler gånger än vad som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och 
barnets och den ungas bästa (FuK 18 §).  
 
Det ska också nämnas att unga (15 år och äldre) under förundersökning, precis 
som vuxna, kan frihetsberövas (RB 24 kap. 1 §). Detta kräver dock när det 
gäller unga synnerliga skäl (LuL 23 §),28 vilket rör sådant som benämns 

 
25 Barnombudsmannen menade med hänvisning till BK artikel 40 att alla barn upp till 18 

år, och oavsett brottets art, borde ges rätt till ett juridiskt ombud. BO:s förslag kom dock 
inte att hörsammas i lagstiftningsprocessen (Prop. 2005/06:165, s. 165).  

26 Hit hör till exempel omständigheten att unga ska delta i medling enligt lag (2002: 445) 
om medling med anledning av brott.  

27 Med vårdnadshavare avses enligt LuL 5 § en person som har en fostrande roll för barnet 
eller den unga. Det betyder att även andra vuxna än den aktuella vårdnadshavaren med 
ett fostrande ansvar för barnet eller den unga kan komma att underrättas. Underrättelsen 
till just vårdnadshavare ska även rymma information om vad brottsmisstanken avser 
(Prop. 2001/02:111).  

28 I ett rättsfall från Hovrätten häktas en 16-åring misstänkt av just synnerliga skäl för 
allvarlig brottslighet mot bakgrund av risken för att den unge i frihet skulle kunna för-
svåra utredningen med avseende på kollision. Hovrätten skriver: ”I förevarande fall rör 
det sig om ett mycket allvarligt brott och risken för att utredningen försvåras om re-
striktionerna inte effektivt upprätthålls framstår som överhängande. Hovrätten finner 
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kollusionsfara, flyktfara respektive recidivfara (RB 24 kap. 1 och 3 §§). Den 
första av dessa häktningsgrunder avser risken att en misstänkt på fri fot kan 
förstöra bevis. Den andra, vilket direkt framgår av bestämningen, är risken att 
den misstänkte flyr. Till sist recidivfara som gäller om det under förundersök-
ningstiden föreligger risk för återfall i kriminalitet. 
 
Det ska här slutligen nämnas att åklagare enligt ett avgörande i Högsta dom-
stolen har rätt att utreda vilken ålder barnet eller den unga har, men bara för 
att avgöra om det kan ha betydelse för om straff är möjligt att utdöma eller 
inte (NJA 2016 s. 1165). Följaktligen kan ålder inte utredas för att endast ta 
reda på omständigheter kring brottet.29  

 
mot denna bakgrund att det för närvarande får anses uppenbart att betryggande över-
vakning inte kan ordnas på annat sätt än genom häktning och att synnerliga skäl finns 
för att XX (namnet på den aktuella sextonåringen) skall vara häktad” (Domstolsverket, 
RH 2004:61). Exemplet ovan ska jämföras med ett avgörande från Högsta domstolen 
(NJA 2015:649) där denna domstol till skillnad från hovrätten i det ovan beskrivna fal-
let inte finner synnerliga skäl för fortsatt häktning av en 15-årig misstänkt för häleri och 
grov stöld. Högsta domstolen menar här att häktning kan orsaka skada hos den unge 
och mot bakgrund av att den brottslighet som den unge står åtalad för inte kan anses 
tillräckligt allvarlig beslutade Högsta domstolen att den unge inte skulle vara fortsatt 
häktat. Högsta domstolen skriver: ”Det finns en betydande fara att häktning orsakar 
allvarlig psykisk skada på den som är endast 15 år gammal. Så unga personer bör därför 
häktas endast i sällsynta undantagsfall. De brott som XX är åtalad för är visserligen 
allvarliga men inte av det svårare slaget. Inte heller styrkan i de särskilda häktningsskä-
len medför att det föreligger synnerliga skäl för häktning. XX ska därför inte längre 
vara häktad i målet”. I dessa två avgöranden tydliggör praxis hur brottets allvarlighets-
grad avgör vad just synnerliga skäl är när det gäller att frihetsberöva en underårig. En 
annan skillnad mellan de två fallen är att det i det första exemplet gäller frihetsberö-
vande under pågående förundersökning (RB 24 kap. § 1). I det andra har åtal redan 
väckts, vilket innebär att förundersökningen är klar. Saken gäller då om den unge ska 
vara fortsatt frihetsberövad i väntan på domslut.   

29 Här redovisas ett utdrag från Högsta domstolens beslut: ”Bestämmelserna i 28 kap. 11 
och 12 §§ RB tar enligt ordalydelsen sikte på vad som kan vara av betydelse för utred-
ningen om brottet. Närmast får detta så förstås att omständigheterna ska kunna få bety-
delse som bevisning eller på annat sätt bidra till utredningen av gärningen eller vem 
som begått den. Det är också för att tillgodose detta ändamål som bestämmelserna har 
införts. Omständigheter som har betydelse för påföljden, som t.ex. den misstänktes ål-
der, omfattas däremot inte av ordalydelsen. Att åklagaren har att utreda den misstänktes 
ålder i syfte att få underlag för beslut i åtalsfrågan kan inte föranleda en mer vidsträckt 
tolkning än vad legalitetsprincipen medger. RB:s regler om kroppsbesiktning med av-
sikt att utreda omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet utgör 
alltså inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte 
är straffmyndig” (NJA 2016 s. 1165). 
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Förundersökning med icke-straffmyndiga barn 
Som beskrivits tidigare kan barn som är under 15 år och begår brott inte dömas 
till fängelsestraff, eller annan rättslig påföljd, som till exempel ungdomsvård. 
Enligt svensk rätt är som bekant barn under 15 år inte straffansvariga (BrB 1 
kap. 6 §). När icke straffmyndiga barn misstänks för brott ska därmed inte en 
sedvanlig förundersökning som kan ligga till grund för åtal inledas. Trots detta 
kan, som bekant, en brottsutredning inledas i fall där barn som är under 15 år 
misstänks ha begått brott. I LuL 31 § 1 st. anges följande: ”Kan någon miss-
tänkas för att före femton års ålder har begått ett brott för vilket det inte är 
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år […] ska en utredning om brottet 
inledas […]”. I samma lag betonas därtill att en utredning av brottet med av-
seende på barn som är under 12 år endast får inledas om synnerliga skäl före-
ligger. Synnerliga skäl relaterar även i detta fall till brottets allvarlighetsgrad 
(LuL 2 §). Misstanke om att ha dödligt våld har utövats utgör ett sådant skäl 
även om utfallet av en sådan förundersökning alltså inte kan leda till åtal, dom-
stolsprövning och straffmätning.  
 
Skälen till att genomföra en förundersökning där barn under 15 år är miss-
tänkta och åtal därför inte kan väckas är både ”brottsrättsliga” och ”social-
rättsliga” (LuL 31 § 1 och 2 st.). De ”brottsrättsliga” skälen har sin grund i 
att misstankar om grova brott ska utredas oavsett om den misstänkte är straff-
myndig eller inte. Målet är att utreda brottet för att ta reda på vem som har 
eller inte har gjort sig skyldig till det aktuella brottet. En utredning av ett barns 
delaktighet i ett brott är således viktigt för att utesluta att någon annan, som 
kan vara straffmyndig, kan misstänkas. Att brottet utreds är förstås även av 
vikt för det enskilda barnet, som, om skuld inte kan påvisas, kan frias från 
misstankar om brott. Det är därtill av avgörande betydelse för samhället och 
offrets anhöriga att veta vad som hänt offret och varför. Inte minst för att 
kunna förstå och bearbeta det som hänt. Utövande av dödligt våld som begåtts 
av icke-straffmyndiga ska alltså utredas rättsligt och för detta ansvarar som 
sagt åklagare och polis.  
 
De ”socialrättsliga” skälen har sin grund i att polisens utredning har betydelse 
för socialtjänstens arbete med att skydda, stödja och hjälpa misstänkta och 
eventuellt skyldiga barn, som alltså inte ska åtalas och dömas men väl ges 
social omvårdnad (LuL 31 § 2 st.). Socialtjänsten har ett ansvar både under en 
pågående brottsutredning eller förundersökning och vid behov även efter att 
en sådan undersökning är avslutad. Just detta anges i LuL på följande vis: 

Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om det är ett brott som innebär 
att den unge äventyrar sin hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas ut-
göra ett led i en upprepad brottslighet begången av den unge (LuL 31 § 2 st.). 
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I det avsnitt som nedan berör socialtjänsten ska jag återkomma till detta socialt 
omvårdande uppdrag och ansvaret att skydda, stödja och hjälpa det utsatta 
barnet.  
 
När det gäller att utreda brott som barn under 15 år misstänks för ska dock 
tilläggas att en åklagare har möjlighet att – om det ur allmän synpunkt krävs 
och efter framställning av socialnämnd och barnets vårdnadshavare – pröva 
misstanken om huruvida barnet har begått brottet eller inte i domstol (LuL 38 
§). Detta kallas för ”bevistalan”.30 Ett argument för att bevistalan ska väckas 
är att det är viktigt att i domstol pröva bevisen gällande ett misstänkt barns 
skuld så att det inte pekas ut som skyldigt i en förundersökning på grunder 
som inte hade varit tillräckliga vid bevisprövning i domstol. Behovet av att 
väcka sådan bevistalan har påtalats i det i samhällsdebatten mycket uppmärk-
sammade fallet från Arvika, det så kallade ”Kevinfallet”, där två pojkar, fem 
och sju år gamla, av åklagare pekades ut som skyldiga till mord på den fyraå-
riga pojken Kevin.31 I en ledare i Expressen – med rubriken ”Fler barn borde 
ställas inför rätta” – kommenteras just detta på följande vis:  

Två pojkar växte upp i tron att de hade mördat ett litet barn. Om fallet hade 
tagits upp till bevistalan i domstol hade pojkarna sannolikt friats – och deras 
barndom sett helt annorlunda ut.32  

 
Ett annat argument för att bevistalan bör användas, som Åklagarmyndigheten 
lyfter fram i sin handbok från 2018, är att det är viktigt att misstankar utreds 
och prövas ordentligt för att det ska finnas ett sakligt underlag i fråga om bar-
nets skuld som kan ligga till grund för beslut om stödjande insatser från soci-
altjänsten (Åklagarmyndigheten, 2018). Som framgår finns det alltså både 
”brottsrättsliga” och ”socialrättsliga” skäl att utreda brott som icke straffmyn-
diga barn misstänks ha begått.  
 

 
30 Åklagarmyndighetens (2018) har också nyligen utkommit med en handbok med titeln 

”Utredningar enligt 31 § LuL: Om handläggningen av ärenden och bevistalan där den 
som kan misstänkas är under 15 år”. I denna beskrivs hur rättsvårdande myndigheter 
bör agera i fall med icke straffmyndiga barn som begår brott. 

31 Det finns dock fler exempel. Ett är från Malmö tingsrätt 2014, vilket avser en 14-årig 
pojke som stod åtalad för att, tillsammans med två äldre straffmyndiga kamrater, begått 
ett mord på en 17-åring. Anledningen till att åklagaren i det fallet åberopade bevistalan 
mot den underåring handlade om att 14-åringen varit den mest pådrivande i mordet. 
(https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6059159; 
www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/atal-efter-skolgardsmordet). Därtill ska nämnas att 
det så sent som 2018 uppmärksammades ett fall som ledde till bevistalan i Jönköpings 
tingsrätt där två pojkar, 16- och 14 år åtalades för mord i Huskvarna (https://www.af-
tonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/m6bkQp/bevistalan-borde-anvandas-oftare).  

32 Ledare i Expressen 2018-12-29. Se även SvD 2017-05-05, https://www.svd.se/jurist-
kevin-fallet-hade-kunnat-provas-i-domstol.  
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Utöver att en förundersökning som rör barn som är misstänkta ska ledas av en 
åklagare eller en anställd vid polismyndigheten som har erfarenhet, kompe-
tens och intresse av att utreda och förhöra misstänkta barn (LuL 32 §) har det 
i förarbeten också betonats att särskild hänsyn ska tas till barnets ålder och 
utvecklingsnivå (Prop. 2000/01:56). Därtill betonas i samma förarbete att en 
förundersökning som gäller barn ska bedrivas med särskild skyndsamhet och 
avslutas så snart som möjligt. Detta är även lagstadgat i RB 23 kap. 4 §.33  
 
Vi har så nått fram till det avsnitt som ska beskriva socialtjänsten ansvar för 
barn och unga och, särskilt så, dess ansvar i samband med att barn och unga 
misstänks för och eventuellt befinns skyldiga till brott. Även om avhandlingen 
inte studerar socialtjänsten bidrar, som tidigare påpekats, kunskaper om dess 
ansvar till att fördjupa vår förståelse av barns och ungas särställning vid för-
undersökning och förhör.  

Socialtjänstens uppdrag 
Socialtjänsten, det vill säga den förvaltning som lyder under varje kommuns 
socialnämnd och vars ansvar och befogenheter regleras i socialtjänstlag 
(2001:453) (SoL), har ett ansvar för alla som vistas i kommunen (SoL 2 kap. 
1 §). Därtill har socialtjänsten ett särskilt ansvar för barn och unga. Detta an-
svar regleras i SoL 5 kap. 1 § där följande stadgas: 
  
 Att socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och 

goda förhållanden i nära samarbete med hemmen, främja en allsidig personlig-

hetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga 

 Bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra 

att barn och unga far illa 

 Aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande me-

del samt dopningsmedel 

 Aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland 

barn och unga 

 
33 När det gäller unga lagöverträdare finns, som ovan redovisats, tidsfrister att förhålla 

sig till som innebär att förundersökningen ska bedrivas utan onödigt dröjsmål (Nordlöf, 
2012), vilket är särskilt viktigt vid användandet av frihetsberövande tvångsmedel, 
såsom gripande, anhållande och häktning (Bring & Diesen, 2005).  
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 Tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärk-

samma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för 

dem 

 Med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat 

tecken till en ogynnsam utveckling 

 I nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utveck-

las ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den 

unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet 

 I sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 

som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller 

adoption har avgjorts 

 I sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 

som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört eller 

sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkstäl-

lighet av sluten ungdomsvård upphört 
 
Socialtjänstens arbete med barn och unga styrs övergripande av principen om 
”barnets bästa”, vilket ska beaktas i alla former av åtgärder som rör målgrup-
pen (SoL 1 kap. 2 §). Med vägledande grund i punkterna i det ovan citerade 
stadgandet har socialtjänsten en viktig roll att spela också vid förundersök-
ningar med barn och unga upp till 18 år. I en proposition som bland annat 
ligger till grund för ett förtydligande av socialtjänstens och brottsutredande 
myndigheters samverkan kring unga lagöverträdare betonas därtill att social-
tjänsten har ett särskilt ansvar för att ge barn och unga som lever i utsatthet 
och svåra livssituationer skydd, stöd och hjälp (Prop. 2014/15:25). I samma 
proposition betonas att detta handlar om att bistå barn eller unga så att de ska 
kunna bryta en ogynnsam utveckling och ges möjlighet till andra livsvillkor.  
 
Socialtjänstens uppdrag och ansvar när det gäller barns och ungas brottslighet 
är alltså främst att utreda och svara upp mot behov av just skydd, stöd och 
hjälp till den som misstänks för och eventuellt är skyldig till och döms för att 
ha begått brott. Detta ansvar gäller hela rättsprocessen, från anmälan om miss-
tanke till det att förundersökningen är avslutad. Hit hör främst att göra riskbe-
dömningar och uppföljningar som svarar mot barnets eller den ungas behov. 
Detta innebär att socialtjänstens ansvar fortsätter även efter förundersökning 
och eventuellt åtal, dom och verkställande av beslut av påföljd (LuL 6 och 7 
§§).  
 
Det kan konstateras att förundersökning och förhör och vad som framkommer 
där är av stor betydelse för socialtjänstens arbete med att skydda, stödja och 
hjälpa barn och unga. När det gäller just icke straffmyndiga barn beskriver 
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Socialstyrelsen (2015:1/9) i handboken Utreda barn och unga: Handbok för 
socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen detta på följande vis:  

När misstanken gäller någon som inte har fyllt 15 år kan ett polisförhör många 
gånger vara värdefullt, även om barnet inte är straffmyndigt. Förhöret kan till 
exempel vara till hjälp när socialnämnden ska ta ställning till eventuella insat-
ser. Socialnämnden kan begära att polisen utreder barn under 15 år om det kan 
vara av betydelse för nämndens utredning och ställningstagande (Socialstyrel-
sen, 2015:1/9, s 159).34 

 
Socialstyrelsen betonar således att polisförhör med icke straffmyndiga barn är 
värdefulla som informationskälla för socialtjänsten utifrån att myndigheten 
därigenom kan få veta mer om vad som hänt i samband med ett brott och så 
bättre förstå vilka insatser barnet behöver. Som framgår anger Socialstyrelsen 
att socialtjänsten kan begära att en brottsutredning och därmed förhör genom-
förs. Detta visar att förhör med barn inte bör reduceras till att endast avse att 
utreda misstanke om grova brott utan också i hög grad handlar om att under-
söka deras behov av skydd, stöd och hjälp. Med andra ord så ska polisförhör 
med barn, men också unga, bidra till socialtjänstens bedömning av vilka in-
satser som kan behöva vidtas för att ett barn och unga inte ska återfalla i brott. 
 
I socialtjänstens uppdrag ingår även en befogenhet att fatta beslut om sociala 
insatser för barn och unga. Det kan handla om insatser i hemmet men även om 
placeringar utanför hemmet, vilket kan ske med stöd av socialtjänstlagen, men 
ytterst med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) (Leviner & Lundström, 2017). Ingripanden med stöd av LVU kan 
ske även mot vårdnadshavares och beslutsmogna barns vilja (LVU 1 §). Soci-
altjänsten har också i uppdrag att bistå domstolen med yttranden som infor-
merar om och slutgiltigt rekommenderar vilken påföljd straffmyndiga unga 
ska få (LuL 11 §). Yttranden från socialtjänsten sker på domstolens eller åkla-
garens begäran och avser att ge rättsväsendet information om den unges soci-
ala situation samt eventuella vårdbehov (Tärnfalk, 2014). 
 
Till socialtjänstens uppdrag hör därutöver att samverka i frågor som rör barn 
och unga som är lagöverträdare (LuL 39 §), vilket i socialtjänstlagen förtydli-
gas på följande sätt:  

Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs (SoL 5 kap. 
1a §).  

 

 
34 I detta sammanhang hänvisas även till LuL 31 §.  
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Hur myndigheter kan och ska samverka i form av informationsutbyte regleras 
av offentlighets- och sekretesslagen men också av andra lagar. Polisen har till 
exempel anmälningsplikt när de får information om att barn riskerar att fara 
illa, vilket kan gälla begångna brottsliga gärningar (SoL 14 kap. 1 § och pol-
islag (1984:387) 6 §. För socialtjänstens del gäller att myndigheten under vissa 
förutsättningar, utan hinder från sekretess, kan lämna information till polisen 
om barn och unga, exempelvis om socialtjänsten påträffar ett barn eller ung 
när han eller hon begår brott, vilket följer av OSL 10 kap. 20 §. Det betyder 
att polismyndigheten inte bara kan utan ska underrätta socialtjänsten om ett 
barn eller ungdom upp till 18 år har begått ett brott (LuL 6 §). Det betyder 
också att socialtjänsten själva (på eget initiativ) kan inkomma till polismyn-
digheten med en begäran om att inleda utredning av brottet om förundersök-
ningen kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser 
för barnet (LuL 31§ 2 st.). Av Socialstyrelsens (2015:1/9) handbok framgår 
att förutsättningarna för en framgångsrik samverkan är att allas yrkesroller och 
ansvar är tydliga, att man hyser respekt för varandras kompetens, att partnerna 
har gemensamma och tydliga mål och det finns en samsyn, struktur och styr-
ning för både polisens och socialtjänstens uppdrag.  
 
Utöver det som jag här benämner ”brottsrättsliga” – att utreda brott och skuld-
fråga – och ”socialrättsliga” krav – att utreda utsatta barns och ungas behov 
av skydd, stöd och hjälp – är det viktigt att även klargöra vad FN:s barnkon-
vention har att säga om hur barn och unga som misstänks för brott ska bemötas 
och hanteras i rättliga processer.  

Barnkonventionen 
Samhällets övergripande ansvar för barn och unga som är lagöverträdare re-
gleras genom en rad artiklar i Förenta nationernas konvention om barnets rät-
tigheter, det vill säga barnkonventionen (Hammarberg, 2006). Denna antogs 
av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och innefattar bestämmel-
ser om mänskliga rättigheter för barn (och unga) upp till 18 år. Alla världens 
länder utom ett, USA, har undertecknat konventionen och har således förbun-
det sig att följa dess artiklar. Konventionsstaterna har genom undertecknandet 
ett ansvar för att göra sitt yttersta för att barns rättigheter ska respekteras och 
att detta görs med utnyttjande av alla tillgängliga samhälleliga medel. Detta 
framkommer av konventionens artikel 4 och gäller främst politiska och rätts-
liga krav på konventionsstaternas beslutsfattare, men också på alla de som i 
olika samhälleliga institutioner arbetar med barn och unga. Hit hör förstås 
både rättsvårdande och sociala myndigheter. Barnkonventionen ska således 
förstås som en reglering som avser både brottsutredande och sociala myndig-
heters arbete när det gäller barn och unga (Schiratzki, 2019).  
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Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla anses ha samma vikt och 
värde. Tillsammans utgör de således en helhet. Samtidigt rymmer konvent-
ionen fyra mer grundläggande principer, vilka alltid ska beaktas när det gäller 
frågor som rör barn (och unga) upp till 18 år, nämligen BK artikel 2, 3, 6 och 
12 (Hammarberg, 2006).  
 

 Att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 

 Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3) 

 Att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

 Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 
 
Utöver de fyra grundläggande principerna har artikel 40 särskild bäring på 
avhandlingens fokus, då den berör barn som misstänks för brott. Denna artikel 
rymmer i sig fyra punkter, vars specifika innehåll det finns anledning att 
återge. I den första punkten beskrivs barnets rättigheter i termer av hur det ska 
bemötas och därtill vilka konsekvenser ett sådant bemötande ska generera.  
 

Rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för eller befunnits skyldigt att ha 
begått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och 
värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläg-
gande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att främja 
att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället.  

 
I den andra punkten betonas att konventionsstaterna särskilt ska säkerställa 
barns rättssäkerhet.  

Att inget barn skall misstänkas för eller åtalas för eller befinnas skyldig att ha 
begått brott på grund av en handling eller underlåtenhet som inte var förbjuden 
enligt nationell eller internationell rätt vid den tidpunkt då det begicks. 

 

Det betyder att varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott ska 
ha åtminstone följande garantier: 
 

 Att betraktas som oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen fastställd 

 Att snarast och direkt underrättas om anklagelserna mot sig och, om lämpligt, 

genom sina föräldrar eller vårdnadshavare, och att få juridiskt biträde eller annan 

lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande av försvar 

 Att få saken avgjord utan dröjsmål av en behörig, oberoende och opartisk myn-

dighet eller rättskipande organ i en opartisk förhandling enligt lag och i närvaro 

av juridiskt eller annat lämpligt biträde och, såvida det inte anses strida mot 
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barnets bästa, särskilt med beaktande av barnets ålder eller situation, barnets för-

äldrar eller vårdnadshavare 

 Att inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig; att förhöra eller låta 

förhöra vittnen som åberopas mot barnet samt att på lika villkor för egen räkning 

få vittnen inkallade och förhörda 

 Att, om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut om åtgärder till 

följd där av omprövade av en högre behörig, oberoende och opartisk myndighet 

eller rättskipande organ enligt lag 

 Att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller tala det språk 

som används 

 Att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet 
 

I den tredje punkten betonas att konventionsstaterna ska ”främja införandet av 
lagar och förfaranden samt upprättandet av myndigheter och institutioner som 
är speciellt anpassade för barn som misstänks eller åtalas eller befinns skyl-
diga att ha begått brott”. Det gäller särskilt följande:  
 

 Fastställa en lägsta straffbarhetsålder 

 Vidta åtgärder, då så är lämpligt och önskvärt, för behandling av barn under denna 

ålder utan att använda domstolsförfarande, under förutsättningen att mänskliga 

rättigheter och rättsligt skydd till fullo respekteras 
 

Slutligen betonar den fjärde punkten en rad olika åtgärder som är lämpliga för 
barns välfärd med avseende på livsvillkor och brott: 
 
 Olika åtgärder som t ex vård, ledning och föreskrifter om till sin rådgivning, över-

vakning, vård i fosterhem, program för allmän utbildning och yrkesutbildning 

och andra alternativ till anstaltsvård skall finnas tillgängliga för att säkerställa att 

barn behandlas på ett sätt som är lämpligt för deras välfärd och är rimligt både 

med hänsyn till deras personliga förhållanden och till brottet  
 
Därtill kan tilläggas att barnkonventionen avser att generellt se till ”barns 
bästa”, men om det finns lagar och förordningar som tillvaratar barns rättig-
heter i större utsträckning än innehållet i barnkonventionen, så gäller dessa 
bestämmelser i stället (BK artikel 41). 
 
Utöver artikel 40 är även artikel 19 och 20 centrala för avhandlingens fokus. 
Artikel 19 anger nämligen att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller 
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psykiskt våld, utnyttjanden, övergrepp och vanvård. När så är fallet har barnet 
rätt till stöd och skydd samt att få hjälp att hitta ett nytt hem (artikel 20).  
 
Sverige har som stat en skyldighet att leva upp till barnkonventionens krav i 
och med att den ratificerades 1990. I juni 2018 beslutade Sveriges Riksdag att 
inkorporera konventionen i svensk lag, vilket enligt beslutet ska ske i januari 
2020 (Prop. 2017/18:186). Det är för närvarande osäkert vad denna inkorpo-
rering kommer att innebära, både mer generellt och i fråga om hantering av 
barn och unga som är lagöverträdare. Hur konventionen som svensk lag ska 
tolkas och tillämpas utreds för närvarande inom departement och myndig-
heter. För en närmare beskrivning av vägen fram till inkorporeringsbeslutet 
samt vad det innebär, se Leviner (2018). Men oavsett kommande ändringar 
vad gäller konventionens status kan det konstateras att den sedan flera decen-
nier utgör ett ramverk av betydelse för hur förundersökning och förhör med 
barn och unga bör bedrivas. Inte minst betonas, vilket framgår av konvention-
ens artikel 40, hur barn och unga ska bemötas och vad detta bemötande ska 
eftersträva att åstadkomma, också med avseende på barnets framtida liv. 
 
Vi har så nått slutet på avhandlingens andra kapitel om de rättsliga krav som 
ramar in och reglerar förundersökning och förhör med icke straffmyndiga barn 
och straffmyndiga unga. Så hur kan vi mot bakgrund av dessa krav samman-
fatta vad jag redan i inledningskapitlet benämnde ”samhällets dubbla ansvar”? 
Hit hör också en rad rättsliga principer och konventionsartiklar som ramar in 
dessa båda ansvar.  

Rättsliga krav och ”dubbelt ansvar”: en sammanfattning  
Låt mig sammanfatta huvuddragen i detta kapitel om rättsliga krav, vilket sker 
i fyra steg. Till sist är det möjligt att i komprimerad form formulera de rättsliga 
krav som reglerar och ramar in förhör med barn och unga som misstänks för 
att ha utövat dödligt våld. För enkelhetens skull har jag här tillåtit mig att göra 
denna sammanfattning utan att repetera referenserna till gällande lagrum, för-
arbeten och konventionsartiklar.  
 
För det första har polisen ett samhälleligt ”dubbelt ansvar”, nämligen ett 
”brottsrättsligt uppdrag” – att utreda brott och skuldfråga – och ett ”social-
rättsligt uppdrag” – att beakta misstänkta barns och ungas behov av skydd, 
stöd och hjälp. Det första uppdraget har sin grund i att det är av avgörande 
betydelse för rättssamhället, offrets anhöriga och den misstänkta att ta reda på 
vem som har och inte har begått det aktuella brottet. Här blir det som kallas 
objektiva och subjektiva rekvisit avgörande, det vill säga den misstänkta gär-
ningspersonens faktiska brottshandlingar respektive dennes i samband med 
dessa handlingar vilja, avsikt och uppsåt. Det andra uppdraget har sin grund i 



44 

att socialtjänsten behöver ett underlag för de sociala insatser som barnets eller 
den ungas omständigheter och framtida livschanser påkallar. Härvidlag är det 
andra uppdraget starkt relaterat till det första uppdraget, då det är viktigt för 
de sociala insatsernas innehållsmässiga kvalitet att veta vad barnet eller den 
unga gjort och varit med om. Båda dessa olika men samtidigt relaterade upp-
drag gäller såväl icke straffmyndiga barn som straffmyndiga unga upp till 18 
år. Den förundersökningsledare (åklagare) liksom den förhörsledare (polis) 
som leder detta arbete ska därtill ha kompetens, fallenhet och tidigare erfaren-
het från förundersökning och förhör med barn och unga.  
 
För det andra inramas och regleras detta ”dubbla ansvar” av en rad mer över-
gripande rättsliga principer. Till dessa hör att beakta allas likhet inför lagen 
liksom saklighet och opartiskhet. Med andra ord att söka, tillvarata och vär-
dera information som talar för och emot den misstänktas skuld, då de som 
förhörs varken får gynnas eller missgynnas. Hit hör också att den som miss-
tänks för brott ska betraktas som oskyldig till dess att skuld kunnat fastställas. 
Till dessa principer hör därtill främjandet av ett fritt meningsutbyte samt vik-
ten av att hitta en balans mellan vilka åtgärder som krävs för att utreda brott 
och skuldfråga och den misstänktas fri- och rättigheter samt integritet. När det 
gäller barn och unga måste också deras särskilda rätt till stöd, skydd och hjälp 
vägas in i denna proportionalitetsbedömning. 
 
För det tredje anges särskilda krav på förundersökning och förhör med barn 
och unga, nämligen att brottsutredningen ska genomföras skyndsamt och slut-
föras sex veckor från den dag brottet delgavs. Förhören, i sin tur, ska vara få 
och korta, så att de som förhörs inte far illa, särskilt så när det gäller barn, där 
ålder och kognitiv utvecklingsnivå särskilt betonas.  
 
För det fjärde inramas och regleras förundersökning och förhör med barn och 
unga upp till 18 år av bankonventionen vars redovisade artiklar i hög grad 
påminner om ovan nämnda rättsliga principer och gäller alla barns lika värde, 
beaktandet av barnets bästa, rätt till liv och utveckling samt rätten att få säga 
sin mening, som ska respekteras. Till denna höga grad av överensstämmelse 
hör också att barn ska betraktas som oskyldiga till eventuell skuld är fastställd, 
att de ska utredas opartiskt, att de inte får tvingas till erkännande och att deras 
privatliv ska respekteras. Därutöver betonar barnkonventionen att barn i rätts-
liga processer ska bemötas och hanteras så att en rad olika utfall möjliggörs 
med avseende på barnets välbefinnande och framtida liv. Hit hör att stärka 
barnets värdighet och värde samt dess framtida livsvillkor, utvecklingsmöjlig-
heter och livschanser. Inte minst för att bryta med brottslighet för att återan-
passas till och utveckla en konstruktiv roll i samhället. Till detta hör att bemö-
tandet av barnet i den rättsliga processen ska bidra till dess tro på det rättsvår-
dande samhället så att respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter stärks.  
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När avhandlingen fortsättningsvis använder bestämningen rättsliga krav vid 
förhör med icke straffmyndiga och straffmyndiga unga avses således det sam-
hälleliga ”dubbla sansvaret” att utreda brott och skuldfråga och att utreda 
barns och ungas behov av skydd, stöd och hjälp. I det senare fallet handlar det 
om att förse socialtjänsten med ett underlag så att dess ansvariga tjänsteperso-
ner kan göra sakligt korrekta bedömningar av ett aktuellt barns eller ungs be-
hov av just skydd, stöd och hjälp. Samt att detta ”dubbla ansvar” därtill är 
inramat och reglerat av mer övergripande rättsliga principer och bankonvent-
ionens krav på hur barn upp till 18 år ska bemötas och hanteras så att deras 
värdighet och värde och tilltro till rättsvårdande myndigheter och mänskliga 
rättigheter stärks. Och detta med följden att deras livsvillkor så förändras att 
nya livschanser möjliggörs bortom brottets bana. Följaktligen avser den mest 
komprimerade bestämningen av just rättsliga krav det avhandlingen kallar 
”det dubbla ansvaret” liksom bemötande och utfall av ansvar och bemötande.  
 
I avhandlingens inledande kapitel formulerades dess övergripande syfte som 
att ”beskriva, analysera och teoretisera samt problematisera polisens förhörs-
praktiker med icke straffmyndiga barn respektive straffmyndiga unga som kan 
misstänkas för att ha utövat dödligt våld med avseende på hur samhällets 
’dubbla ansvar’ hanteras”. Efter en genomgång av vad de fyra arbetsuppgifter 
som ingår i syftet formulerades också en för avhandlingen vägledande fråga, 
nämligen ”hur och i vilken utsträckning kommer eller kommer inte detta 
”dubbla ansvar” till uttryck i konkreta förhörspraktiker med icke straffmyn-
diga barn och straffmyndiga unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt 
våld?” Det är alltså detta ”dubbla ansvar” och denna vägledande fråga som 
utgör huvudfokus för avhandlingens empiriska och teoretiska analys av hur 
förhörspraktiker tänks och görs.  
 
Därmed är vi framme vid avhandlingens tredje kapitel, vilket avser att formu-
lera dess teoretiska perspektiv.  
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Kapitel 3. Teoretisk förståelse av hur 
institutioner tänker 

I detta tredje kapitel introduceras avhandlingens teoretiska perspektiv, vilket 
har sin grund i antropologen Mary Douglas (1986) How Institutions Think. 
Boken bygger på en föreläsningsserie som hon höll på Syrakusauniversitetet 
under våren 1985 och vars innehåll hon benämner ”en teori om institutioner” 
(Douglas, 1986, s. 18). Det är dock svårt att läsa Douglas bok som en explicit 
formulerad och sammanhållen teori om, som dess titel anger, ”hur institutioner 
tänker”.35 Jag har därför funnit det nödvändigt att försöka formulera huvud-
dragen i Douglas institutionsteori, vilket reser frågor om hur hon själv tänker 
om vad en institution är och vad det betyder att en sådan ”tänker” men också 
handlar, det vill säga rymmer praktiker. Därmed blir det även viktigt att teo-
retiskt förstå hur att tänka och att handla i en institution är relaterade. Mot 
denna bakgrund ska jag inte endast försöka formulera Douglas teoretiska för-
ståelse av ”tankevärld” och ”tankestil” utan också en egen teoretisk idé, näm-
ligen den om ”praktikvärld” och ”praktikstil”.  
 
Efter flera genomläsningar av Douglas (1986) How Institutions Thinks valde 
jag att ställa sex grundläggande frågor till boken, vilka jag sedan genom nya 
läsningar har sökt svar på. Så, vad är en institution? Vad menar Douglas och 
vad menar hon inte med att institutioner ”tänker”? Hur ”tänker” institutioner 
när de verkar som just institutioner? Hur förstår hon relationen mellan institut-
ioners tänkande och praktiker? Det är i samband med svaret på denna fjärde 
fråga jag, i hög grad influerad av Douglas, utvecklar min egen teoretiska idé 
om ”praktikvärld” och ”praktikstil”, vilket mot bakgrund av avhandlingens 
fokus på förhörspraktiker är särskilt betydelsefullt. Finns det, när det gäller att 
tänka och att göra, ”bättre” och ”sämre” institutioner? Det är nämligen viktigt 
för Douglas att inta en position bortom moralisk relativism. Och, till sist, hur 

 
35 I denna uppfattning är jag inte ensam. Det har också påpekats av antropologen och 

Douglasforskaren Richard Fardon (1999), som i sin bok Mary Douglas, just påpekar 
detta, även om hon också är känd för sin strävan efter ”teoretisk klarhet” (Fardon, 1999, 
s. 209). Därtill påpekar Fardon att boken How Institutions Think ”saknar detaljerad ar-
gumentation” när det gäller hur olika aspekter av teorins olika delar hänger ihop, till 
exempel ”former och nivåer av sociala dimensioner och kulturella konfigurationer”, 
vilka sammantaget utgör en institution som kontext för tänkande (Fardon, 1999, s. 237).  
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kan vi förstå att verkande institutioner rymmer interna spänningar och kan 
förändras?  
 
Det är viktigt att klargöra att svaren på mina frågor, som alltså sammantaget 
utgör avhandlingens teoretiska perspektiv, har sin grund i min närläsning av 
Douglas (1986), men att sättet som svaren organiseras på i hög grad är mitt 
eget, både till del och helhet.  
 
Jag vill därtill betona att jag delar antropologen Richard Fardons uppfattning 
om att Douglas teori om institutioner kan läsas i termer av både en ”stark” och 
en ”svag” version (Fardon, 1999, s. 231 och 237). I den ”starka” versionen ges 
institutionen en starkt bestämmande kraft. Här har, med ett annat ordval, in-
stitutionens ”tankevärld” en sammanhållen och starkt verkande ”tankestil”. 
Vad institutionens medlemmar tänker och gör är nu i stort ett med vad ”in-
stitutionen tänker”. I den ”svaga” versionen, däremot, betonas att en ”tanke-
värld” kan rymma spänningar mellan olika ”tankestilar” inom och utanför in-
stitutionen men också mellan olika individers medvetande och görande. Min 
läsning och formulering av Douglas teori om institutioner bygger i huvudsak 
på den ”starka” versionen, då det gör det lättare att klargöra teorin på ett mer 
sammanhållet och entydigt vis. Svaret på min femte fråga, den om interna 
spänningar och föränderlighet, rymmer dock de teoretiska insikter som gör att 
också den ”svaga” versionen kan beskrivas. Huruvida Douglas teori i konkreta 
forskningsprojekt ska uppfattas som ”stark” eller ”svag” ser jag dock som en 
empirisk fråga. Institutioner som studeras kan alltså av olika skäl visa sig både 
mer eller mindre ”starka” respektive ”svaga”.36  
 
Kapitlets disposition följer frågeordningen ovan. Jag börjar alltså med att för-
stå vad en institution är och slutar med frågan om interna spänningar och för-
ändring. Till sist kan avhandlingens teoretiska perspektiv sammanfattas. Hit 
hör att visa dess relevans för att teoretisera polisens förhörspraktiker med barn 
och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld och för avhandlingens 
huvudfokus på ”det dubbla ansvaret”: att i ett och samma uppdrag utreda rätts-
liga krav med avseende på brott och ge underlag för behov av socialt stöd, 
hjälp och skydd.  

 
36 Det bör här sägas att jag avgränsat mitt intresse och användning av Douglas teori om 

institutioner till dess innehåll. Till Douglas bok How Institutions Think hör också den 
teoretiska kontext i vilken hon formulerar sin egen teori. Särskilt två forskare är här 
särskild betydelse, nämligen sociologen Émile Durkheim (1858–1917) och läkaren, bi-
ologen och kunskapsteoretikern Ludwik Fleck (1896–1961), vilka båda intresserade sig 
för tänkandets beroende av sitt sociala, sammanhållande sammanhang. Se Douglas 
1986, s. 8. Mitt intresse för Douglas är således innehållet i hennes teori och hur det kan 
förstås och formuleras samt användas i en teoretiskt informerad studie om det jag be-
nämner förhörspraktiker och ”det dubbla ansvaret” – inte den intellektuella kontext i 
vilken teorin kom att bli till.  
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Till förståelse av vad en institution är  
Douglas bok avser som bekant ”en teori om institutioner” (Douglas, 1986, s. 
18). Det blir därmed nödvändigt att förstå hur hon tänker vad en institution är. 
För om vi teoretiskt ska förstå hur institutioner ”tänker” behöver vi först veta 
vad det är som ”tänker” och, som ovan betonats, ”gör”. Så vad är, enligt 
Douglas, en institution?  
 
Min läsning formulerar ett svar i tre steg. Jag börjar med att introducera vad 
jag kallar en institutions grundläggande beståndsdelar. Därefter följer min för-
ståelse av en institution som en, med Douglas ordval, ”social ordning” 
(Douglas, 1986, s. 13). Till sist landar jag i en institution förstådd som en 
”tankevärld” med en ”tankestil”. I allt detta gäller, för att påminna läsaren, det 
som Fardon (1999, s. 231) kallar den ”starka versionen” av Douglas teori om 
institutioner. För i den ”svagare” versionen av teorin skulle tankevärlden 
kunna rymma flera mer eller mindre olika tankestilar (Fardon, 1999, s. 237).  

Grundläggande beståndsdelar  
Det första steget i förståelsen av vad en institution är avser alltså dess grund-
läggande beståndsdelar. I min läsning av Douglas (1986) uppfattar jag sex så-
dana delar. För det första en specifik social gruppering som, för det andra, 
består av specifika aktörer, vilka Douglas exemplifierar med föräldrar, läkare 
och domare. För det tredje ett specifikt arrangemang, vilket, om vi följer hen-
nes egna exempel på aktörer, kan vara en familj, ett sjukhus eller en rättsvår-
dande myndighet.37 Vilket, för det fjärde, gör det möjligt att förstå att en in-
stitution också utgör en specifik organisation med struktur, positioner och 
uppgifter som förväntas ha stabilitet och varaktighet över tid. Och som orga-
niserar sådant som kunskaper, tänkande och handlingar med vars hjälp struk-
tur och positioner kan upprätthållas så att institutionen kan lösa sitt uppdrag. 
En institution kan alltså inte avse ett, med Douglas eget ordval, ”tillfälligt 
praktiskt arrangemang” (Douglas, 1986, s. 46). För det femte regleras hante-
randet av institutionens uppdrag av grundläggande principer (Douglas, 1986, 
s. 7, 13 och 70). Exempel på detta kan vara etiska värderingar, lagar och regler 
men även rutiner. Följaktligen regleras den sociala grupperingen och dess ak-
törer, arrangemang och organisation av just sådant som övertygelser, lag- och 
regelsystem som i hög grad tenderar att bli till vardagliga rutiner för hantering 
av problem, uppgifter och beslut. Men samtidigt som Douglas betonar sådana 
grundläggande principer som viktiga för en institution, inte minst för att grup-
peringens aktörer ska veta vad de ska göra, så betonar hon starkt att sådana 
principer i sig själva inte är tillräckliga. Att lagar finns betyder inte att de per 

 
37 Det kan läggas till att Douglas också ger ”spel” och ”ceremonier” som exempel vad en 

institution kan avse (Douglas, 1986, s. 46).  
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automatik följs. En lag om diskriminering får, menar hon, inte av egen kraft 
diskrimineringen i ett samhälle att upphöra och en lag om rättvisa kan inte 
bara för att den existerar öka rättvisan. Följaktligen krävs mer än en lag på 
papper. Om en lag ska uppfattas som rätt och riktig och därigenom förmår 
verka krävs just en ”tankevärld” med en ”tankestil” som ger den sitt fulla stöd. 
Så att det som aktörerna förväntas tänka och göra blir till självklara vardagliga 
rutiner och därmed praktiker. Och detta, om institutionens verkningskraft är 
stark, kräver stöd från både institutionens ”tankevärld” och den eller ”tanke-
värld(ar)” som finns och verkar i det vidare samhället utanför den. När så sker, 
menar Douglas, matchar institutionens tänkande och görande om lagens ”rik-
tighet”, som en bekräftad känsla, ”samtidens känslostämning” (Douglas, 
1986, s. 69). Just det jag i avhandlingens inledande kapitel visade med krimi-
nologen Greens (2012) studie om sambandet mellan politisk kultur och hur 
barn och unga lagöverträdare bedöms och bemöts av rättsvårdande institut-
ioner. Också det svenska exemplet med Ungdomsreduceringsutredningen 
(SOU 2018:85), vilken också nämndes i detta sammanhang, kan bekräfta 
detta.  
 
Till en verkande institutions beståndsdelar hör slutligen legitimitet, det vill 
säga att dess sociala gruppering, aktörer, arrangemang, organisation och prin-
ciper är erkända av gruppens aktörer, vilket innebär att de utgör ”legitima auk-
toriteter” (Douglas, 1986, s. 46) som kan förmå institutionen att verka och 
därmed försöka lösa det som den uppfattar vara sin uppgift.  

Social ordning 
Det andra steget i förståelsen av Douglas ”starka” förståelse av institution är 
en fördjupning av vad de grundläggande beståndsdelarna kräver, nämligen att 
en institution utgör en gemensam social ordning (Douglas, 1986, s. 55), det 
vill säga något som den sociala grupperingens aktörer med avseende på ar-
rangemang, organisation och legitimitet är överens om. En institution är 
följaktligen en gemensamhetsform, en delad verklighet eller en solidaritet i 
betydelsen sammanhållning. ”Institutioner”, skriver Douglas, ”hyser likhet” 
(Douglas, 1986, s. 63). ”Överensstämmelser”, skriver hon också, ”är en in-
stitution” (Douglas, 1986, s. 55).  
 
Så hur kan en social ordning som starkt verkande institution karaktäriseras? I 
min läsning ser jag åtta sådana relaterade karaktäristika. För det första har en 
sådan ordning ett, vad jag väljer att kalla, mångfaldigt innehåll. Hit hör vad 
Douglas benämner kognition, det vill säga kunskap, vetande och tänkande. Hit 
hör också värdemönster, eller moral, ”som det förpliktigar att följa” (Douglas, 
1986, s. 75), men även ”emotionell energi” (Douglas, 1986, s. 55), vilken bi-
drar till att upprätthålla fokus och sammanhållning genom att motivera bekräf-
tande praktiker, vilka jag som utlovat ska återkomma till. Till den sociala 
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ordningens mångfaldiga innehåll hör således kognition, värden, emotioner 
och praktiker. Med andra ord: vad man vet, tror på, känner och gör.  
 
För det andra verkar den sociala ordningens innehåll som en konvention 
(Douglas, 1986 s. 46), vilken kan förstås som svaret på Douglas fråga: ”Varför 
gör du så här (Douglas, 1986, s 47)?” Och där svaret är, med mitt motsvarande 
ordval, ”För att det är så här vi gör!” Eller som Douglas själv formulerar det: 
”Det är det sättet på vilket stjärnorna är fixerade i himlen” (Douglas, 1986, s. 
47). Följaktligen, och för det tredje, är den sociala ordningen som innehåll och 
konvention naturaliserad och därmed tagen för given som, vad Douglas be-
nämner, en ”självvaliderad sanning” (Douglas, 1986, s. 48). Att så är fallet 
innebär, för det fjärde, att den sociala ordningen är internaliserad i gruppmed-
lemmarnas medvetande (Douglas, 1986, s. 118). Därför kan ordningen tänkas, 
värderas, kännas och göras som ”det rätta” och ”riktiga” hos varje enskild 
gruppmedlem, och detta just därför att ”det rätta” och ”riktiga” är bestämt av 
den sociala ordningens innehåll som blivit naturaliserad konvention och som 
sådan just internaliserats av den sociala grupperingens individer som vad 
Douglas kallar ”institutionella förpliktelser” (Douglas, 1986, s. 7). Vi kan där-
med förstå vad Douglas avser med ”hur [en stark!] institutioner tänker”, det 
är individer som tänker institutionens internaliserade ordning som därmed är 
just naturaliserad konvention, som blir till och därmed förstärks av praktik.  
 
För det femte utgör den sociala ordningen således en riktighet (Douglas, 1986, 
s. 17), 38 vilken avser det som är rätt att tänka, värdera, känna och göra. In-
stitutioner handlar alltså i hög grad om att just tänka, värdera, känna och göra 
det rätta och att reagera när så inte sker. På så sett svarar förpliktelsen att göra 
rätt mot gemenskapen och likheten hos den sociala grupperingens aktörer. Det 
är också denna ”riktighet” som i termer av innehåll, konvention, naturalisering 
och internalisering gör den sociala grupperingens varaktig över tid över. Den 
så förstådda sociala ordningen gör det även svårt för en individ i en institution 
att följa egna från ordningen friställda intressen. Men andra ord, och för det 
sjätte, gör en institution sina gruppmedlemmar oberoende av individens egna 
tankar och praktiker. Med andra ord, och något mindre starkt formulerat, re-
ducerar den sociala ordningen individuella variationer och intressen (Douglas, 
1986, s. 69). Det gör det också, för det sjunde, svårare att inom institutionens 
sociala ordning tänka i individuellt självkritiska termer (Douglas, 1986, s. 69), 
vilket leder till ett begränsat kritiskt tänkande.  
 
Av skäl som dessa beskriver Douglas en institutions sociala ordning som en, 
för det åttonde, skuggad plats (Douglas, 1986, s. 7), vilket jag uppfattar som 
att den teoretiska förståelse som hon formulerar inte hör till institutionens egen 

 
38 Douglas använder här ordvalet ”rightness” (Douglas, 1986, s. 17). 
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självförståelse när den verkar. Dess aktörer tenderar inte att ställa de frågor 
som hennes teori reser (Douglas, 1986, s. 69). Därför blir frågor om vad som 
tas för givet liksom vad man inte pratar om och gör viktiga teoretiskt informe-
rad empiriska forskningsfrågor.  

”Tankevärld” och ”tankestil” 
Det tredje och sista steget i förståelsen av vad Douglas avser med en institution 
gäller det jag vid flera tillfällen redan benämnt ”tankevärld” och ”tankestil”. 
”Douglas”, skriver Fardon, ”använder frasen ’tankevärld’ för en social grupp 
som delar en ’tankestil’” (Fardon, 1999, s. 228). Jag tänker mig alltså att en 
”tankevärld” är ett sätt att teoretiskt klargöra att sociala grupperingar hör till 
en ”värld” av aktiverande tankar och att en ”tankestil” eller flera ”tankestilar” 
avser denna ”världs” specifika tankeinnehåll. Det betyder att en sådan grupp, 
med Douglas eget ordval, ”tänker längs med särskilda spår [grooves]; att den 
har ett eget medvetande” (Douglas, 1986, s. 40). Det innebär, för att återknyta 
till det första steget i min förståelse av Douglas teori om institutioner, att en 
”social gruppering” och dess ”aktörer” med ett ”arrangemang”, en ”organisat-
ion” och ”grundläggande principer”, vilka uppfattas som ”legitima”, utgör de 
grundläggande beståndsdelarna i vars sammanhang en tankevärld med en viss 
tankestil blir till, finns och verkar. För, som Douglas formulerar det, ”indivi-
dens mest elementära kognitiva processer är beroende av sociala institutioner” 
(Douglas, 1986, s. 45). Därtill är, för att även återknyta till mitt andra steg i 
förståelsen av samma teori, med Fardons ordval, ”en kognitiv process grundad 
i en social ordning” (Fardon 1999, s. 231). Det är därför möjligt att säga att en 
”tankevärlds tankestil” är det ”mångfaldiga innehåll” som av den sociala grup-
peringens aktörer ”naturaliserats” och ”internaliserats” som det ”riktiga” sättet 
att tänka, värdera, känna och göra, vilket gör aktörerna ”oberoende av egna 
individuella tankar” och ”begränsar” deras ”kritiska tänkande” – i en ”skug-
gad värld”.  
 
Samtidigt är en ”tankevärld” med en eller flera specifik(a) ”tankestil(ar)”, med 
Fardons ordval, ”inbäddad i en kontext av vidare tänkande och institutioner” 
(Fardon, 1999, s. 228), vilket innebär att en institutions ”tankestil” inte är iso-
lerad från världen utanför den och andra institutioner. Här påminns vi åter om 
kriminologens Greens studie (2012) som rör hur ett lands politiska kultur ten-
derar att påverka hur vi ser på, bemöter och bedömer barn och unga som la-
göverträdare.  
 
Informerad av Douglas (1986) How Institutions Think och med stöd av Fardon 
(1999) har jag så formulerat en ”stark” teoretisk förståelse av en institution, 
som utgör en ”tankevärld” med en viss ”tankestil” grundad i specifika ”grund-
läggande beståndsdelar” och en sammanhållen ”social ordning”. När jag fort-
sättningsvis skriver om institutioner är det, när inget annat nämns, denna 
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grundläggande bestämning som gäller, men samtidigt är min formulering av 
Douglas teori inte färdig. Jag ska snart fortsätta med att ytterligare utveckla 
den.  

Missuppfattningar och klargöranden 

Douglas menar att hennes teori om institutioner kan vara svår att acceptera 
(Douglas, 1986, s. 91). Hon ser två skäl till detta. Det första är att vi som 
människor både vill och tänker oss vara oberoende av sociala omständigheter. 
Det andra är att det är lätt att missförstå vad det betyder att institutioner ”tän-
ker”. Så vad menar Douglas med att människor är beroende av institutioner 
och att institutioner ”tänker”? För att besvara dessa två frågor behöver vi först 
veta vad Douglas inte menar med att institutioner ”tänker”. När väl dessa 
missuppfattningar är utredda kan vi fortsätta arbetet med att förstå vad det 
innebär att institutioner just ”tänker”. Svaret på frågan om hur institutioner 
gör när de ”tänker” får vänta till nästa avsnitt. 
 
Douglas bok har som bekant titeln How Institutions Think (1986). Följaktligen 
tycks den handla om institutioner som just ”tänker”. Av titeln framgår därtill 
att hon för läsaren ska förklara ”hur” detta går till. Med andra ord verkar den 
säga ”att institutioner”, som ju Douglas själv formulerar det, ”har ett eget med-
vetande ” (Douglas, 1986, s. 8). Men hennes svar är tydligt: ”Naturligtvis kan 
inte institutioner ha medvetande” (Douglas, 1986, s. 8). Institutioner utgör 
inte, skriver hon också, något ”supra-personellt system” (Douglas, 1986, s. 
19). När Douglas utmanar oss med att skriva att ”institutioner tänker” menar 
hon alltså inte att institutioner tänker oberoende av människor. För institut-
ioner kan inte ha egna syften, intentioner, planer eller strategier. Inte heller 
kan de skapa, bevara eller förändra sig själva. Nej, betonar Douglas, endast 
individer, inte institutioner, kan tänka. Frågan är således varför boken fått en 
titel som till synes inte verkar stämma med vad hon menar.  
 
Här finns två svar. Det första av dem är enligt Fardon ”ironiskt” (Fardon, 
1999, s. 212), då bokens titel How Institutions Think anspelar på en annan, 
äldre antropologs och filosofs bok, nämligen Lucien Lévy-Bruhls (1857–
1939) How Natives Think i vilken han hävdar att av honom så kallade ”primi-
tiva” folk har ett annat sätt att tänka än den ”moderna” människan (Lévy-
Bruhls, 1926). Medan de förras tänkande var mer format av känslor och upp-
levelser (prelogiskt), så var de senares tänkande mer analytiskt och reflekte-
rande. Douglas förnekar inte att det kan finnas skillnader mellan hur olika kul-
turer eller sociala grupperingar kan tänka. Hennes huvudpoäng är att alla män-
niskors tänkande, oavsett kultur och grupp, är beroende av institutioner. ”Sva-
ret på frågan om hur alla tänker”, summerar Fardon, ”är i huvudsak 
institutionellt” (Fardon, 1999, s. 212), vilket således också gäller den 
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”moderna” människan. Med andra ord: att förstå hur en social gruppering av 
människor tänker är att förstå hur deras gemensamma institution ”tänker”. El-
ler att förstå och förklara tänkande är att sätta det i sitt sociala, institutionella 
sammanhang av ”tankevärld” – en värld av tankar – med en ”tankestil” – tan-
kar med ett specifikt innehåll.  
 
Det andra svaret är alltså svaret på frågan om vad Douglas menar med att 
institutioner ”tänker”? Min läsning av How Institutions Think (Douglas, 1986) 
ger följande svar. Människor skapar själva sina egna institutioner. Detta är 
något vi gjort i historien, gör nu och kommer att göra i framtiden. Det går helt 
enkelt inte att tänka mänskligt samhälleligt liv utan att där finns institutioner, 
det vill säga ”sociala grupperingar”, ”aktörer”, ”arrangemang”, ”organisat-
ioner”, ”principer” och ”legitimitet”. Visst förändras institutionernas sociala 
ordning över tid, nämligen dess ”innehåll”, dess ”naturaliserade” och ”inter-
naliserade” ”konventioner”, som ”riktighet”, ”oberoende av individers egna 
tankar och praktiker” med ”begränsat kritiskt tänkande”, som ”skuggade plat-
ser”. Så inget samhälle med människor, inga sociala grupperingar och inga 
sociala ordningar utan ”tankevärldar” med ”tankestilar” som blir till, bevaras, 
förändras och återuppstår.  
 
Men, och här är själva den analytiska poängen, de institutioner vi människor 
har skapat, skapar och kommer att skapa formar och aktiverar oss. Vi skapar 
alltså de institutioner vars grundläggande beståndsdelar, sociala ordningar och 
”tankevärldar” också i hög grad bestämmer oss genom att specifika ”tankesti-
lar” påverka vad vi tänker, värderar, känner och gör. Och om en sådan institut-
ion är ”starkt” sammanhållen och verkande, så kommer de medlemmar som 
inte tänker och agerar i överensstämmelse med dess tankestil att ifrågasättas. 
För sådana utmaningar och avvikelser skulle, med Douglas ordval, ge upphov 
till ”en djup känsla av upprördhet” (Douglas, 1986, s. 9–10).  
 
Just upprördhet blir därmed ett svar på förpliktelsen att höra en social gruppe-
ring och dess ordning och ”tankestil” till, vilket synliggör en annan analytisk 
nivå än enskilda och från sociala och kulturella sammanhang friställda indivi-
der. För de som blir upprörda vittnar om något de tillsammans tror på, vilket 
aktiveras av något större än dem själva och som finns utanför dem, nämligen 
en ”tankevärld” med en ”tankestil” som bestämmer hur något borde vara och 
gå till – ett tänkande, ett värde, en känsla, en praktik, som förväntas för att den 
internaliserats och därmed också förkroppsligas av den sociala gruppens indi-
vider som solidaritet i betydelsen sammanhållning.  
 
För att sammanfatta: att ”institutioner tänker” betyder att människor formas 
och aktiveras av en social ordnings ”tankevärld” med en specifik ”tankestil”. 
Och om vår förståelse av detta är vad Fardon (1999) kallar den ”starka” vers-
ionen, så tänker, värderar, känner och praktiserar vi just institutionens 
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”tankestil”. Vi förhör, med avhandlingens empiriska fokus som exempel, barn 
och unga som misstänks för att ha utövad dödligt våld enligt den stils kon-
vention som svarar på frågan om hur vi brukar göra det som är det ”rätta” och 
”riktiga” när ”vi” just förhör. Och min avhandlings vägledande fråga undrar 
som bekant om de förhörspraktiker som avhandlingen studerar svarar mot ”det 
dubbla ansvar” som med grund i rättsliga krav utgör avhandlingens huvudfo-
kus. För att åter använda Douglas metafor: Just så som stjärnorna är fixerad 
på himlen. Med en sådan starkt verkande institution blir det svårt för enskilda 
individer att, som Douglas formulerar det, ”endast jobba under egen flagg” 
(Douglas, 1986, s. 55).  
 
Är detta, kan man nu undra, ”bra”? Nej, inte nödvändigtvis. För Douglas har 
inga problem med att hävda att det finns ”bättre” och ”sämre” institutioner i 
termer av vad sådana ”tänker” och vad de ”gör”. Vi ska som utlovats snart 
återkomma till detta. Men utan institutioner, med Douglas eget tänkande som 
teoretisk guide, kan människor inte vara! Och den som kritiserar en institution 
är inte utan ”tankestil”. Vederbörande är aktiverad av en annan ”tankevärlds 
tankestil”. Så till frågan om hur institutioner – eller snarare människor for-
made och aktiverade av institutioner, som de, eller människor före dem, skapat 
– ”tänker”.  

Hur institutionen tänker 
Till Douglas teori om institutioner hör inte endast frågorna om vad en institut-
ion är och vad det betyder att en sådan ”tänker”. Hit hör även frågan om hur 
detta ”tänkande” går till. Så vad gör den sociala grupperingens aktörer när de 
i tankar, värden, känslor och görande formas och aktiveras av den ”tankevärl-
dens tankestil” som bevarar institutionens beståndsdelar och upprätthåller 
dess sociala ordning? Eller, med Douglas eget begrepp, hur aktörerna stödjer 
det institutionella greppet (Douglas, 1986, s. 92). Ett första och mer övergri-
pande svar är: När institutionen ”tänker”, så tänker och gör individer det som 
upprätthåller definitionen av institutionen, det vill säga ”beståndsdelarna”, 
”ordningen”, ”tankestilen”. Men hur gör människor när institutionen ”tänker” 
så att den bevaras och verkar? Vad är det som det ”institutionella greppet” 
kräver – i termer av just görande – i en ”stark” version av Douglas förståelse 
av ”hur” institutioner ”tänker”? 
 
Min läsning av Douglas uppfattar fem olika men relaterade ”hur”, som gäller 
just ”hur” institutionens sociala gruppering av aktörer ”tänker” och ”gör”, men 
också inte tänker och gör, när de genom ett, åter med Douglas eget begrepp, 
institutionellt processande (Douglas, 1986, s. 110) aktiveras av och därmed 
upprätthåller det ”institutionella greppet” (Douglas, 1986, s. 92).  
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För det första innebär detta ”institutionella processande” att klassificera vad 
som i termer av tankar, värden, känslor och görande hör och inte hör institut-
ionen till, nämligen att sortera och ordna i överensstämmelse med den natura-
liserade ”tankestilen”. I detta sammanhang är, menar Douglas, varje liten 
handling en klassificering som bekräftar och upprätthåller den sociala ord-
ningen. För det andra handlar det aktuella ”processandet” om att i en ”tanke-
värld” i överensstämmelsen med dess rådande ”tankestil” kontrollera och ute-
stänga individuella variationer för att normalisera just ”stilen” som rådande 
konvention. Det innebär, för det tredje, att institutionens uppfattningar om 
problem och problemlösningar transformeras till och blir ett med tankestilen, 
och att aktörernas praktiker här är riktade mot vad Douglas kallar ”omedel-
bara, praktiska mål” (Douglas, 1986, s. 69). Här ger hon två exempel. Det ena 
är att om den sociala grupperingen och dess aktörer aktiveras av en ”tankestil” 
som tror på delaktighet, så kommer lösningen på problemet att vara mer del-
aktighet. Det andra gäller på samma vis rättvisa, nämligen att tron på rättvisa 
ser just rättvisa som lösning på alla problem. När det gäller just problem och 
problemlösningar menar Douglas därtill att den sociala grupperingens aktörer 
tenderar att lämna viktiga beslut till sin institution medan de själva kan vara 
upptagna av ”taktiker” och ”detaljer” (Douglas, 1986, s. 111). För det fjärde 
hör det till det ”institutionella processandets” ”hur” att minnas men också att 
glömma. Att minnas innebär att i den institutionella vardagen direkt eller in-
direkt upprätthålla ”tankestilen” genom att hålla fast vid och göra vad som är 
”rätt” och undvika och avvisa vad som är ”fel”. Att glömma betyder två saker: 
att det är viktigt att glömma det som inte hör ”tankestilen” till och att det är 
viktigt att glömma att det är ”tankestilen” som bestämmer hur aktörerna minns 
och glömmer. Vi är här tillbaka till hur institutionen bevaras som en ”skuggad 
plats” utan individuella variationer och begränsat kritiskt tänkande, nämligen 
att tänka och göra utan att på ett djupare, abstrakt och mer analytisk plan tänka 
på hur det går till. Med andra ord: att i hög grad ta tänkande och görande för 
givna och att detta är en avgörande del av Douglas förståelse av hur en ”tan-
kestil” aktiverar tankar, värden, känslor och göranden.  
 
Avslutningsvis, och för det femte, måste den sociala grupperingens aktörer i 
allt detta – att ”kategorisera”, att ”kontrollera och utestänga variationer”, att 
”förstå och lösa problem inom ramen för ’tankestilen’” och att ”minnas” och 
”glömma” – visa en gemensam uthållighet, som tas för given och därmed 
också sparar energi när det gälla att tänka, värdera, känna och göra. Just detta 
utgör svar på frågan om hur ett” institutionellt processande” går till som be-
varar det ”institutionella greppets” verkande kraft på den sociala gruppering-
ens aktörer utan att de ”tänker” på hur de ”tänker” och vad de gör på en därmed 
”skuggad plats”. Härvidlag, betonar Douglas, utgör ”tankevärldens tankestil” 
ett betydelsebärande och aktiverande centrum, en med hennes egen formule-
ring, moving point (Douglas, 1986, s. 114) för en social ordning.  
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”Praktikvärld” och ”praktikstil” 
Douglas teori om institutioner har, det är min bedömning, åtminstone i explicit 
form, mer att säga om ”tänkande” än ”görande”. Samtidigt finns båda tän-
kande och praktiker närvarande i hennes teoretiseringar, vilket inte minst vi-
sats i föregående avsnitt om hur institutioner verkar genom det ”institutionella 
processande” som skapar och bevarar det ”institutionella greppet”. För när in-
stitutioner skapas, bevaras och förändras krävs inte endast ett tänkande utan 
också ett tänkande som blir till görande. Därmed blir praktiker en avgörande 
del i hur institutioner verkar. Att ”tänka” ska alltså förstås som vad som ska, 
måste eller bör göras och att ”göra” är att just aktiveras av hur institutionen 
”tänker”. Institutionens ”tankevärld” med en specifik ”tankestil” har därmed 
att bli till praktik som också den uppfattas som ”rätt” och ”riktig” på ett med 
den naturaliserade och internaliserade ”tankestilen” överensstämmande sätt. 
Om ”tankestilen” rymmer en tro på vikten av delaktighet, för att påminna om 
ett av Douglas (1999, s. 92) exempel, så krävs praktiker39 som bejakar och 
generar delaktighet.  
 
Mot bakgrund av praktikers betydelse för att förstå hur institutioner som ”tän-
ker” också ”gör” saker för att skapa och bevara men även förändra sina grund-
läggande beståndsdelar, sin sociala ordning och sin ”tankevärlds tankestil”, 
vill jag addera två egna men med Douglas högst besläktade begrepp, nämligen 
praktikvärld och praktikstil. Här blir alltså ”praktikvärld” en värld av görande 
och ”praktikstil” detta görandes mer specifika hur-praktiker, vilka särskilt 
hjälper mig att teoretisera det i handling konkreta ”institutionella proces-
sande” som skapar och bevarar det ”institutionella greppet”. Där just ”prak-
tikstil” kan förstås teoretiskt som det som i föregående avsnitt formulerades 
som ”kategoriseringar”, ”utestängande av individuella variationer”, ”pro-
blemlösningar ”och ”minne” och ”glömska”, vilka alla verkar med ”uthållig-
het”. Med praktiker specificerade som ”praktikstilar” avses alltså ett görande 
som aktiveras och vägleds av institutionen och dess ”tankevärlds tankestil” 
(Douglas, 1986, s. 67 och 100). Det är här också viktigt att lägga till att dessa 
praktiker, precis som ”tankestilar”, inte nödvändigtvis är fullt ut medvetna. 
Även de hör den ”skuggade värld” till som gör att den sociala grupperingens 
aktörer av naturaliserade skäl inte kan uppfatta hur de praktiserar sin gemen-
samma ”tankestil” (Douglas, 1986, s. 7). 
 
Vad kan så Douglas teori om institutioner lära oss om relationen mellan en 
”tankevärlds tankestil” och en ”praktikvärlds praktikstilar”? Att studera prak-
tiker, det är så jag här förstår Douglas, är att utforska den sociala ordningens 
”tankevärld”, som i form av en ”tankestil” verkar i internaliserad form i den 

 
39 Det bör här betonas att Douglas själv till och från använder begreppet ”praktiker”, se 

till exempel Douglas 1986, s. 69, 70, 102 och 117. 
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sociala grupperingens aktörers individuella medvetande (Douglas, 1986, s. 
70) och blir till en ”praktikvärlds praktikstil” – som ett ”det är så vi gör när vi 
tänker det som är ’rätt’ och ’riktigt’”. Därmed är den sociala ordningens prak-
tiker förankrade i vad Douglas benämner ”procedurer”, som i konkret form 
synliggör hur de saker som görs (och inte görs) inte utgör slumpmässiga utfall 
utan att därför vara medvetna (Douglas, 1986, s. 77). Eftersom en institution, 
som berörts ovan, också är en ”skuggad plats” vad gäller praktiker och proce-
durer. Därför är en institution också en ”praktikvärld” som genom att göra på 
ett visst sätt har en ”praktikstil” av konkreta procedurer. Och denna ”prak-
tikstils procedurer” lär oss något om den ”tankestil” som aktiverar den, så att 
den sociala ordningens aktörer ”gör det som känns ’rätt’ för det är så vi tän-
ker”. För, igen, det är så, i den ”starka” versionen av Douglas teori, stjärnorna 
är fixerade på himlen. Att som forskare synliggöra ”praktikstilen” och dess 
procedurer är därmed att lära sig något om den ”tankestil” som aktiverar den. 
Som när en övertygelse om delaktighet blir till delaktighet i praktik och pro-
cedur som därmed bekräftar tron. Med andra ord: tankar genererar praktik och 
praktik bekräftar och synliggör dessa tankar. Åtminstone, som sagt, i den 
”starka” version av Douglas teori om institutioner jag nu formulerar.  
 
Frågan är nu om en ”tankevärlds tankestilar” och en ”praktiksvärlds praktik-
stilar” kan förstås som ”bättre” eller ”sämre”.  

”Bättre” och ”sämre” institutioner 
Vad som är ”bättre” och ”sämre” är, vilket redan nämnts, inget Douglas (1986) 
undviker att förhålla sig till i How Institutions Think, men särskilt mycket tid, 
plats och energi ägnar hon inte saken. Det är dock uppenbart att hon vill mar-
kera mot den kognitiva och moraliska relativismens position. I min läsning av 
Douglas urskiljer jag tre olika argument med vars stöd hon skiljer ”bättre” från 
”sämre”.  
 
Det första handlar om vad hon utan att tveka kallar objektivitet, vilket avser 
vad som är att uppfatta som ”verkligt” respektive ”illusoriskt” (Douglas, 1986, 
s. 121). Här ger Douglas två exempel. Det första är rättsligt och hävdar att vi 
inte kan ”straffa människor för vad andra drömt om vad de gjort”. Det andra 
handlar om människans vara i världen. ”Människor”, skriver hon, ”kan inte 
vara på två ställen samtidigt (Douglas, 1986, s. 121).  
 
Det andra argumentet, däremot, förstår jag som värdebaserat, då det på mer 
normativ grund rör vad och hur institutioner bör tänka och göra. Så kan han-
terandet av kriser förstås i relation till tankestilar med uppfattningar om vad 
som är och inte är ”rätt” och ”riktigt”. Douglas exempel är ”svält”, vilket inte 
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är ”rätt” och ”riktigt”, och som kan hanteras på ”bättre” och ”sämre” sätt 
(Douglas, 1986, s. 122).  
 
Därtill ger Douglas uttryck för något jag väljer att kalla ett pragmatiskt argu-
ment, nämligen att det är försvarbart att människor i institutioner just gör vad 
de kan för att hindra en utveckling till det ”sämre” och att stödja en utveckling 
till det ”bättre” (Douglas, 1986, s. 122). Nämligen att en institutions aktörer 
med grund i objektivitet och försvarbara värden, men också till följd av vad 
Douglas benämner ”kumulerad erfarenhet” (Douglas, 1986, s. 121), gör vad 
som är ”rätt” och ”riktigt”.  
 
Men självklart kan institutioner som ”världar” av ”tanke”- och ”praktikstilar” 
också verka för motsatsen. Därtill kan olika ”tankevärldars tankestilar” ha 
olika uppfattningar om ”rätt” och ”fel”. Vi har alltså nått fram till det som 
Fardon benämner den ”svagare” versionen av Douglas teori om institutioner 
(Fardon, 1999, s 231), nämligen till det som får oss att förstå att de kan rymma 
inre spänningar och kan förändras.  

Den ”svagare” versionen och institutioners 
föränderlighet 
Det är, menar Douglas (1986), lite som talar för att institutioner kan växa fram, 
bevaras och verka smidigt och oproblematiskt utan närvaro av inre spänningar 
och förändringar. Det är därför rimligt att anta att det som Fardon (1999) väljer 
att kalla den ”svaga” versionen av Douglas (1986) institutionsteori kanske är 
mer vanlig än den ”starka” versionen, som, menar jag, tar större plats i How 
Institutions Think. Jag uppfattar nämligen frågan om ”stark” eller ”svag” vers-
ion som – om än teoretiskt informerad – i hög grad empirisk.  
 
I avsikt att i mer teoretisk form förstå den ”svaga” versionen använder jag 
begreppet spänningsfält, vilket i min läsning av Douglas kan finnas inom en 
institutions ”tankevärld”, mellan olika institutioners ”tankevärldar” och mel-
lan en institutions ”tankevärld” och det vidare samhället utanför institutionen. 
Det är, menar jag, dessa tre ”spänningsfält” som gör det möjligt att förstå den 
teoretiska grunden för en ”svagare” version av Douglas teori om institutioner.  
 
”Inom” en institutions ”tankevärld” kan ett spänningsfält existera mellan den 
gemensamma ordningens ”tanke”- och ”praktikstil” och individuella aktörers 
eller grupperingars medvetande och praktiker. Vilket kan innebära att en do-
minerande ”tanke”- och ”praktikstil” är utmanad av en eller flera alternativa 
stilar inom just en och samma institution. Vi kan i detta fall också tänka oss 
att det inte finns ett dominerande tänkande och görande, som utmanas, utan 
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en rad olika tanke- och praktikstilar i mer eller mindre konflikt med varandra. 
Det kan, för det andra, även finnas spänningsfält ”mellan” mer eller mindre 
olika institutioner, nämligen att en institutions tanke- och praktikvärlds stilar 
i en eller annan utsträckning inte överensstämmer med och därmed kan utma-
nas av en annan institutions värld och stilar. Slutligen det tredje spänningsfäl-
tet, som rör relationen mellan en specifik institution och det omgivande sam-
hällets vidare meningssystem. Nu ligger grunden till spänningsfältet ”utanför” 
institutionen, och om trycket utifrån är starkt kan institutionens värld av 
”tanke”- och ”praktikstil” utmanas, vilket i sin tur kan generar spänningar så-
väl ”inom” en och samma institution som ”mellan” institutioner. Följaktligen 
kan de tre teoretiskt konstruerade spänningsfälten vara högst relaterade och 
påverka varandra.  
 
Genom denna teoretiska förståelse av den ”svagare” versionen av Douglas in-
stitutionsteori förstår vi att de olika ”spänningsfälten” och relationerna dem 
emellan innebär att institutioner med avseende på verkningskraft kan vara öm-
tåliga och därmed också förändringsbara. Särskilt så om alla tre spänningsfäl-
ten verkar på en och samma gång, det vill säga att samtidigt som individers 
eller gruppers tänkande och görande utmanar institutionen inifrån, så utmanas 
den också av andra institutioner och av det vidare samhället utanför. Följakt-
ligen kan en institutions ”värld” av ”tanke”- och ”praktikstil” utmanas så att 
den inte längre tas för given. Om så är fallet har den ”de-naturaliseras” (Trond-
man, 2018) och är inte längre internaliserad hos institutionens aktörer, vilket 
kan generera inte bara misstro utan också ”kris” och ”panik” (Douglas, 1986, 
s. 1). 
 
Vi lär oss därmed att den ”svaga” versionen i graden av just ”svaghet” kan 
variera betydligt. På ena ytterkanten av ett kontinuum har vi mindre och han-
terbara spänningar ”inom” en institution och på andra ytterkanten har vi för-
bundna ”spänningsfält” lokaliserade såväl ”inom”, ”mellan” som ”utanför”. 
Den avgörande poängen är dock att en institution hela tiden har att hantera 
olika och mer eller mindre ”starka” eller ”svaga” spänningsfält som därtill 
med olika styrka är relaterade. Och om en institution inte kan hantera spän-
ningsfält kommer den att förändras – eller rent av att upplösas. Därmed måste, 
om möjligt, en ny ”tankevärld” med en ny ”tankestil” och ”tankepraktik” till, 
det vill säga en ny formering av dess grundläggande beståndsdelar och en ny 
social ordning. Men, och det är en viktig poäng, också en ”starkare” version 
har att hantera utmaningar som mer eller mindre kan förändra institutionens 
stilar med avseende på tankar och görande. Vi kan förstås även tänka oss att 
en ”tankestil” kvarstår medan en ny ”praktiskstil” växer fram som bättre över-
ensstämmer med den bevarade ”tankestilen”. Det omvända torde även kunna 
vara fallet, nämligen att praktiker som hanterar interna problem mer eller 
mindre kan förändra en ”tankestil”.  
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Hur Douglas ska användas i avhandlingen 
Den centrala frågan är nu hur Douglas (1986) teori om institutioner ska an-
vändas i avhandlingen? Mitt sammanfattande svar är att avhandlingen studerar 
en specifik institution, nämligen en polismyndighet som inom ramen för på-
gående förundersökning förhör barn och unga som misstänks för att ha utövat 
dödligt våld. Följaktligen studerar avhandlingen förhörspraktiker inom en in-
stitution, vilken med hjälp av min läsning av Douglas kan utforskas i termer 
av vissa grundläggande beståndsdelar, en social ordning och en tankevärld 
med en, eller flera, specifik(a) tanke- och praktikstil(ar). När det gäller just 
beståndsdelarna fokuseras ”aktörer”, det vill säga förhörsledare, i en institut-
ion med ”arrangemang” och ”organisation”, en polismyndighet, som inramas 
och regleras av ”grundläggande principer” med rättslig ”legitimitet”, nämli-
gen det jag i föregående kapitel redovisade i termer av rättsliga krav. Därtill 
väcker den teoretiska förståelsen av en institutions sociala ordning en rad em-
piriska intressen om denna ordnings ”innehåll” och ”konventioner” samt i vil-
ken grad dessa är ”naturaliserade” och ”internaliserade” som ”riktighet”. Men 
också, i förlängningen, intresse för tankars och praktikers grad av ”individuellt 
oberoende” och uttryck för ”kritiskt tänkande”. Hit hör även förståelsen av 
institutionen som en ”skuggad plats”. Så vad rymmer förhörspraktikerna? 
Finns här konventioner? I vilken grad kan de uppfattas som för givet tagna 
och som ”rätta” och ”riktiga”? Rymmer förhörspraktikerna variationer? Kri-
tik? Kan dessa praktiker synliggöra hur en institution verkar som en ”skuggad 
plats”?  
 
I relation till dessa beståndsdelar och denna ordning är det förstås särskilt in-
tressant att undersöka förhörsledarnas institutionella ”värld” av mer eller 
mindre ”stark” eller ”svag” ”tanke- och praktikstil” och, särskilt så, ”hur” 
detta tänkande genom just praktiker görs och därmed också blir synliga. För 
att empiriskt studera praktiker är att utforska en social ordnings ”tankevärlds 
tankestil”, där det aktörerna gör just bidrar till att synliggöra hur de tänker och 
vad de därmed förstår som ”det rätta” och ”riktiga”. Så att – med tanke på 
avhandlingens fokus – en undersökning av förhörsledares förhörspraktiker – 
deras ”praktikstil” – också är ett sätt att utforska och förstå deras institutions 
”tankestil”. Åtminstone om det rör sig om en ”stark” snarare än en ”svag” 
version av hur institutionen tänker. Med andra ord hur förhörspraktikerna, som 
”procedurer”, med mer eller mindre uthållighet klassificerar och hanterar in-
dividuella variationer och problem som minns och glöms. En viktig fråga är 
alltså hur och i vilken utsträckning en verkande ”tankestil” utgör en, som 
Douglas kallar det, moving point för en social ordnings praktiker. Eller: hur 
blir det ”institutionella processande” till och verkar som i ”praktikstilens” 
form upprätthåller det ”institutionella grepp” genom ”hur” institutionen ”tän-
ker” de rättsliga kravens ”dubbla ansvar”? 
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Till detta fokus och intresse hör därtill frågan om vad som kan utgöra ”bättre” 
och ”sämre” institutionella praktiker, men också, förstås, frågan om hur 
”starkt” eller ”svagt” det ”institutionella greppet” är i de studerade förhörsle-
darnas förhörspraktiker. Med andra ord: i vilken utsträckning finns olika och 
mer eller mindre relaterade ”spänningsfält” närvarande? Särskilt så, förstås, 
med avseende på det samhälleliga ”dubbla ansvaret”. För det är som bekant 
så avhandlingens vägledande fråga formulerar det: ”hur och i vilken utsträck-
ning kommer eller kommer inte detta ”dubbla ansvar” till uttryck i konkreta 
förhörspraktiker med icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga som 
kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld?” När väl denna fråga fått sina 
mer renodlade empiriska svar i avhandlingens Del II ska jag i Del III med 
hjälp av det ovan formulerade teoretiska perspektivet även ge den aktuella 
frågan sitt teoretiserade svar. Inte minst genom att då teoretisera de förhörs-
praktiker som får oss att få syn på, förstå och förklara ”det dubbla ansvaret” i 
sina, levda, praktiserade former. Också, som sagt, i relation till rättsliga krav 
och tidigare forskning och rekommendationer.  
 
Varför, kan man till slut undra, är detta viktigt? Douglas (1986) svar är att det 
är viktigt att vi lär oss hur institutioner formar oss, det vill säga hur ”tanke-
världars tanke- och praktikstilar” är relaterade och verkar i våra liv utan att vi 
nödvändigtvis tänker på det i hennes teoretiska termer. För om vi vet detta 
finns det en möjlighet att i vårt tänkande och i vårt görande förhålla oss mer 
oberoende till institutioners ”världar” av ”tanke”- och ”praktikstilar”, som vi 
alltså inte kan undkomma men väl förstå och hantera som människor. Att för-
stå institutionellt inramade och rättsligt reglerade förhörspraktiker utgör här-
vidlag inget undantag. Samtidigt, om Douglas har rätt, utgör också veten-
skapen en ”tankevärld” med ”tankestilar”. När jag nu har redovisat min av-
handlings teoretiska ”tankestil” har det blivit dags att redovisa tidigare forsk-
ning om rättsliga praktiker som, vilket ska visa sig, inte är särskilt teoretisk.  
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Kapitel 4. Forskning om rättsliga praktiker  

I det andra kapitlet om rättsliga krav lärde vi oss att polisens förhörsledare i 
förundersökningar och förhör med icke straffmyndiga barn och straffmyndiga 
unga har att hantera vad denna avhandling kallar ett ”dubbelt ansvar”: dels ett 
”brottsrättsligt uppdrag” att utreda brott och dels ett ”socialrättsligt uppdrag” 
att utreda barns och ungas behov av skydd, stöd och hjälp. Polisens förhör 
med barn och unga som misstänks för allvarliga brott ska därmed i överens-
stämmelse med rådande rättsliga krav bli till den förhörspraktik genom vilket 
dessa båda uppdrag ska realiseras. I det tredje och just avslutade kapitlet in-
troducerades det teoretiska perspektiv med vars hjälp avhandlingen ska närma 
sig frågan om hur polisen som institution tänker och gör med avseende på ”det 
dubbla ansvaret”. Så hur ser den tanke- och praktikstil ut som karaktäriserar 
polisens förhörspraktiker med barn och unga som misstänks för att ha utövat 
dödligt våld? I detta nu föreliggande fjärde kapitel redovisas forskning med 
direkt och indirekt bäring på det som denna avhandling benämner förhörs-
praktiker – det som också formulerats som ”det i förhörsstunden rättsliga gö-
randet”. Till kapitlet hör också mer eller mindre forskningsbaserade modeller 
och rekommendationer för förhör. Jag ska förstås även intressera mig för om 
denna forskning har något att säga om ”det dubbla ansvaret”, vilket är ett be-
grepp som inte används i befintlig forskning men som kan beröras som feno-
men.  
 
Detta kapitel om tidigare forskning, modeller och metodrekommendationer är 
disponerat i tre avsnitt. I det första redovisas tidigare forskning om just för-
hörspraktiker. Detta avsnitt är organiserat i tre delavsnitt. I det första av dessa 
redovisas den svenska myndighetsforskning som har till uppgift att utvärdera 
om polisen i förundersökningar och förhör med barn och unga följer gällande 
rättsliga krav. De aktuella myndigheterna är Riksrevisionen (RiR)40, Brotts-
förebyggande rådet (Brå)41 och Barnombudsmannen (BO).42 Här har jag gått 
till respektive myndighets hemsida för att leta efter forskningsrapporter med 
relevans för avhandlingens fokus på just förhörspraktiker. I det andra delav-
snittet fokuseras i huvudsak den internationella forskning som studerat förhör 

 
40 https://www.riksrevisionen.se/rapporter/amnesomraden/rattsvasendet.html 
41 https://www.bra.se/publikationer 
42 https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/ 
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med barn och unga som är misstänkta för brott. Här ryms även internationell 
och svensk forskning som gäller förhör med barn och unga som varit brotts-
utsatta eller vittnen till brott. Skälet till detta är att sådana förhör kan lära oss 
något med betydelse för förståelsen av förhör med brottsmisstänkta barn och 
unga. I det tredje delavsnittet om just förhörspraktiker görs några korta ned-
slag i den forskning som gäller förhör med misstänkta vuxna, som avhand-
lingen som bekant inte studerar. Men därmed kan en jämförelse göras mellan 
förhör med just vuxna respektive barn och unga. En viktig och avgörande 
fråga här är förstås om de skiljer sig åt. Inte minst mot bakgrund av att forsk-
ningen starkt betonar vikten av att ta hänsyn till ålder, det vill säga barns och 
ungas förmåga och utveckling men också till de rättsliga krav som specifikt 
ska reglera förhör med barn och unga.  
 
Kapitlets andra avsnitt introducerar modeller och metoder för hur förhör med 
misstänkta bör gå till. Därmed förskjuts fokus från hur förhörspraktiker enligt 
forskningen kan gå till i praktiken till modeller och metoder för hur de i enlig-
het med dem som skapat dem bör gå till när förhör planeras, genomförs, av-
slutas och utvärderas. Här sker följaktligen en förskjutning från forskning om 
faktiska förhörspraktiker till rekommendationer för hur förhör just bör plane-
ras och genomföras. En del av dessa rekommendationer avser hela förhörs-
processen, från planering och förberedelser till avslut och uppföljning. Dessa 
benämns utredningsmodeller och introduceras i detta andra avsnitts första 
delavsnitt. Andra rekommendationer är mer fokuserade på hur själva förhöret 
bör gå till, vilket ofta benämns dess ”substantiella fas”. Dessa rekommendat-
ioner kan benämnas ”metoder”, ”strategier” eller ”tekniker”. Med en mer sam-
lad beteckning har jag valt att kalla dem förhörsmetoder, vilka beskrivs i det 
andra delavsnittet. I detta redovisas först förhörsmetoder med avseende på 
barn och unga och därefter förhörsmetoder för vuxna.  
 
Den forskning som rör de rättsliga praktiker och de modeller och metoder som 
introduceras har i huvudsak sökts i tre databaser, nämligen, LIBRIS,43 EBSCO 
Discovery Service (EDS)44 och Google Scholar.45 Access till dessa databaser 
har möjliggjorts via Stockholms universitetsbiblioteks hemsida där artiklar, e-
böcker och böcker har laddats ner eller lånats. I huvudsak har sökord som 
”investigative interviewing”, ”police interrogations”, ”juvenile offenders” och 
”homicide crimes” använts, både var för sig och i kombinationer.  
 
I kapitlets tredje och avslutande avsnitt sammanfattas vad vi kan lära oss av 
tidigare forskning om hur förhörspraktiker kan se ut och om modeller och 

 
43 https://libris.kb.se 
44 http://eds.a.ebscohost.com 
45 https://scholar-google-se 
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metoder för hur sådana praktiker bör genomföras. Denna sammanfattning 
kondenseras avslutningsvis i sju konklusioner. De kan vara bra att ha dem i 
minne när avhandlingens empiriska studier av förhörspraktiker redovisas i ka-
pitel 6 (Frågeteman), 7 (Frågetyper) och 8 (Frågestrategier) i Del II.  

Forskning om förhörspraktiker  
Detta första avsnitt om förhörspraktiker rymmer som bekant tre delavsnitt. 
Först svensk myndighetsforskning som rör rättsliga praktiker. Därefter inter-
nationell och svensk forskning med direkt och indirekt relevans för förhörs-
praktiker. Till sist internationell forskning om förhörspraktiker med vuxna 
brottsmisstänkta. Varje del avslutas med en kort sammanfattning där jag för 
enkelhetens skull valt att inte åter redovisa tidigare angivna källor.  

Förhörspraktiker och svensk myndighetsforskning  
Svenska myndigheter har att utvärdera hur rättsvårdande myndigheter i prak-
tiken efterföljer de rättsliga krav som de är ålagda att följa. Här redovisas först 
vad Riksrevisionen (RiR), Brottsförebyggande rådet (Brå) och Barnombuds-
mannen (BO) kommit fram till i utvärderingar av polismyndighetens arbete 
med förundersökning och förhör med straffmyndiga unga som misstänks för 
att ha begått brott. Därefter redovisas två rapporter från Brå med samma fokus 
på icke straffmyndiga barn. Både när det gäller barn och unga berörs vid några 
tillfällen även frågor som gäller socialtjänsten, vilka därmed utgör exempel på 
forskning med indirekt relevans. Jag vill tillägga att de rapporter som här an-
vänds ryms inom den tidsperiod som avhandlingen studerar, nämligen 1995–
2013.46  
 
RiR har i en inspektion av polisens hantering av ärenden med straffmyndiga 
unga från 2009 påpekat att flera rättsliga krav som reglerar förundersökning 
och förhör inte uppfylls. Hit hör uppfyllande av två tidsfrister, vilka ska ske 
skyndsamt. För det första dröjer det alltför lång tid innan delgivning av miss-
tankar om brott sker och för det andra tar genomförande av förundersökningar 
för lång tid. En förklaring till dessa långa handläggningstider är, menar RiR, 
bristande rutiner och arbetssätt vid polisens ungdomsrotlar. Samma myndig-
het påtalar också brister i polisens dokumentation av förundersökningar och 
samverkan med åklagarmyndighet och socialtjänst. Därutöver saknar poliser 
utbildning för att handlägga ungdomsärenden utifrån ett hänsynstagande till 
de brottsmisstänktas ålder, till exempel vad gäller bemötande (Riksrevisionen, 
2009:27).  

 
46 För mer information om ju detta, se kapitel 5 om metod.  
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Även Brå påtalar i en rapport från 2012 brister i polisens handläggningstider 
av brottsmisstänkta unga. I över hälften av de granskade förundersökningarna 
överskrids nämligen tidsfristerna. Brå kritiserar även polisen för att bedriva 
utredningar med unga utan standardiserade arbetsmetoder, vilket kan medföra 
uteblivna vittnesförhör, ofullkomlig dokumentation och bristande kontakter 
med offentliga försvarare47 (Brottsförebyggande rådet, 2012:5).  
 
Brister i rättsvårdande myndigheters handläggning av ärenden med unga la-
göverträdaren har även uppmärksammats av BO i en rapport från 2013. I 
denna undersöks ungas upplevelser av att under pågående förundersökning 
vara häktade. Det visar sig att det är svårt och ångestladdat att vara frihetsbe-
rövade, vilket kan ta sig uttryck i en känsla av att tappa förankring i tid och 
rum och leda till minnesrubbningar, kognitiva förvrängningar och självde-
struktiva handlingar. Unga som under häktning far illa, betonar den aktuella 
rapporten, kan få det svårt att delta i den rättsliga processen och tillvara ta sina 
rättigheter. Mest illa far de unga som under häktningstiden sitter isolerade 
(Barnombudsmannen, 2013).  
 
Brå har i två rapporter, en från 2007 och en från 2008, kartlagt förundersök-
ningar och förhör med icke straffmyndiga barn, och detta mot bakgrund av de 
rättsliga krav som följer av främst 31 § i lag med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare. Därmed kan dessa rapporter ge oss en bild av hur för-
hörsledare i förhör med icke straffmyndiga barn hanterar det min avhandling 
benämner ”det dubbla ansvaret”. Mot bakgrund av avhandlingens fokus av-
gränsar jag här intresset till de icke straffmyndiga barn som misstänks för all-
varliga brott48 och som därför ska utredas av polis. Av Brå:s rapport från 2008 
framgår att dessa barn endast utreds med avseende på brott och skuldfråga. I 
dessa förhör gör polisen alltså inte någon utredning av barnens livsvillkor och 
utsatthet samt behov av skydd, stöd och hjälp. Följaktligen visar rapporten att 
förhörsledarna i förhör med icke straffmyndiga barn som misstänks för att ha 
begått allvarliga brott endast fokuserar det jag kallar det ”brottsrättsliga” och 
inte det ”socialrättsliga uppdraget” (Brottsförebyggande rådet, 2008:11). 
 
Ytterligare ett rättsligt krav som reglerar förhör med icke straffmyndiga barn 
är att socialtjänsten ska ges möjlighet att närvara (LuL 31 § st 2). Grunden till 
detta är som bekant socialtjänstens ansvar att skydda, stödja och hjälpa barn i 
utsatta situationer. De ska också ta hänsyn till och bidra med att utveckla deras 

 
47 Därtill kan noteras att Brå också är kritisk till kvaliteten på socialtjänstens yttranden i 

samband med förundersökningar av unga.  
48 Med ”allvarliga brott” avses här brott som om barnet hade varit straffmyndigt och i 

domstol bedömts skyldigt skulle leda till minst ett års fängelse (LuL 2 §; LuL 31 § 1 
st.). 
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livsvillkor och framtida livschanser. Brå:s rapport visar dock att i sju av tio 
fall (70 procent) finns ingen från socialtjänsten närvarande. Detta utfall gäller 
dock alla de förhör som den aktuella rapporten har studerat. När det gäller 
förhör som rör allvarliga brott är det snarare regel än undantag att socialtjäns-
ten inte alls närvarar (Brottsförebyggande rådet, 2008:11). 
 
Brå:s rapport från 2008 rymmer även intervjuer med representanter från polis 
och socialtjänst. Det visar sig att båda dessa institutioners professioner anser 
att såväl en ”brottsrättslig” som en ”socialrättslig” utredning är avgörande be-
tydelse och har rättsligt stöd i LuL 31 §. Betydelsen av att utreda brottet har, 
menar de, att göra med skuldfrågan, eftersom det är viktigt att avföra obefogat 
misstänkta barn från en brottsutredning. Och vikten av att utreda ett misstänkt 
barns behov av skydd, stöd och hjälp ger socialtjänsten det underlag som krävs 
för de sociala insatser barnets utsatthet, livsvillkor och framtida livschanser 
kräver. Här betonar Brå även betydelsen av att genom samarbete mellan myn-
digheterna underlätta socialtjänstens kontakt med och stöd till det förhörda 
barnets föräldrar (Brottsförebyggande rådet, 2008:11).  
 
I Brå:s rapport från 2007 betonas särskilt vikten av att i en så kallad ”LuL 31 
§-utredning” ta hänsyn till barnets ålder, vilket inte tycks ske. Hit hör att be-
akta om barnet är tillräckligt moget för att fullt ut förstå konsekvenserna av 
sitt handlande och att det befinner sig i ett utvecklingsskede i livet där de gag-
nas mer av insatserna från socialtjänsten än av en reaktion från rättsväsendet 
(Brottsförebyggande rådet, 2007:16). 
 
Sammanfattning. Den ovan redovisade myndighetsforskningen har således 
lärt oss att flera rättsliga krav som ska reglera förundersökning och förhör med 
straffmyndiga unga och icke straffmyndiga barn inte uppfylls. När det gäller 
straffmyndiga unga uppfylls inte tidsfrister för delgivning av brott och förun-
dersökningstidens längd. Därtill påtalas brister i sådant som rutiner, arbetssätt, 
dokumentation och yttranden. Inte minst saknas standardiserade arbetsme-
toder och tillvägagångssätt.49 Att utbildning för handläggning av ungdomsä-
renden saknas påtalas också. Därutöver har kritik riktats mot de följder som 
häktning och, särskilt så, isolering kan få. Hit hör främst minnesrubbningar, 
kognitiva förväntningar och självdestruktiva handlingar, vilket kan få konse-
kvenser för den rättsliga processen och tillvarataganden av de ungas 

 
49 Till detta med frånvaro av standardiserade förhörsmetoder finns det anledning att åter-

komma, såväl i avsnittet om utredningsmodeller och förhörsmetoder som i detta kapi-
tels avslutande sammanfattning. Inte minst därför att det även bland forskare finns en 
tendens att skriva om metoder som används i Sverige i samband med förhör. Detta visar 
åter på den analytiska och empiriska vikten av att skilja på förekomsten av metoder och 
faktiska förhörspraktiker, det vill säga ”det i förhörsstunden rättsliga görandet”.  
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rättigheter. Om huruvida ”det dubbla ansvaret” uppfylls sägs inget om, men 
inget talar heller för att så är fallet.  
 
Av den myndighetsforskning som rör icke straffmyndiga barn lär vi oss att 
”det dubba ansvaret” inte uppfylls när det gäller misstankar om allvarliga 
brott, då endast det ”brottsrättsliga” och inte det ”socialrättsliga” utrednings-
uppdraget fokuseras. Följaktligen utreder polisen endast brott och skuldfråga 
och inte det misstänkta barnets behov av skydd, stöd och hjälp med avseende 
på dess utsatta situation, livsvillkor och framtida livschanser. Därtill saknas 
socialtjänstens närvaro i hög grad vid de förhör som polisen genomför och 
som rör allvarliga brott. Samtidigt lär vi oss att representanter för polis och 
socialtjänst säger att de anser att det är av stor betydelse att utreda såväl brott 
och skuldfråga som barnets behov av skydd, stöd och hjälp. Följaktligen blott-
läggs en påtaglig avvikelse mellan vad som utredningsmässigt faktiskt sker 
och vad som diskursivt uttalas. I detta sammanhang betonar den redovisade 
myndighetsforskningen också vikten av att beakta icke straffmyndiga barns 
ålder. Särskilt så med avseende på deras utvecklingsskede och förmåga att 
förstå konsekvenserna av sitt eget handlande. I detta sammanhang betonas 
även barnets behov av skydd, stöd och hjälp.  
 
Låt oss så gå vidare med att se vad den internationella forskningen kan lära 
oss om förhörspraktiker med barn och unga. Men, som ovan påtalats, vi ska 
också se vad vi kan lära om forskning om förhör med barn och unga som är 
offer och vittne till brott samt från andra utredningar om barn och unga. I det 
senare fallet möter vi även forskning om svenska förhållanden.  

Förhörspraktiker med barn och unga 
Internationell forskning visar att förhörsledare i förhör med misstänkta barn 
och unga inte endast är fokuserade på att utreda misstankar om brott utan även 
tenderar att framtvinga berättelser som rör skuldfrågan (Gudjonsson, 2003; 
Gudjonsson, Sigurdsson, Asgeirsdottir & Sigfusdottir, 2006; Gudjonsson, Si-
gurdsson & Sigfusdottir, 2009; Sigurdsson & Gudjonsson, 1996; Kassin, 
2015; Kassin & Kiechel, 1996; Soukara, Bull, Vrij, Turner & Cherryman, 
2009). De studerade förhörsledarna har således ett starkt fokus på att få barn 
och unga att erkänna de brott de är misstänkta för (Baldwin, 1993; Leo, 1992; 
McConville, 1992; McConville, Sanders & Leng, 1991), vilket kan medföra 
påtagliga problem i förhör med barn och unga samt vuxna (Watson, 1990). 
Skälet till detta är att förhörsledares strävan att framtvinga erkännanden kan 
ske på bekostnad av kunskaper om hur brott bör utredas så att de erkännande 
som görs är rättsligt säkra (Gudjonsson & Pearse, 2011; Moston & Engelberg, 
1993; Moston & Fisher, 2007; Moston, Stephenson & Williamson, 1992; 
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Williamson, 1993).50 Långa och pressande förhör, vilket är vanligt, ökar näm-
ligen risken för vad som kan kallas ”falska erkännanden” (Kassin, Drizin, 
Grisso, Gudjonsson, Leo & Redlich, 2010; Walsh & Bull, 2015). Barn och 
unga kan alltså erkänna brott de inte begått för att klara sig ur den utsatta situ-
ation som sådana förhör kan innebära (Blair, 2006; Malloy, Shulman & 
Cauffman, 2014; Reyna & Farley, 2006; Steinberg, 2004; Vrij, 2003). 
 
Precis som svensk myndighetsforskning (Brottsförebyggande rådet, 2007:16) 
visar internationell forskning därtill att förhörsledare inte anpassar sina för-
hörspraktiker när det är barn och unga som förhörs (Meyer & Repuccini, 2007; 
Owen-Kostelnik, Repuccini & Meyer, 2009). I en engelsk studie tillfrågas po-
liser som förhör barn och unga om varför de inte anpassar sin förhörsmetodik 
till ålder trots att de har kännedom om att detta är av stor betydelse. Det visar 
sig att ett avgörande svar ligger i de uppfattningar som dessa poliser har om 
brottsmisstänkta barn och unga. Barn och unga som gör sig skyldiga till grova 
brott, menar de, är inte som andra barn och unga. En av dem uttrycker det så 
här: ”De unga som jag förhör är inte barn, de är monster (Owen-Kostelnik et 
al., 2006, s. 298). Detta svar kan självklart inte generaliseras till alla engelska 
poliser som förhör barn och unga, men likväl reser det frågor om hur förhörs-
ledare ser på och förstår misstänkta barn och unga som förhörs och vilka kon-
sekvenser det kan få för genomförandet av ett rättssäkert utredningsuppdrag 
som också ska vägledas av barns och ungas rättigheter och behov av stöd, 
skydd och hjälp.  
 
En fråga som därmed väcks är varför barn och unga behöver ett anpassat för-
hållningssätt? Här ger den internationella forskningen flera svar. Ett svar är 
att barn och unga som misstänks för och begår brott ofta lever under utsatta 
samhälleliga livsvillkor och familjeförhållanden och ofta därtill har intellek-
tuella- emotionella-, psykiska- och missbruksrelaterade problem (Modecki, 
2008; Teplin, Abram, McClelland, Dulcan & Mericle, 2002; Redlich, 2007; 
Widom & Wilson, 2009). Ett annat svar rör barns och ungas mognad och för-
måga till konsekvenstänkande, vilket kan påverka hur de förstår och förhåller 
sig till den vuxne i förhörssituationen. Just mognadsgraden kan nämligen göra 
barn och unga mer utsatta för en förhörsledares påverkan. Inte minst när det 
gäller den senares strävanden att få dem att erkänna ett aktuellt brott (Reyna 
& Farley, 2006; Steinberg, 2004). Och ju yngre ett barn är, desto mer utsatta 
för sådan påverkan kan de vara (Grisso & Pomicter, 1977; Kassin & Kiechel, 
1996; Malloy et al., 2014; Redlich & Goodman, 2003). Ett tredje svar är att 
barns och ungas underordnade ställning i förhållande till polisens förhörsle-
dare kan få betydelse för de förras vilja till delaktighet i förhöret (Cleary, 

 
50 Till sådana kunskaper om hur förhör med barn och unga bör gå till ska vi återkomma, 

både i detta och kommande avsnitt. Vi ska också beröra det i avhandlingens avslutande 
kapitel i Del III.  
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2014; Feld, 2006a; 2006b; 2013). Att förhöra barn och unga är således att möta 
mycket utsatta individer som av mognadsskäl kan ha svårt att förstå vad de 
utsätts för och som samtidigt befinner sig i en underordnad situation.  
 
Om just detta med att barn i förhållande till vuxna kan hamna i en underordnad 
ställning har Aronsson (1996; 2012) och Aronsson och Hundeide (2002) skri-
vit om med avseende på en svensk kontext. Men, vilket är viktigt att betona, 
denna forskning gäller utredningssamtal med barn inom socialtjänsten och rör 
sådant som social barnavård, vårdnadstvister och familjeplaceringar. Dock 
kan denna forskning lära oss något viktigt om vad Aronsson och Hundeide 
(2002) förstår som asymmetriska relationer mellan vuxna och barn i utred-
ningssamtal. Sådana relationer kan nämligen påverka hur barn berättar om 
sina livsvillkor, önskemål och behov. Så kan ett barn i sin strävan efter att 
tillfredsställa den vuxnes sätt att tänka anpassa sin berättelse så att den över-
ensstämmer med den vuxens förväntningar. Barnets berättelse kan också tol-
kas utifrån den vuxnes förförståelse, uppfattningar och perspektiv, vilket ger 
den vuxne tolkningsföreträde i bedömningen av vad barnet säger och hur det 
ska förstås. Till följd av den asymmetriska relationen kan ett barn även reagera 
genom att inte vilja samarbeta och mer eller mindre öppet protestera. Dessa 
tre underordningsrisker, det vill säga barns anpassning till vuxna, vuxnas tolk-
ningsföreträde och barns motreaktioner, kan leda till att en utredning inte ge-
nererar god grund för att ge barnet det skydd, stöd och hjälp det behöver och 
rätt till.  
 
Just risken med barnets underordnade anpassning stämmer väl med den inter-
nationella forskning om förhör med misstänkta barn och unga som finns. Det 
får nämligen förödande konsekvenser för en brottsutrednings kvalitet om de 
anpassar sig till en förhörsledare som använder sig av ledande frågor och för-
utfattade meningar (Hershkowitz, Horowitz, Lamb, Orbach & Sternberg, 
2004). Följden kan vara felaktiga berättelser om vad som skett i samband med 
brottet, men också ”falska erkännanden” (Blair, 2006; Gudjonsson et al., 
2009; Kassin & Kiechel, 1996).  
 
Att barn och unga kan undanhålla information eller inte alls berätta om brott 
framgår också av forskning om polisförhör med brottsutsatta i Sverige. Skälen 
till detta kan vara flera. Ett skäl är att brottsutsatta barn och unga kan känna 
lojalitet med förövaren, då den senare kan vara någon de känner och därför 
har starka sociala band till. Ett annat skäl kan vara att de upplever skuld och 
skam över vad de varit med om (Cederborg, Lamb & Laurell, 2007). Ytterli-
gare ett skäl är erfarenhet av våld. En svensk studie om unga flickor som varit 
utsatta för trafficking och koppleri i sexuellt syfte visar att de som har erfaren-
heter av våld var mer undvikande i sina svar än de som inte har sådana erfa-
renheter. Därtill visar samma studie att flickor som plötsligt hämtats till förhör 
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efter ett polisärt tillslag eller ingripande kan bli mycket undvikande i sina svar 
på sådana frågor som handlar om hur de själva agerat i samband med brottet.  
 
Men även brottets karaktär kan påverka, då de kan vara svårare att prata om 
allvarliga än mindre allvarliga brott (Lindholm, Cederborg & Alm, 2015). För 
att hantera skäl som dessa menar internationell forskning att barn och unga 
som utsatts för allvarliga brott ska ges tid och stöd för att kunna berätta vad 
de varit med om. De bör också utfrågas i flera och kortare förhör, förutsatt att 
de till sin karaktär är öppna, inviterande och socialt stödjande (Hershkowitz, 
Orbach, Lamb, Sternberg & Horowitz, 2006). Därutöver behöver varje barn 
eller ung förstås och bemötas utifrån sin egen förmåga att medverka i en rätts-
process. Det krävs således mer följsamma metoder som beaktar varje barns 
förutsättningar att berätta om brottet och dess omständigheter (Meyer & Re-
puccini, 2007; Owen-Kostelnik et al., 2009).  
 
Vi har även något att lära av förhör med de som misstänks för att ha varit 
inblandade i den senaste tidens uppgörelser och skjutningar mellan rivali-
serande ungdomsgäng runt om i Sverige. Det visar sig nämligen att de unga 
som tas in till förhör sällan berättar vad de vet om brottet och huruvida de 
själva är inblandade i det. Här är skälen av mer samhällelig och social karak-
tär, nämligen en kombination av en känsla av utanförskap i samhället och en 
känsla av lojalitet med den egna gängtillhörigheten (Rostami, Mondani, Carls-
son, Sturup, Sarnecki & Edling, 2018:4). Men vad skälen än är utgör barn och 
unga som inte berättar, och detta oavsett om de är brottsutsatta, förövare eller 
vittnen, en stor utmaning för rättsvårdande myndigheter att hantera. Inte minst 
när det gäller att rättssäkert utreda brott och skuldfråga.  
 
Slutligen kan internationell forskning om misstänkta barn och unga handla om 
huruvida deras rättigheter tas eller inte tas till vara när de förhörs (Bottoms, 
Najdowski & Goodman, 2009; Grisso, 1981; Peterson-Badali & Koegl, 1998; 
Redlich, Silverman & Steiner, 2003). Denna forskning visar att barn, särskilt 
yngre barn, och unga inte är medvetna om de rättigheter de faktiskt har i sam-
band med förhör (Grisso & Pomicter, 1977; Redlich & Goodman, 2003). Till 
exempel att de under förhör har rätt att vara tysta och att de får rådgöra med 
sin försvarsadvokat. Följaktligen använder sig barn och unga sällan av de rät-
tigheter de faktiskt har. Inte heller vägleds de vuxna som förhör dem av dessa 
rättigheter (Grisso, 1981). Att så är fallet kan få påtagliga konsekvenser för 
hur barn och unga förhörs och med vilka utfall (Bottoms et al., 2009; Redlich 
& Goodman, 2003). Inte minst ökar det risken för att barn och unga erkänner 
brott utan att förstå vad det i förhör utsätts för och vilka konsekvenser det kan 
få (Grisso, 1981).  
 
Sammanfattning. Den internationella forskningen om vad denna avhandling 
kallar förhörspraktiker visar att förhörsledare i förhör med barn och unga är 
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helt fokuserad på att utreda brott och att de då försöker få barn och unga att 
erkänna de brott de är misstänkta för. Denna forskning visar också att ett så-
dant fokus, särskilt när förhören är långa och pressande, skapar problem. Till 
dessa hör främst bristfälliga eller felaktiga berättelser om brottet eller ”falska 
erkännanden”, det vill säga att barn erkänner brott de inte gjort för att und-
komma en utsatt situation, vilket därmed skapar problem med rättssäkerheten. 
Därtill anpassas förhörspraktikerna inte till att det är barn och unga som för-
hörs, vilket borde ske till följd av deras utsatthet i livsvillkor och familjeför-
hållanden, deras utvecklings- och mognadsgrad samt deras underordnade 
ställning.  
 
Just risker med barns underordnade ställning redovisas i svensk forskning om 
utredningssamtal inom socialtjänsten, nämligen att barn kan anpassa sin be-
rättelse till vuxna, att vuxna ges tolkningsföreträde och att barn bjuder mot-
stånd och inte vill samarbete med utredaren. Därtill visar forskning om förhör 
med brottsutsatta i Sverige att det kan vara svårt att få barn och unga att berätta 
om vad de varit utsatta för. Brottsutsatta kan nämligen känna lojalitet med 
förövaren. De kan också känna skuld och skam över att ha blivit utsatta för 
brott. Därtill kan brottets karaktär påverka. Särskilt när det rör sig om allvar-
liga brott.  
 
Internationell forskning om förhör med brottsutsatta barn och unga visar att 
det är viktigt att de ges tid att berätta, att förhörsledaren använder öppna och 
inviterande frågor och är socialt stödjande samt att flera och kortare förhör är 
att föredra framför få och långa. Det är också av stor betydelse att brottsutsatta 
barn och unga bemöts utifrån sin egen förmåga att medverka i förhöret. Därtill 
visar svensk forskning att brottsmisstänkta ungdomar i förhör inte vill berätta 
om brott och skuldfråga till följd av utanförskap i samhället och stark lojalitet 
till den egna grupptillhörigheten. Slutligen finns det internationell forskning 
om misstänkta barns och ungas rättigheter i rättsliga processer, vilken visar att 
barn och unga varken tycks känna till eller använda sig av sina rättigheter. Inte 
heller vägleds de vuxna som förhör dem av barns och ungas rättigheter.  
 
Mot bakgrund av dessa forskningsresultat om förhörspraktiker med barn och 
unga är det relevant att kort beröra vad forskningen har att säga om förhörs-
praktiker med vuxna. Frågan är i vilken utsträckning de skiljer sig eller inte 
skiljer sig från förhör med icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga.  

Förhörspraktiker med vuxna  
Internationell forskning om förhör med misstänkta vuxna visar att de i hög 
grad handlar om att få dem att erkänna, vilket ofta sker genom att förhörsle-
daren använder sig av manipulativa metoder (Baldwin, 1993; Leo, 1992; 
McConville, 1992; McConville et al., 1991). Hur detta kan gå till redovisas i 
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en studie av Komter (2003) där förhörsledaren inleder med att fråga om den 
misstänktes version av brottet och sedan svarar med att helt eller delvis av-
färda den genom att påtala brister och motsägelser. På så sätt intar förhörsle-
daren successivt ett övertag, vilket till slut gör att inga andra alternativ återstår 
än att den misstänkte har att erkänna brottet. Erkännandet blir därmed till slut 
en bekräftelse på förhörsledarens version av hur brottet gått till. Det finns även 
svenska studier med likartade resultat, nämligen att förhörsledaren kan utöva 
dominans i förhör genom att använda ledande frågor och styra förhöret i rikt-
ning mot vissa teman i avsikt att locka fram ett erkännande (Linell, 1990; 
Jönsson & Linell, 2009).  
 
Förhörsledares försök att i förhör tvinga eller locka fram erkännanden genom 
manipulativa metoder kan dock även leda till motstånd. Så har Presser (2009) 
studerat mäns egna berättelser om våldsbrott (offender narratives) de är miss-
tänkta för. Det visar sig att dessa män framhåller sig själva som missförstådda 
och oskyldigt anklagade (Presser, 2004). Sällan uttrycker de ånger för sina 
handlingar och i de fall de gör så ger de ofta offren skulden för det inträffade 
(Presser, 2003). Därtill framställer de sig själva som moraliska, välbalanse-
rade och icke våldsamma. Följaktligen har de en berättelse om sig själva i 
vilken de inte hör till den kategori av män som utövar våld (Presser, 2010).  
 
Förutom att gå med på förhörsledarens version om brottet eller göra motstånd 
mot den kan vuxna misstänkta i förhör även välja att berätta om sin delaktighet 
i brottet, vilket underlättas när förhörsledarens bemötande till sin karaktär är 
inviterande och öppet (Oxburgh, Ost & Cherryman, 2012). Så visar alltså 
forskning om misstänkta vuxna att ett öppet och empatiskt bemötande kan få 
den misstänkte att vilja berätta om brottet och att erkänna (Wachi, Watanabe, 
Yokota, Otsuka, Kuraishi & Lamb, 2014; Wachi, Watanabe, Yokota, Otsuka 
& Lamb, 2016). Ett sådant bemötande innebär att förhörsledaren är intresserad 
av, vill förstå och aktivt lyssnar till den misstänktas berättelse om det aktuella 
brottet och om dennes relation till offret utifrån olika perspektiv och aspekter 
(Wachi et al., 2014). Forskning om misstänkta vuxna visar också att i de fall 
där de har skuld i och vill berätta om brottet så kan det kräva tid (Napier & 
Adams, 2002).  
 
En svensk studie visar på liknande resultat, nämligen att vad den kallar en 
”human” intervjustil kan bidra till att den misstänkte erkänner sina brott. Med 
just ”human” avses här att den som blir förhörd känner sig lyssnad på och 
förstådd när den denne berättar om det aktuella brottet (Holmberg & Christi-
ansson, 2002). En så kallad ”human” metod kan förstås inte bortse från kvali-
teten i de bevis som föreligger eller inte föreligger.  
 
Samtidigt kan detta med att bjuda motstånd respektive att erkänna ses som en 
del av en och samma förhörsprocess, där den misstänkte inte vill ge en 
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berättelse om sin delaktighet i brottet medan förhörsledaren vill locka fram 
den (Presser, 2003; 2004; 2009; 2010). Mycket talar alltså för att en berättelse 
om brottet i förhör växer fram utifrån båda parters olika bevekelsegrunder och 
där deras intressen kan vara motstridiga (Deslauriers-Varin, Lussier & Styves 
2011). Ett förhör kan således bäst förstås som en interaktiv process mellan 
förhörsledaren och den som förhörs och vägen fram till ett erkännande kan 
därför vara präglat av motstånd, prövningar och svårigheter från båda håll 
(Watson, 1990). Utfallet av en sådan process är dock inte på något sätt given 
på förhand. Om den misstänkte redan innan förhöret bestämt sig för att inte 
erkänna sin skuld i ett aktuellt brott har en förhörsledare sätt att förhöra och 
bemöta den misstänkte inte någon direkt påverkan (Wachi et al., 2016).   
 
Sammanfattning. Internationell forskningen om förhörspraktiker med vuxna 
redovisar ett starkt fokus på att utreda brott och att frambringa erkännanden, 
ofta med strategier av manipulativ karaktär. Här finns således en stor risk för 
icke rättssäkra erkännanden, men också för det omvända, nämligen en ovilja 
från den förhördes sida att berätta om brottet och skuldfrågan. Samtidigt visar 
forskningen att ett öppet och empatiskt bemötande, som dock kan behöva tid, 
på ett mer rättssäkert vis kan få den misstänkte att mer villig berätta om brottet 
och, om vederbörande är skyldig, erkänna det, vilket också får stöd i forskning 
som rör svenska förhållanden. Internationell forskning menar även att förhörd-
praktiker är att uppfatta som interaktiva processer, där förhörsledare vill få en 
så detaljrik och trovärdig berättelse som möjligt om brottet medan den miss-
tänkte kanske inte vill eller förmår att berätta om det. 
 
En jämförelse mellan vuxna och barn och unga med avseende på förhörsprak-
tiker visar på mycket stora likheter. Förhörspraktiker har, och detta oavsett hur 
gamla de som förhörs är, ett starkt fokus på att utreda brott och att få fram 
erkännande. Det är därtill vanligt med manipulativa och rättsosäkra förhörs-
praktiker. Mot bakgrund av befintlig forskning finns det följaktligen inte några 
skillnader i hur vuxna, barn och unga förhörs. Och detta trots att forskning 
visar att det är viktigt att ta hänsyn till ålder. Det är också, oavsett ålder, bra 
med ett öppet och empatisk bemötande i förhör, då det möjliggör mer rätts-
säkra berättelser och bedömningar av brottet. Till sist finns ytterligare en lik-
het, nämligen att om vuxna, barn eller unga har bestämt sig för att inte berätta, 
så blir det inte någon berättelse om brottet och därmed inte heller något erkän-
nande. En förklaring till detta kan vara en kombination av utanförskap i sam-
hället och en stark tillhörighet till och lojalitet med den egna gruppen, vilket 
förstås reser frågor om relationer mellan förhörspraktiker och vidare samhälls-
frågor.  
 
Mot bakgrund av den hitintills redovisade forskningen är det nu viktigt att 
intressera sig för vilka rekommendationer som finns för hur förhör med brotts-
misstänkta bör tänkas och genomföras? Frågan är även om det finns sådana 
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specifika rekommendationer när det gäller förhör med brottsmisstänkt barn 
och unga. Det är således viktigt att påminna läsaren om att vi nu rör oss från 
forskning om förhörpraktiker – ”det i förhörsstunden rättsliga görandet” – till 
rekommendationer om hur sådana förhörspraktiker bör gå till.  

Utredningsmodeller och förhörsmetoder  
De aktuella rekommendationerna för hur förhör bör gå till kan som redan 
nämnts kategoriseras i två typer, vilka både avser att utgöra heuristiska red-
skap för förhörsledare. Den första typen avser mer övergripande utrednings-
modeller för hur förhör i sin helhet kan planeras, genomföras, avslutas och 
utvärderas. Den andra typen avgränsar sina rekommendationer till mer speci-
fika metoder för hur just förhör kan genomföras för att få fram en berättelse 
om brottet. Dessa förhörsmetoder kan förstås som en utredningsmodells sub-
stantiella fas, det vill säga den fas som i huvudsak rör förhörsledarens möte 
och förhör med den som förhörs. Vi ska också lära oss att två av förhörsme-
toder är relaterade till de utredningsmetoder som redovisas nedan. Det är där-
till viktigt att vara uppmärksam på att såväl modeller som metoder kan gälla 
olika typer av förhör, det vill säga förhör med brottsmisstänkta, brottsoffer och 
vittnen, och rikta sig till en eller flera ålderskategorier. De kan också rekom-
menderas eller inte rekommenderas i Sverige. 

Utredningsmodeller 
En utredningsmodell är alltså till för att vägleda en förhörsledares arbete med 
ett förhör från förberedelse till genomförande och avslutning samt utvärde-
ring. Nedan beskrivs två sådana modeller, nämligen PEACE- och PACE-mo-
dellen. Vi börjar med den första, vilken används i Sverige vid alla typer av 
förhör, det vill säga oavsett om de som förhörs är misstänkta, vittnen eller 
brottsoffer (Granhag, Strömwall & Cancion-Montecino, 2013). Den används 
också i förhör med såväl vuxna som barn och unga (Milne & Bull, 1999).  
 
I akronymen PEACE står P för ”planning” och ”prepare”, E för ”engage” och 
”explain”, A för ”account” och ”challenge”, C för ”closure” och E för ”evalu-
ation” (Milne & Bull, 1999). Med P avses den planering och de förberedelser 
som föregår ett förhör. Främst att bestämma dess mål och mening samt vad 
den misstänkte ska tillfrågas om och på vilket sätt förhöret ska genomföras. 
Att förbereda olika scenarier beroende på vad den som förhörs kan komma att 
berätta eller inte berättar hör också hit. Bokstaven E gäller det första mötet 
med den som ska förhöras. Nu handlar det om att etablera kontakt med och ge 
information till den hörde. Det senare avser främst att informera om hur för-
höret kommer att gå till. Om förhöret gäller en ung straffmyndig misstänkt ges 
även information om vilket brott misstanken gäller samt vilka rättigheter den 
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misstänkte har. A riktar ljuset mot själva utfrågningen och utgör den substan-
tiella delen av förhöret. Här rekommenderar modellen att brottet, oavsett om 
det gäller misstänkta, vittnen eller offer, utforskas med frågor som är så öppna 
som möjligt. Med C markeras att förhöret avslutas, vilket innebär att förhörs-
ledaren gör bedömningen att berättelsen om brottet, åtminstone för stunden, 
är uttömd och att det därför är dags att avsluta förhöret. Till sist E som betonar 
vikten av att förhörsledaren tillsammans med kollegor utvärderar förhöret och 
förhörsledarens prestation. En bedömning görs även av den information för-
höret genererat med avseende på den pågående utredningen. Också frågor om 
vad brottsutredningen behöver kompletteras med för att kunna slutföras på ett 
bra sätt hör till PEACE-modellen sista del.  
 
Också PACE-modellen, vilken har sin grund i engelska rättsliga krav (Police 
and Criminal Evidence Act 1984 c 60), utgör som sagt en utredningsmodell 
för hur förhörsledare förbereder, genomför, utvärderar och följer upp förhör 
(Ministry of Justice, 1984). Till avsikt och huvudsakligt innehåll påminner 
den i hög grad om den just beskrivna PEACE-modellen. I fyra avseende skiljer 
sig dock modellerna från varandra. För det första används PACE-modellen 
endast i förhör med misstänkta. För det andra gäller den endast vuxna och, för 
det tredje, används den inte i Sverige. Sedan 1984 används PACE-modellen i 
Storbritannien och Australien. Senare har den även implementerats i Nya Ze-
eland, Belgien och Norge. Därtill har PACE-modellen ett annat fokus i sin 
substantiella del, vilket förklaras av att den är starkt inriktad på hur förhörsle-
dare bör använda bevis i förhör med just brottsmisstänkta.51 Till detta fokus 
hör att planera följd- och motfrågor beroende på hur den misstänkte svarar och 
förhåller sig till framlagda bevis (Bull, 2010; Bull, 2014; Shawyer, Milne & 
Bull, 2009). 
 
Sammanfattning. Vi har därmed lärt oss att det finns två mer övergripande 
utredningsmodeller, nämligen PEACE- och PACE-modellen. Endast den 
första av dem används i Sverige och gäller alla typer av förhör och alla åldrar. 
Det betyder att PEACE-modellen används i förhör med misstänkta, vittnen 
och brottsoffer. Vilka kan vara vuxna, barn och unga. Det är därtill viktigt att 
betona att den i sin substantiella del betonar vikten av att vid förhör om brottet 
använda så öppna frågor som möjligt.  
 
PACE-modellen, däremot, som inte används i Sverige, gäller endast förhör 
med vuxna brottsmisstänkta och har i sin substantiella del ett starkt fokus på 
bevisanvändning. Det är också av betydelse att tillägga att ingen av de båda 
utredningsmodellerna har något specifik att säga om ålderns betydelse vid pla-
nering, genomförande och utvärdering av förhör. Därmed saknar båda 

 
51 Se här specifikt Police and Criminal Evidence Act (1984 section c 60 VII). 
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specifikt fokus på barn och unga. Det ska förstås också betonas att de är helt 
och hållet brottsfokuserade.  
 
Vi lämnar därmed de mer övergripande utredningsmodellerna och riktar nu 
intresset mot förhörsmetoder, det vill säga metoder som i huvudsak gäller ge-
nomförande av förhör.  

Förhörsmetoder 
Redovisningen av förhörsmetoder är disponerad i två delavsnitt, som vart och 
ett rymmer en rad olika metoder. I det första delavsnittet fokuseras tre förhörs-
metoder som i huvudsak gäller förhör med barn och unga men i ett fall också 
vuxna. Dessa är ”den strukturerade intervjun”, ”den kognitiva intervjumeto-
den” och ”den sekventiella metoden”. De två förstnämnda används i Sverige 
medan den tredje är en norsk modell som eventuellt kan bli aktuell att använda 
i Sverige. Även om endast en av dem, den kognitiva intervjumetoden, används 
i förhör med brottsmisstänkta finns det en diskussion om huruvida inte den 
strukturerade intervjun också skulle kunna ligga till grund förhör med barn 
och unga som är brottsmisstänkta. 
 
I det andra delavsnittet flyttas fokus till fyra förhörsmetoder, nämligen ”KRE-
ATIV-modellen”, ”SUE-tekniken”, ”GIS-strategin” och ”REID-tekniken”. 
Samtliga dessa avser förhör med brottsmisstänkta vuxna och ingen av dem 
används officiellt i Sverige.  
 
Vi börjar som sagt med de tre förhörsmetoder som främst gäller barn och unga. 

Förhörsmetoder för barn och unga 
Den förhörsmetod som benämns den strukturerade intervjun har från början 
tagits fram av National Institute of Child Health and Human Development 
(NICHD) i USA. I internationella sammanhang benämns den därför NICHD-
protokollet (Lamb, 1996; Lamb, Sternberg & Esplin, 1998; Orbach, 
Hershkowitz, Lamb, Sternberg, Esplin & Horowitz, 2000). Denna metod tar 
sin utgångspunkt i utvecklingspsykologisk kunskap om hur barn från 4 års 
ålder och uppåt kan berätta om sina erfarenheter av att ha varit utsatta för eller 
vittnen till brott. Grundtanken är alltså en intervjumodell som gör det möjligt 
för barn52 att utifrån egna förutsättningar berätta så fritt sätt som möjligt om 
brottet utan att förhörsledaren styr förhöret med ledande frågor (Sternberg, 
Lamb, Hershkowitz, Esplin, Redlich & Sushine, 1996; Sternberg, Lamb, Or-
bach, Esplin & Mitchell, 2001a; Sternberg, Lamb, Davies & Westcott, 2001b).  
 

 
52 Jag skriver här ”barn” i den betydelsen som finns i barnkonventionen, det vill säga upp 

till 18 år. 
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Cederborg (2000) har anpassat den strukturerande intervjun till svenska för-
hållanden, vilket gäller hur den ska förstås, vilka faser den rymmer och hur 
frågor i förhör bör ställas.53 Enligt Cederborg (2000) är det förhörsledarens 
uppgift att i förhör invitera barnet till att berätta öppet och fritt samt att stegvis 
hjälpa det att ge mer information om vad de varit med om eller sett i samband 
med det aktuella brottet. I detta sammanhang är det viktigt att bedöma när 
barnet behöver hjälp med att berätta mer specifikt och detaljerat. Det är också 
viktigt att stötta barnet med frågor som är anpassade till barnets ålder och för-
måga att berättande. Förhörsledaren behöver därtill bekräfta barnet som bety-
delsefull informationskälla och att ge det socialt stöd när det är svårt att berätta 
om sina minnen och erfarenheter av brottet.  
 
Den strukturerade intervjun är organiserad i fem faser. I den inledande fasen 
presenterar förhörsledaren sig själv och berättar om vilka grundregler som gäl-
ler för intervjun samt hur den går till. Här informeras också om att intervjun 
spelas in med ljud och bild samt att det finns ett rum för medhörning där andra 
vuxna sitter och lyssnar på det barnet och förhörsledaren gör och säger. Där-
efter följer en kontaktskapande fas. I denna kan förhörsledaren fråga om hur 
barnet rest för att ta sig till förhöret eller vad barnet tycker om att göra på 
fritiden, ofta med en positiv uppmaning att ”berätta om det”! Denna uppma-
ning är också ett sätt att röra sig in i den tredje fasen där det som kallas ”det 
episodiska minnet” tränas. Det innebär att det här sker en aktivering av minnet 
genom att en neutral händelse i närtid används som samtalsämne. Avsikten 
med denna träning är att få barnet att berätta så detaljerat som möjligt. Detta 
ger också förhörsledaren en möjlighet att förstå barnets förmåga att berätta. 
Därefter följer den fas som utgör själva anledningen till förhöret. Följaktligen 
ska barnet i den fjärde så kallade substantiella fasen få den hjälp och stöd som 
krävs för att berätta om vad de utsatts för som brottsoffer eller sett som vittne 
till brott. I just denna fas blir det sätt på vilket förhörsledaren ställer frågor om 
brottet av stor vikt. Till dessa frågor ska vi strax återkomma. När så förhörs-
ledaren bedömer att barnets berättelse om brottet är uttömd har förhöret nått 
sin femte och avslutande fas. Förhörsledaren rekommenderas då åter ta att upp 
ett neutralt ämne, till exempel vad barnet ska göra nu när förhöret är klart. 
 
Till den strukturerade intervjuns substantiella fas hör som sagt även olika frå-
getyper, vilka är av både rekommenderad och icke rekommenderad art. De 
rekommenderade frågetyperna benämns öppna frågor medan de icke rekom-
menderade kallas fokuserade frågor (Keselman, Cederborg, Lamb & 

 
53 Boken används i den svenska polismyndighetens utbildningar för de om leder förhör 

med barn som varit utsatta för och vittnen till brott (Granhag et al., 2013). 
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Dahlström, 2008; Lindholm et al., 2015).54 Den öppna frågetypen rymmer två 
närbesläktade varianter. Dels inviterande frågor, som innebär att förhörsleda-
ren öppnar upp för barnet eller den unga att svara fritt. Ofta inleds denna frå-
getyp med en uppmaning att berätta, förklara eller beskriva. Dels specifika 
frågor som avgränsar frågeområdet. Här ställs vanligtvis frågor om vad, var, 
när, hur och varför, vilka trots avgränsningar förblir öppna. Också den foku-
serade frågetypen bestäms av två varianter, nämligen ledande och suggestiva 
frågor. En ledande fråga innebär att frågeområdet begränsas till ett eller flera 
givna förslag. Därmed lämnar frågan inte öppet för något annat sätt att svara 
än ”ja” eller ”nej”. En suggestiv fråga begränsar frågeområdet än mer och har 
karaktären av ett påstående som styr barnet eller den unga in mot ett givet 
svar.55 Följaktligen är det de öppna frågetyperna som rekommenderas, då det 
på bästa sätt möjliggör för barnet att berätta om brottet och detta på ett öppet 
och fritt samt därmed mer rättssäkert sätt. Med ledande och suggestiva frågor 
styr nämligen förhörsledaren beskrivningen av brottet och det förhörda bar-
nets svar blir mindre säkra och uttömmande.  
 
Den strukturerade intervjun har med övervägande positiva resultat utvärderats 
av ovan nämnda National Institute of Children Health and Human Develop-
ment. Utvärderingen betonar särskilt vikten av att förhörsledare använder 
öppna frågor av inviterande och specifik karaktär, vilket gör att barn och unga 
kan berätta mer fritt och detaljerat om sina erfarenheter. När så blir fallet höjs 
kvaliteten på intervjun och därmed även rättssäkerheten i de berättelser som 
förhören genererar (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin & Horowitz, 2007).  
 
Som konstaterats ovan används den strukturerade intervjun i förhör med barn 
som varit utsatta för eller vittnen till brott. I ett fall har dock denna förhörsme-
tod utvecklats, används och utvärderats i förhör med brottsmisstänkta. Detta 
undantag gäller inte poliser som förhörsledare i en polismyndighet utan soci-
alsekreterare på ett barnhus i Israel som förhörde barn i åldern 9–14 år, vilka 
var misstänkta för sexualbrott. En viktig lärdom från denna studie var att valet 
av de frågetyperna som socialsekreterarna använde påverkades av om barnet 
i förhör erkände eller förnekade brottet. När barnet erkände brott använde för-
hörsledaren den öppna frågetypens varianter, det vill säga inviterande och spe-
cifika frågor, vilket medförde att barnen som förhördes berättade mer öppet 
och detaljer om brottet. När barnet däremot förnekade brott så använde 

 
54 Uppdelningen mellan öppna och mer fokuserade frågor är en anpassning till svenska 

förhållanden och har undersökts i tidigare forskning om förhör med brottsutsatta barn 
(Lamb, 1996; Keselman et al., 2008; Lindholm et al., 2015). 

55 Jag ska vid flera tillfällen återkomma till dessa frågetyper och varianter, främst så i 
kapitlet om just Frågetyper i avhandlingens Del II, men också i metodkapitlet, kapitel 
9 och i avslutande Del III (kapitel 11).  
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förhörsledaren oftare den icke rekommenderade fokuserade frågetypen, näm-
ligen ledande och suggestiva frågor (Hershkowitz et al., 2004).   
 
Frågan om huruvida den strukturerade intervjun kan användas också i förhör 
med brottsmisstänkta barn och unga har diskuterats. Redlich & Kassin (2009) 
menar att den strukturerade intervjumetoden för barn som varit utsatta för eller 
bevittnat brott är så väl etablerad och har stöd i internationell forskning att den 
kan användas även vid förhör med misstänkta. Samtidigt påpekar de dock att 
mer forskning behövs och att den behöver anpassas till den specifika rättsliga 
kontexten som avser just ett misstankeförhör. Inte minst gäller detta vilka re-
kommendationer modellen ska ge när barn inte vill berätta om brottet även om 
det bemöts med öppna frågor. Men trots att det finns behov av en förhörsmo-
dell för just brottsmisstänkta barn har, vad jag kunnat finna, inget konkret hänt 
på den fronten sedan Hershkowitz och dennes kollegers forskning från 2004.  
 
Precis som den strukturerade intervjun används också den kognitiva intervju-
metoden (Fisher & Geiselman, 1992) i Sverige. Till skillnad från den förra 
används den senare inte endast i förhör med brottsoffer och vittnen utan även 
i förhör med brottsmisstänkta, men endast då de är vuxna. Det betyder alltså 
att den kognitiva intervjun tillämpas i förhör med alla åldrar, det vill säga, 
barn, unga och vuxna, dock inte i förhör med misstänkta barn och unga (Gran-
hag et al., 2013). Den kognitiva intervjumetoden har sin grund i psykologisk 
minnesforskning och utgår från hur minnet är organiserat och kan väckas till 
liv. Följaktligen handlar metoden om hur en förhörsledare kan arbeta för att 
få den som förhörs att minnas sådant som rör brottet. Metoden, som rymmer 
tre delar, kräver dock att den som förhörs är motiverad att berätta om brottet 
men inte kommer åt sina minnen på grund av glömska, trauma eller minnes-
förlust. Den första delen går ut på att i minnet återskapa en inre, mental bild 
av vad som hände på den plats där brottet ägde rum och vem som vad där och 
gjorde vad. Detta sker genom att förhörsledararen använder ledtrådar som är 
kopplade till syn, lukt, hörsel och känsel. Avsikten är alltså att genom sinnes-
förnimmelser hjälpa den som förhörs att komma igång så att det aktuella brot-
tet kan beskrivas. När så sker ombeds den som förhörs att försöka återge alla 
detaljer denne kan komma ihåg om brottet och dess händelseförlopp, vilket 
utgör den andra delen av metoden. I metodens tredje del ska den som förhörs 
försöka återge händelseförloppet i en annan ordningsföljd eller ur ett annat 
perspektiv än det som tidigare använts. Så kan, som exempel, händelseförlop-
pet berättas baklänges eller ur en annan vid brottet närvarande persons per-
spektiv (Fisher & Geiselman, 1992; Granhag, 2001).  
 
Den forskning som bedrivits om användningen av den kognitiva metoden vi-
sar i huvudsak att metoden är fördelaktig. En fördel är att metoden genererar 
mer korrekt information än förhör där metoden inte används. En annan fördel 
är att den minskar användandet av ledande frågor i själva utfrågningen av 
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brottet. Forskningen visar dock att metoden även kan medföra nackdelar. 
Samtidigt som den genererar mer korrekt information kan även den icke kor-
rekta informationen öka. Skälet till detta är att när minnet aktiveras så kan 
också felaktig information genereras. Denna risk är särskilt stor när det gäller 
förhör med barn. Därtill kan den felaktiga informationen förstärkas om för-
hörsledaren ger felaktig förhandsinformation innan förhöret, använder le-
dande och suggestiva frågor, ställer flera frågor samtidigt och instämmer se-
lektivt när den som förhörs berättar om brottet. Ytterligare en möjlig nackdel 
är att den kognitiva intervjumetoden kan påverkas negativt av upprepade för-
hör. Dock är en av de vanligaste orsaker till att metoden är svår att använda 
på just barn och unga att händelser som inträffar återkommande kan störa hur 
minnet lagras. Om, som ett exempel, en brottsutsatt vid upprepade tillfällen 
med samma förövare, på samma plats och dag och vid samma tidpunkt på 
dygnet varit utsatt för samma brottsliga handlingar och med likartade upple-
velser kan det vara svårt att mer detaljerat och utförligt berätta om ett specifikt 
brott, då allt denne utsatts för blivit till vad som benämns ett ”scriptbaserat 
minne” (Granhag, 2001). Det är dock här viktigt att påminna om att forsk-
ningen om den kognitiva intervjumetodens för- och nackdelar avser alla for-
mer av förhör med vuxna, barn och unga, men alltså inte när barn och unga är 
misstänkta för brott (Granhag et al., 2013). 
 
Till sist den sekventiella metoden som har tagits fram och utvecklats på Barna-
hus i Norge, där metoden används när polisens särskilt kvalificerade barnut-
redare förhör de allra yngsta brottsutsatta barnen, vilket innebär barn i försko-
leåldern (Langballe & Davik, 2017). Denna metod används för närvarande 
inte i Sverige men ett pågående projekt vid Göteborgs universitet undersöker 
om den kan implementeras även i Sverige (Magnusson, Ernberg & Landström, 
2016). 
 
Den sekventiella metoden innebär att förhöret delas upp i tre olika sekvenser. 
Mellan dessa ligger pauser. Den första sekvensen inleds med att förhörsleda-
ren presenterar sig själv och sin funktion samt ger information om hur förhöret 
kommer att gå till. Till den första sekvensen hör också att ge tid för att etablera 
kontakt och förtroende mellan förhörsledaren och barnet. Hit hör även att för-
hörsledaren i orienterande anda undersöker vilken förmåga barnet har att svara 
på öppna och inviterande frågor. Detta kan ske genom att förhörsledaren och 
barnet ritar eller lägger pussel tillsammans samtidigt som de pratar om varför 
barnet kommit till Barnahus. Denna inledande sekvens rekommenderas att 
pågå i cirka 20–30 minuter. Därefter tas en lång paus vilken kan vara upp till 
en timme. Vid varje förhör finns nämligen ytterligare en barnförhörsledare, en 
utredare från socialtjänsten och en psykolog närvarande och den långa pausen 
används i första hand till att förhörsledaren i samråd med de andra närvarande 
kollegorna diskuterar hur det fortsatta förhöret ska läggas upp och anpassas 
till det unika barnet. I väntan på att förhöret ska återupptas får barnet leka, äta 
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och vila. Den andra sekvensen fokuserar på själva brottet och innebär att för-
hörsledaren med hjälp av öppna frågor påbörjar ett samtal om det brott som 
barnet kan ha varit utsatt för. Denna sekvens är kortare än den inledande och 
beräknas ta cirka 20 minuter. När denna sekvens är klar tas en ny paus, vilket 
gör det möjligt för förhörsledaren att åter igen konsultera de övriga vid förhö-
ret närvarande professionerna. Till exempel att förbereda kompletterande och 
fördjupande frågor. I den tredje och sista sekvensen återkommer således för-
hörsledaren till barnet med färre och än mer specifika frågor som söker mer 
klargörande och detaljerade svar på den berättelse om brottet som framkom-
mit i metodens andra sekvens. Denna avslutande sekvens är därför än kortare 
än den andra och ska enligt rekommendation inte ta mer än ca 10 minuter. I 
den avslutande sekvensen tillfrågas även barnet om det vid behov kan tänka 
sig att komma tillbaka. Därefter avslutas förhöret och barnet lämnar Barna-
hus. Den är slutligen viktig att påminna om att den sekventiella metoden alltså 
inte är tänkt att användas i förhör med misstänkta barn och unga.  
 
Sammanfattning. Vi har så bekantat oss med tre olika förhörsmetoder. Den 
strukturerade intervjun gäller barn som varit utsatta för eller vittne till brott 
och används i Sverige. Dess kärna är att förhörsledaren stegvis och med öppna 
och inviterande frågor samt med stöd och beröm ska få barnet att berätta om 
vad det utsatts för eller sett. Detta arbete vägleds av ett tydligt barnanpassat 
synsätt: att ta hänsyn till barnets ålder, egna erfarenheter och förmåga att be-
rätta. Inte minst genom att stödja användandet av det episodiska minnet. Till 
kärnan hör också en medvetenhet och en vilja att på en och samma gång förstå 
barnets utsatthet, stödja barnet att berätta om brottet och att upprätthålla rätts-
säkerhet. Forskning visar därtill att den strukturerade intervjun tenderar att 
fungera väl i förhör med barn som varit utsatta för och vittnet till brott.  
 
I ett fall har den strukturerade intervjun utvecklats, använts och utvärderats i 
förhör med brottsmisstänkta barn i Israel. Exemplet visar att det är möjligt att 
använda förhörsmetoden också i förhör med brottsmisstänkta. Metoden kan 
dock behöva utvecklas och anpassas till förhör med just brottsmisstänkta. En 
sådan utveckling och anpassning behöver också utvärderas. Utvärderingen av 
det israeliska exemplet redovisar ett intressant resultat, nämligen att förhörs-
ledare oftare använder ledande och suggestiva frågor när de barn som förhörs 
inte vill erkänna brottet de är misstänkta för. Vi lär oss alltså att bra förhörs-
metoder är nödvändiga men inte alltid tillräckliga.  
 
Också den kognitiva intervjumetoden används i Sverige och gäller brottsut-
satta, vittnen och brottsmisstänkta. När det gäller just brottsutsatta och vittnen 
används den i förhör med alla åldrar. När det gäller brottsmisstänkta används 
den dock endast i förhör med vuxna. Metodens grund är forskning om hur 
minne är organiserat och kan väckas till liv. Följaktligen är den fokuserad på 
att genom användning av sinnesförnimmelser som ledtrådar stödja den som 
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förhörs så att denne kan minnas och därmed berätta om brottet. Forskning vi-
sar att den kognitiva intervjumetoden har fördelar. De främsta är att den bidrar 
till att generera korrekt information och att den stödjer användandet av den 
öppna frågetypen. Metoden har emellertid även nackdelar. De minnen den 
väcker till liv kan också vara felaktiga. Denna fara gäller särskilt yngre barn. 
Bristande berättelser om brottet kan därtill framkallas om förhörsledaren an-
vänder felaktig förhandsinformation och ledande och suggestiva frågor. Det-
samma gäller om flera frågor ställs samtidigt. Det kan också uppstå effekter 
av upprepade förhör. Därutöver hanterar metoden inte ”scriptbaserade min-
nen” särskilt väl.  
 
Slutligen den sekventiella metoden som utvecklats och används i Norge vid 
förhör med brottsutsatta barn i förskoleåldern, men som inom en snar framtid 
kan komma att användas i Sverige. Också denna metod har starkt fokus på att 
med ett barnanpassat sätt få barn att berätta om det brott det varit utsatta för. I 
en inledande sekvens ska barnet lära känna förhörsledaren och få information 
om hur förhöret ska gå till. Hit hör också aktiviteter som att tillsammans lägga 
pussel och rita. Inte mints för att bygga förtroende och tillit mellan förhörsle-
dare och barn, men också för att få igång en fungerande dialog. Efter en längre 
paus börjar sedan det reella förhöret i vilket öppna och inviterande frågor an-
vänds. Denna sekvens är kortare än den första. Efter en andra paus, där för-
hörsledaren kan utvärdera det pågående förhöret, följer en tredje sekvens i vil-
ken strävan är att få barnet att berätta än mer detaljerat, både om sådant som 
tidigare har eller inte har berörts. Denna sekvens avslutas med en fråga om 
barnet, om så behövs, kan tänka sig att åter besöka Barnahus och träffa för-
hörsledaren.  
 
Mot bakgrund av dessa tre förhörsmetoder har vi lärt oss att de alla är helt och 
hållet fokuserade på att utreda brott. Däremot varierar de med avseende på om 
de används i Sverige eller inte och om de gäller brottsutsatta, vittnen och/eller 
brottsmisstänkta samt vilka åldrar de avser.  
 
Den strukturerade intervju används i Sverige och endast i förhör med brotts-
utsatta och vittnen. Därtill gäller den i huvudsak barn. Det finns dock en dis-
kussion om att använda metoden även i förhör med brottsmisstänkta barn och 
unga. Också den kognitiva intervjumetoden används i Sverige och avser alla 
åldrar när det gäller brottsutsatta och vittnen. Dock används metoden endast i 
förhör med brottsmisstänkta vuxna och därmed inte i förhör med brottsmiss-
tänkta barn och unga. Till sist den sekventiella metoden som ännu inte an-
vänds i Sverige och endast gäller brottsutsatta förskolebarn.  
 
Den bild som träder fram är alltså att de förhörsmetoder som finns och an-
vänds endast gäller barn som är brottsutsatta och vittnen och inte barn eller 
unga som är brottsmisstänkta. Följaktligen så finns ingen förhörsmetod som 
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specifikt fokuserar brottsmisstänkta barn och unga, det vill säga det som denna 
avhandling studerar. Likväl finns det, som sagt, förhörspraktiker. Mot denna 
bakgrund ska vi nu intressera oss för förhörsmetoder som gäller brottsmiss-
tänkta vuxna. Vad finns att lära av dessa?  

Förhörsmetoder för brottsmisstänkta vuxna  
De mest välkända och använda förhörsmetoderna med brottsmisstänkta är för 
att repetera ”KREATIV-modellen”, ”SUE-tekniken”, ”GIS-strategin” och 
”Reid-tekniken”. I hög grad gemensamt för dessa fyra metoder är att de endast 
avser förhör med vuxna och i huvudsak fokuserar den substantiella delen av 
förhöret. De är också starkt bevisorienterande och inriktade på att fastställa 
skuld samt att få den brottsmisstänkte att erkänna det aktuella brottet. Det som 
skiljer dem åt är hur de går tillväga för att göra just detta.  
 
KREATIV-modellen består av sju delar, nämligen K för kommunikation, R för 
rättssäkerhet, E för etik, A för aktiv medvetenhet, T för tillit genom öppenhet, 
I för information och V för vetenskaplig förankring (Fahsing & Rachlew, 
2009). Denna förhörsmetod återkopplar till den substantiella delen i den ut-
redningsmodell som benämns PEACE. Följaktligen fokuserar KREATIV-mo-
dellen förhörsledarens utfrågning om brottet, det vill säga det som i PEACE-
modellen markeras med bokstaven A (account och challenge) och handlar om 
just utfrågning om brottet. Det är dock viktigt att åter påminna om att KREA-
TIV-modellen endast gäller förhör med brottsmisstänkta som är vuxna.  
 
I KREATIV-modellen delas den substantiella fasen upp i två taktiska steg. I 
det första av dessa ges den misstänkte möjligheten att öppet och fritt förmedla 
sin berättelse om det som hänt i samband med brottet. I det andra steget ber 
förhörsledaren om förtydliganden och utvecklar olika förhörsteman i avsikt 
att få en mer detaljerad beskrivning av brottet. Till modellens andra del hör 
även att aktivt utmana den misstänkta med de bevis som förhörsledaren har 
tillgång till. Dels för att undanröja alternativa förklaringar till brottet och dels 
för att få den misstänkta som förhörs att erkänna (Granhag et al., 2013).  
 
Den förhörsmetod som kallas SUE-tekniken (Strategic Use of Evidence) (Te-
kin, Granhag, Strömwall, Giolla, Vrij & Hartwig, 2015) återkopplar till den 
utredningsmetoden som kallas PACE-modellen (Bull, 2018). Precis som den 
föregående KREATIV-modellen är SUE-tekniken bevisfokuserad och an-
vänds endast i förhör med misstänkta vuxna. Men till skillnad från den förra 
används den senare i Sverige, där den också utvecklats. SUE-teknikens ut-
gångspunkt är att den misstänkte som förhörs utvecklar en strategi för att han-
tera förhörsledarens frågor utifrån sin tro om vad den senare vet. Och ju mer 
den misstänkte förstår att det finns bevisning som kopplar denne till brottet, 
desto mer generös med information kan den misstänkta bli. Precis som i fallet 
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med KREATIV-modellen är avsikten att bevisa den misstänktes skuld och få 
denne att erkänna brottet (Granhag et al., 2013). 
 
Den tredje förhörsmetoden för brottsmisstänkta vuxna är GIS-strategin (Ge-
neral Interviewing Strategy) (Hoekendijk & Van Beek, 2015), vilken, precis 
som KREATIV-modellen, inte används i Sverige. Också GIS-strategin är fo-
kuserad på hur förhörsledare i olika steg kan arbeta med bevis för att få den 
misstänkta att erkänna. I ett första steg går förhörsledaren genom alla tillgäng-
liga bevis. Avsikten är att sortera upp dem i form av taktiska ledtrådar. I det 
andra steget placeras sedan de taktiska ledtrådarna i en viss ordning där den 
som är av minst betydelse kommer först och den som är av störst betydelser 
kommer sist. I ett tredje steg kan så förhörsledaren använda dessa ordnade 
ledtrådar så att bevisbördan under förhöret stegras och möjliga alternativa ute-
sluts. Förvisso rymmer GIS-strategin en strävan att ge den misstänkta chansen 
att med egna ord ge sin version av brottet men i grunden är avsikten att stegvis 
och med allt tyngre bevisbörda bygga upp ett inretryck hos den misstänkte 
som till slut inte ser någon annan möjlighet än att ge upp och erkänna. I jäm-
förelse med de ovan beskrivna KREATIV-modellen och SUE-tekniken är 
GIS-strategin än mer fokuserad på att få fram ett erkännande (Vrij & Granhag, 
2012).  
 
Till sist Reid-tekniken (Reid & Associates Inc., 2004), vilken också den kän-
netecknas av ett starkt fokus på att få vuxna misstänkta att erkänna. Här arbetar 
förhörsledaren med en tvåstegsprocess. I ett första steg bildar sig denne en 
uppfattning om huruvida den misstänkte talar sanning eller inte. Om förhörs-
ledaren gör bedömningen att den misstänkte inte talar sanning utmanas den 
misstänkte på olika vis i ett andra steg. Avsikten med detta andra steg är att få 
den misstänkte att erkänna brottet, vilket kan ske på olika sätt. Ett sätt är att 
förhörsledaren minimerar allvarlighetsgraden av brottet och därtill föreslår att 
brottet kan ha skett till följd av en olycka eller ett misstag. Men förhörsledaren 
kan också, om den misstänkte fortsätter att förneka sin skuld i brottet, göra det 
omvända, det vill säga att maximera allvarlighetsgraden genom att hävda att 
brottet är allvarligare än vad det är. Därtill kan förhörsledaren även närma sig 
den misstänkte genom hot om repressalier om denne inte berättar hur det 
egentligen ligger till (Inbau, Reid, Buckley & Jayne, 2001).  
 
Reid-tekniken har väckt mycket kritik eftersom den inte är objektiv, etisk och 
empatisk (Kassin, 2005). Följaktligen är den inte att rekommendera vid förhör 
med någon som kan misstänkas för brott. Metoden rekommenderas inte i Sve-
rige, men kan ha haft inflytande på den förhörspraktik som tillämpas med 
misstänkta personer inom svenskt rättsväsende (Granhag et al., 2013).  
 
Sammanfattning. Vi har således lärt oss att samtliga förhörsmodeller för 
brottsmisstänkta är, om än med varierande tyngd, inriktade på bevis och 
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erkännanden, det vill säga på det ”brottsrättsliga”. De är därtill avsedda endast 
för vuxna och endast en av dem, nämligen SUE-tekniken, används i Sverige, 
där den också utvecklats. Följaktligen lär vi oss åter att det inte finns någon 
särskilt utformad förhörsmetod för förhör med misstänkta barn och unga. Lik-
väl finns, som sagt, förhörspraktiker som kan berätta hur barn och unga som 
begått allvarliga brott förhörs.  

Konklusioner  
Denna avhandling intresserar sig för förhör med icke straffmyndiga barn och 
straffmyndiga unga som är misstänkta för att ha utövad dödligt våld i Sverige. 
Sådana förhör ska uppfylla det avhandlingen benämner ”det dubbla ansvar” 
som de rättsliga kraven anger, nämligen, och som bekant, att utreda brott och 
skuldfråga och att utreda barnets eller den ungas behov av stöd, skydd och 
hjälp, både med avseende på deras nuvarande utsatta livssituation och fram-
tida livschanser. Vad har vi så i mer sammanhållen form lärt oss om detta mot 
bakgrund av den tidigare forskning och de utredningsmodeller och förhörs-
metoder som redovisats och sammanfattats ovan?  
 
Frågans svar sammanfattas i åtta konklusioner. För det första har rättsväsendet 
ett ensidigt fokus på att utreda brott. Och detta gäller brottsutsatta, vittnen och 
brottsmisstänkta i alla åldrar. Att så är fallet också i Sverige visar den ovan 
redovisade myndighetsforskningen med all tydlighet. Vilket, för det andra, in-
nebär att det ”socialrättsliga uppdraget”, som alltså ska gälla alla barn och 
unga som misstänks för allvarliga brott i Sverige, inte uppfylls. Det förekom-
mer helt enkelt inte några förhörspraktiker som rymmer detta utredningsupp-
drag. För det tredje finns det inte några specifika utredningsmodeller eller 
förhörsmetoder med avsikt att ge råd om hur förhör bör gå till med just brotts-
misstänkta barn och unga. När det gäller just förhörsmetoder saknas sådana 
helt, och detta oavsett om det gäller det ”brottsrättsliga” eller det ”socialrätts-
liga uppdraget”. Förvisso finns sådana metoder med avseende på vuxna men 
dessa är inte alls anpassade till barn och unga. Däremot saknas inte rekom-
menderbara metoder för förhör med barn som varit utsatta för eller vittnen till 
brott. Det bör dock betonas att dessa metoder är mer fokuserade på barn än 
unga. Vi har också, för det fjärde lärt oss, att rekommenderade förhörsmetoder 
är nödvändiga men inte tillräckliga för att få barn och unga att berätta om 
brott de drabbats av eller bevittnat. Svensk forskning om misstänkta unga, 
som rör uppgörelser mellan olika ungdomsgäng, visar att de som förhörs ofta 
väljer att inte berätta något alls om de brott de är misstänka för. Följaktligen 
kan barn och unga vägra att delge information och då blir det svårt även med 
de av forskningen mest rekommenderade förhörsmetoderna. För det femte är 
brottsutredningar med misstänkta fokuserade på att med olika bevisstrategier 
fastställa skuld genom att få den misstänkte som förhörs att erkänna brottet, 
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vilket gäller alla åldrar. Åtminstone så visar den internationella forskningen 
att så är fallet. Med detta fokus på erkännande följer, för det sjätte, en rad 
problem som rör rättssäkerheten, vilka drabbar såväl vuxna som barn, särskilt 
de yngsta, och unga, nämligen långa, pressande förhör som riskerar att leda 
till tystnad, motstånd och ”falska erkännanden” samt att barns och ungas rät-
tigheter inte beaktas. För det sjunde finns det förhörsmetoder för barn som 
varit utsatta för eller vittnen till brott som skulle kunna utgöra god grund för 
att utveckla modeller också för förhör med brottsmisstänkta barn och unga. 
Men denna rekommenderade möjlighet tycks ännu inte ha förvaltats. Intresset 
för att skapa, utveckla och utvärdera förhörsmodeller gäller nämligen nästan 
helt och hållet barn som varit brottsutsatta eller vittne till brott – inte barn eller 
unga som är misstänkta för brott.  
 
Till sist kan vi konstatera att forskning med direkt relevans för avhandlingens 
fokus – förhör med barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld 
– i hög grad saknas, och detta trots att denna avsaknad bekräftats, både vad 
gäller forskning om förhörspraktiker och modeller och metoder. Därtill saknas 
ett teoretiskt intresse för att förstå hur rättsvårdande institutioner tänker och 
gör förhör. Där av mitt intresse för hur Douglas teori om institutioner kan 
hjälpa oss att förstå hur den institution som ansvarar för förhör med brotts-
misstänkta barn och unga, det vill säga polismyndigheten, tänker och gör samt 
varför. Särskilt så med avseende på ”det dubbla ansvaret”.  
 
Innan jag redovisar avhandlingens beskrivning och empiriska analys (Del II) 
och teoretisering och problematisering (Del III) av just förhörspraktiker med 
barn och unga som misstänks för att ha begått dödligt våld i Sverige är det 
nödvändigt att redovisa det vetenskapliga synsätt, den metod och det empi-
riska material som ligger till grund för avhandlingens bidrag till studier av just 
förhörspraktiker, vilket utgör mitt sätt att utforska i vilken grad ”det dubbla 
ansvaret” hanteras.  
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Kapitel 5. Vetenskapligt synsätt, metodval och 
empiriskt material 

Med detta femte kapitel om i huvudsak avhandlingens vetenskapliga synsätt, 
metodval och empiriskt material avslutas avhandlingens Del I. Avsikten är att 
visa hur jag tänkt och gått tillväga när jag studerat förhörspraktiker med avse-
ende på samhällets ”dubbla ansvar”. Till dessa metodologiska redogörelser 
hör också frågor om hur detta material har bearbetats, några reflektioner om 
dess styrka och svaghet samt frågor om etik och etikprövning.  
 
Vetenskaplig metodologi handlar i stort om att överväga vilket tillvägagångs-
sätt som bäst kan användas för att uppfylla det syfte och besvara de frågor som 
står i fokus för ett forskningsprojekt (Dannefjord, 1999). Min avhandlings 
övergripande syfte är som bekant att undersöka polisens förhörspraktiker med 
icke straffmyndiga barn respektive straffmyndiga unga som kan misstänkas 
för att ha utövat dödligt våld. Specifikt med fokus på hur ”det dubbla ansvaret” 
hanteras. Detta syfte har specificerats med empiriska frågor om hur dessa för-
hör går till i det jag benämner ”förhörsstundens rättsliga görande”. Så vad, för 
att påminna läsaren, pratar förhörsledare med misstänkta barn och unga om i 
förhör? Hur pratar de med dem? Och på vilket sätt försöker de förmå dem att 
tala om just det som de i egenskap av förhörsledare vill veta? Det är alltså 
dessa empiriska frågor som söker ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att 
inte endast besvara dem utan också i förlängningen analysera, teoretisera och 
problematisera de svar de genererar på ett vetenskapligt sätt, vilket sker först 
i avhandlingens avslutande Del III där jag återknyter till såväl Douglas (1986) 
teori om hur institutioner ”tänker” och ”gör” (kapitel 3) som till rättsliga krav 
(kapitel 2) och tidigare forskning om förhörspraktiker (kapitel 4). Så hur, i 
huvudsak, tänker, gör och hanterar den institution som förhör barn och unga 
det föreliggande rättsliga kravet på ”det dubbla ansvar” som utgör avhandling-
ens fokus och intresse? Och vilka eventuella likheter och skillnader finns här-
vidlag med avseende på icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga? 
Detta att på en och samma gång – som ett sammanhållet utredningskrav – 
utreda misstankar om brott och behov av socialt stöd, skydd och hjälp i förhör 
med barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld.  
 
Mot denna bakgrund är detta ”metodkapitel” disponerat i sex avsnitt. Jag bör-
jar med avhandlingens vetenskapliga synsätt i termer av den sociala 
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verklighetens beskaffenhet och min avhandlings kunskapsanspråk. Därefter 
följer ett andra avsnitt som resonerar kring och beskriver avhandlingens val 
av kvalitativ metod. I det tredje avsnittet redovisas det empiriska material med 
vars hjälp avhandlingen studerar förhörspraktiker och ”dubbelt ansvar”, vilket 
följs av ett fjärde avsnitt om hur detta material empiriskt bearbetats, det vill 
säga hur det kategoriserats och empiriskt analyserats. I det femte avsnittet re-
flekterar jag över det använda materialet i termer av dess styrka och svaghet. 
Avslutningsvis redovisas de etiska krav som ställs på mitt avhandlingsarbete 
samt hur detta har prövats och tillgodosetts.  

Vetenskapligt synsätt 
Utgångspunkten för avhandlingens teoretiska och metodologiska övervägan-
den kan beskrivas i termer av dess vetenskapliga synsätt, vilket rör frågor om 
hur den sociala verkligheten anses beskaffad och vilket kunskapsanspråk av-
handlingen har (Bryman, 2018). Jag börjar med avhandlingens förståelse av 
den social verklighet som den studerar, nämligen förhör i en rättsligt reglerad 
samhällelig institution, vilken inkluderar polisens förhörsledare och icke 
straffmyndiga barn och straffmyndiga unga som misstänks för att ha utövat 
dödligt våld. Därefter resonerar jag kring avhandlingens kunskapsanspråk, 
vilket görs med hjälp av begreppen induktion, deduktion och abduktion. Sär-
skilt så med avseende på hur jag med mitt teoretiska intresse ser på och arbetar 
med teori och empiri i ett växelverkande byggande av kunskap om just för-
hörspraktiker som ett sätt att utforska ”dubbelt ansvar”. Avsnittet avslutas med 
en kort sammanfattning av mitt vetenskapliga synsätt och kunskapsanspråk.  
 

Den sociala verklighetens beskaffenhet 
Det är min utgångspunkt att det fenomen jag studerar, det vill säga förhörs-
praktiker och ”dubbelt ansvar”, vilket inkluderar rättsliga krav, en ”förhörsin-
stitution”, en profession och brottsmisstänkta barn och unga, är sociala kon-
struktioner. I överensstämmelse med vetenskapsfilosofen Ian Hacking förstår 
jag sådana konstruktioner i termer av en ”grundmetafor” där ”konstruktion” 
avser en social och historisk tillkomst av något, det vill säga ett ”byggande” 
(Hacking, 2000, s. 74), vilket genom människors tänkande, relationer och 
handlingar blir till som fenomen med föreställningar i tid och rum. ”Allt som 
är värt att kallas en konstruktion”, skriver Hacking, ”har blivit konstruerat i 
bestämda steg, där senare steg bygger på resultatet av tidigare” (Hacking, 
2000, s. 74). Följaktligen kan varje konstruktion ses som en ”historia av byg-
gande” (Hacking, 2000, s. 74) med en tillkomsthistoria och ett, om än förän-
derligt, utfall – som, i avhandlingens fall, förhörspraktiker och rättsliga krav 
på ”dubbelt ansvar”. Med andra ord så har sådana praktiker och krav blivit till 
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under specifika kulturella, sociala, materiella och relationella villkor. Förhör-
spraktiker liksom lagar, polismyndigheter och misstänkta barn och unga finns 
så att säga till sitt ”innehåll” och sina betydelser inte givet av sig själva. Ingen 
föds till förhörsledare eller misstänkt brottsling och ingen lag eller samhällelig 
institution är bara plötsligt ”där” i ”färdigt” skick, som om den kom från ing-
enstans och bara finns. Istället har de blivit till genom mer eller mindre med-
vetna och klart uttalade mänskliga aktiviteter inom ramen för villkor som re-
dan är skapade och som därför också kan bevaras, utmanas och förändras. 
Följaktligen uppfattar jag de förhörspraktiker jag studerar som just socialt 
konstruerade, vilket i min förståelse av dem som en social verklighet kräver 
fem till varandra relaterade förtydliganden. För det första är det avhandlingen 
benämner förhörspraktiker inte av naturen givna. Likväl kan de tänkas och 
göras ”som om” de vore givna. Följaktligen kan de uppfattas och verka som 
självevidenta och därmed ”naturaliserade” (Trondman, 2018). För det andra 
är förhörspraktiker skapade, det vill säga just socialt konstruerade, av männi-
skor under specifika villkor och relationer i tid och rum. Till dess villkor hör 
i förhörsledarnas fall de rättsliga krav som avser att reglera deras förhörsprak-
tiker. Hit hör också hur dessa förhörsledare i praktiken förstår och hanterar 
denna rättsliga reglering. Följaktligen är sådant som förhörsledare, förhörsin-
stitution och rättsliga krav något som redan är gjorda och därmed är reellt 
existerande och verkande i en eller annan mer eller mindre varierande form i 
förhör med misstänkta barn och unga. Genom att förstå detta kan det som ver-
kar ”naturaliserat” genom forskning ”denaturaliseras” (Trondman, 2018). De 
går således att visa hur och varför det som mer eller mindre tas för givet är 
socialt konstruerat, eller byggt, och därigenom, eftersom det redan är konstru-
erat, kan verka med faktiska utfall och konsekvenser. För det tredje utgör 
dessa icke naturgivna och följaktligen gjorda förhörspraktiker en egen ”ob-
jektiv verklighet”, då de som redan gjorda och verkande existerar oberoende 
av mig som forskare. Följaktligen finns de förhörspraktiker jag studerar oav-
sett om jag studerar dem eller inte. Åtminstone i betydelsen att förhörsledare 
på ett eller annat sätt förhör barn och unga som misstänks för att ha utövat 
dödligt våld, men utan att nödvändigtvis kalla och förstå dem som förhörs-
praktiker i tänkande och görande institutioner med, informerad av Douglas 
(1986), en specifik ”tankestil” och, vad jag själv benämner, ”tankepraktiker”. 
Här kommer således en forskares sätt att konstruera det fenomen som studeras 
in, i mitt fall just förhörspraktiker som ett sätt att utforska ”det dubbla ansva-
ret”, men också projektets design till vilket oftast hör användning av teori och 
begrepp. För det fjärde finns just därför det fenomen jag benämner förhörs-
praktiker som en mer eller mindre given, ”naturaliserad” men gjord ”tankestil 
”och ”praktikstil”, som i dess ”levda” former kan antas fungera som en mer 
eller mindre explicit eller implicit föreställning om vad det innebär att förhöra 
misstänkta barn och unga. Med andra ord utgör förhörspraktiker i denna bety-
delse en egen reell verklighet med högst påtagliga och verkliga konsekvenser 
för dem som utövar dem, som förhörsledare, eller utsätts för dem, som 
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misstänkta barn och unga inom ramen för en specifikt i tid och rum verkande 
”förhörsinstitution”. Därför tenderar sådana förhörspraktiker att ha sin egen 
tröghet, eftersom det som blivit till alltid redan är något till följd av hur tidi-
gare tillblivelser internaliserats, förståtts och hanterats. ”En viktig egenskap 
hos mänskliga kategorier”, hävdar Hacking, ”är att de har effekter på de män-
niskor som kategoriseras, men (min kursivering) de kategoriserade männi-
skorna kan också ta saken i egna händer” (Hacking, 2000, s. 84). Med andra 
ord, och för det femte, är det som är socialt konstruerat förändringsbart och 
kan därmed över kortare eller längre tid bli till mer eller mindre nya sociala 
konstruktioner. Det som ”denaturaliserats” kan därmed på nytt ”naturaliseras” 
i ny form och om så sker kan nya förhörspraktiker ”renaturaliseras” (Trond-
man, 2018) – de kan i sin nya form åter tas för givna som en självevident och 
reellt verkande verklighet med utfall och konsekvenser. Det som är gjort av 
människor kan alltså göras på nytt, både i gamla och i helt eller delvis nya 
former. En sådan förändring kan dock inte undvika att ha sin början i något 
som redan är gjort och görs för att sedan åter ”renaturaliseras” som ”det är så 
här vi förhör nu fast vi förhörde på annorlunda vis förr”. Därmed kan en tidi-
gare ”stark version” av en institution bli till ”svag version” för att åter bli till 
”stark version” (Fardon 1999, s. 231 och 237).56 Det är följaktligen med denna 
förståelse av den sociala verkligheten jag ska studera det jag benämner socialt 
konstruerade men också konstruerande förhörspraktiker – som kan rekon-
strueras så att de blir just ”konstruerade” och ”konstruerande” på nytt i ny 
given form. Just därför ska jag i överensstämmelse med mitt övergripande 
syfte börja med att beskriva och empiriskt analysera reellt existerande förhör-
spraktiker, det vill säga så som de i mer eller mindre ”naturaliserad” form 
kommer till uttryck i de konkreta förhör som förhörsledare genomför med 
barn och unga, vilket sker i följande kapitel 6, 7 och 8 samt sammanfattas i 
kapitel 9. Först därefter ska jag med hjälp av min läsning av Douglas teori om 
institutioner teoretisera, eller ”denaturalisera”, dem i kapitel 10. Just därför 
har jag medvetet valt att först beskriva och analysera förhörspraktikernas em-
piriskt levda former för att därefter teoretisera dem med hjälp av Douglas teori 
om institutioner. Med andra ord närmar jag mig dessa praktiker i dess mer 
”naturaliserade” form innan jag ”de-naturaliserar” dem teoretiskt. Till sist kan 
jag i kapitel 11 avsluta avhandlingen med att problematisera de förhörsprakti-
ker som studerats. Det kommer nämligen på god grund vara möjligt att hävda 
att de i hög grad både bör och kan konstrueras på nytt, det vill säga de kan re-
naturaliseras, som en tankestil och praktikstilar som bättre kan uppfylla de 
rättsliga kraven på ”dubbelt ansvar”.57 Just därför avslutar jag avhandlingen 

 
56 Se även inledningen till avhandlingens teorikapitel.  
57 När det gäller begreppen ”naturalisera, de-naturalisera och re-naturalisera, se Trond-

man, Willis & Lund 2018.  
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med att formulera de problem, uppgifter och dilemman som ett sådant arbete 
står inför.  
 
Till detta vetenskapliga synsätt på den sociala verkligheten som socialt kon-
struerad hör också ett visst sätt att se på förhållandet mellan teori (det som 
”denaturaliserar”) och empiri (det ”naturaliserade”), vilket också, menar jag, 
kan förstås i termer av ett specifikt kunskapsanspråk, nämligen att både teo-
retisera empiriska utfall och att låta empirin informera dessa teoretiseringar 
för att också visa hur det för givet tagna både kan och bör förändras. Det är 
alltså just så jag ämnar konstruera min förståelse av förhörspraktiker. Vi har 
därmed nått frågorna om det som i vetenskapsfilosofi kan benämnas induktion 
och deduktion men också abduktion.  

Induktion, deduktion och abduktion 
Relationen mellan teori och empiri kan i vetenskapsfilosofiskt förenklad och 
renodlad form förstås på två olika sätt, nämligen som induktion respektive 
deduktion, vilka kan hjälpa mig att förtydliga mitt vetenskapliga synsätt och 
mitt kunskapsanspråk när jag empiriskt beskriver, analyserar, teoretiserar och 
problematiserar förhörspraktiker. 
 
För det första kan en empirisk studie till sin grundkaraktär vara induktiv, vilket 
betyder att mönster söks i det empiriska material som studeras. På så sätt kan 
kategorier, teman och variationer växa fram genom forskarens bearbetning av 
sitt material, vilka då utgör empiriska svar på dennes frågor och undringar. I 
ett sådant mönsterskapande arbete kan även ett teoretiskt intresse finnas. Om 
så är fallet växer begrepp fram som i relation till varandra kan bli till en mer 
sammanhållen teori om det fenomen som studeras. Själva poängen med in-
duktion är följaktligen att begrepp och teori härleds ur empirin (Bryman, 
2018). Följaktligen är begrepp och teori med en induktiv ansats slutprodukten 
och inte startpunkten för forskarens analyser och mer samlade syntetisering, 
vilket gör att slutprodukten är en i empirin grundad teori (Glaser & Strauss, 
2000).  
 
En vanlig kritik mot det induktiva tillvägagångssättet är frågan om huruvida 
det är möjligt att tänka kring, samla in och analysera empiri utan att i någon 
form, mer eller mindre medvetet och explicit, vara influerad av ett teoretiskt 
perspektiv. Och, om nu så är fallet, är det inte nödvändigt att tänka sig att all 
empiri redan är teoribestämd (Alexander, 1983)? En kritiker av en induktiv 
procedur skulle alltså hävda att teorianvändning är oundviklig då ingen empiri 
kan tala för sig själv oberoende av någon form av förförståelse av denna em-
piri (Trondman, 1999). Därtill skulle en sådan kritiker varna för att den induk-
tiva vägen till teori kan hamna alltför nära de studerades egen självförståelse 
av hur de lever och vad de gör (Bourdieu, 1999).  
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Samtidigt är det också möjligt att argumentera för att det induktiva tillväga-
gångssättet har sina fördelar. Den främsta fördelen är att forskaren kan över-
raskas av upptäckter i sin empiriska datainsamling, beskrivning och analys, 
vilket kanske inte är möjligt om teorin genom hela forskningsprocessen helt 
och hållet får bestämma vad som ska studeras, vilka mönster som ska sökas 
och hur det ska analyseras och därmed förstås och förklaras. Till denna fördel 
hör därmed även att en induktivt orienterad forskare kan vara öppen för både 
gemensamma drag och variationer i de mönster som söks (Willis & Trond-
man, 2000; Trondman, Willis & Lund, 2018). Därtill säkerställer en induktiv 
metod ett genuint intresse av att först försöka förstå de som studeras utifrån 
deras eget tänkande och görande innan ett teoretiskt och därmed ”denaturali-
serande” (Trondman, 2018) analysarbete tar vid (Bourdieu, 1999).  
 
Om induktion innebär att både empiriska mönster och begrepp och teori söks 
i det material som studeras utgör deduktion i hög grad dess motsats. Här här-
leds inte begrepp och teori ur det empiriska material som studeras. Istället ut-
gör teoretiska premisser själva utgångspunkten för en empirisk studie, dess 
teoretiska analys och slutsatser. Med andra ord är det teorin som informerar 
valet, analysen och syntetiseringen av det empiriska materialet. Det är såldes 
inte det empiriska materialet som genererar teorin. Ett exempel på deduktion 
är när en given teori prövas mot en av teorin bestämd och studerad empirisk 
verklighet. Till exempel i form av teoretiska hypoteser vars just sannfärdighet 
prövas empiriskt. Här blir empiriska studier ett sätt att testa en redan existe-
rande teori, som bekräftas, mer eller mindre förändras eller, vilket torde vara 
högst ovanligt, förkastas, beroende på mer eller mindre bekräftande empiriska 
resultat.  
 
En kritik av deduktion, sett ur ett induktivt perspektiv, är att den teori som 
används anses alltför för givet tagen och självklar och därmed också alltför 
styrande och bestämmande över forskningsprocessen och dess resultat. Att 
studera den sociala verkligheten utifrån ett från början redan givet teoretiskt 
perspektiv kan därmed göra överraskande resultat svårare. Inte minst därför 
att inget finns att lära om den empiri som hamnar utanför teorins blickfång. 
Däremot möjliggör förstås det deduktiva tillvägagångssättet en prövning av 
teorin i bemärkelsen att den empiri som studerats i olika grad bekräftar eller 
inte bekräftar teorin.  
 
Men även deduktion har, menar jag, sina fördelar. Den främsta är att den har 
ett teoretiskt informerat förhållningssätt till empirin, med vars hjälp just em-
pirin synliggörs, förstås och kan analyseras på ett sätt som inte gör att empirin 
tas för given i sin naturaliserade form (Willis & Trondman, 2000). Det innebär 
att teorin kan utmana den sociala verklighet som studeras genom att föreslå 
och undersöka andra perspektiv och förståelseformer än de som studeras 



95 

själva förmår att ge uttryck för. Följaktligen kan den deduktiva ansatsen bidra 
till att fånga insikter som faller utanför de studerade aktörernas egna förståel-
seformer.  
 
Deduktiva och induktiva ansatser kan också kombineras, vilket är vad jag i 
hög grad gör i denna avhandling, då mitt avhandlingsarbete rymmer inslag av 
tillvägagångssätt som kan kallas både induktiva och deduktiva. Å ena sidan är 
den påtagligt informerad av Douglas (1986) teori om institutioner men också, 
å andra sidan, lika påtagligt intresserad av att i empirin söka kategorier, möns-
ter och variationer på vad förhörspraktiker – ”i förhörsstundens rättsliga gö-
rande” – innebär utan att detta sökande är direkt bestämt av just Douglas. Det 
är ju, som bekant, först efter det att jag empiriskt beskrivit och analyserat för-
hörspraktiker, som jag teoretiserar dessa med hjälp av Douglas (1986) teori. 
Samtidigt har jag redan i avhandlingens kapitel 3 formulerat min läsning av 
Douglas, som därför oförnekligen redan finns i mitt teoretiska medvetande när 
jag empiriskt beskriver vad förhörspraktiker innehåller och hur de går till. 
Följaktligen rör jag mig fram och tillbaka mellan en deduktivt och en induktiv 
procedur. Särskilt tydligt blir detta i avhandlingens avslutande del där jag te-
oretiserar och problematiserar de empiriskt studerade förhörspraktikerna, där 
jag låter dessa praktiker ”tala” till teorin och teorin ”talar” till empirin. Utfallet 
av ett sådan växelverkan mellan teori och empiri kan beskrivas i termer av att 
just teoretisera (Swedberg, 2014; Trondman et al., 2018): att låta teori och 
empiri mötas, vilket i min avhandlings fall genererar min förståelse av förhör-
spraktiker som ”tanke”- och praktikstilar i en institutionell ”värld” av just 
praktiker som kan visa hur förhörsinstitutionen ”tänker” och vilka konsekven-
ser det får för det rättsligt reglerade ”dubbla ansvaret”. Just så ser alltså mitt 
kunskapsanspråk ut, eftersom det är på det viset avhandlingen konstruerar en 
teoretiskt informerad empirisk förståelse av förhörspraktiker och ”dubbelt an-
svar”. På så vis kan nämligen teorin ”överraska” empirin samtidigt som em-
pirin kan ”överraska” teorin, vilket kan benämnas ”den dubbla överraskning-
ens dialektik” (Willis & Trondman, 2000; Trondman et al., 2018). Det betyder 
också att empirin är beroende men inte bestämd av teori, men också att teorin 
är beroende men inte bestämd av empirin (Trondman, 1999). Med andra ord 
kan denna ”dialektik” bidra till att forskaren kan se saker i empirin som dess 
aktörer själva inte nödvändigtvis kan uttrycka samtidigt som empirin kan ut-
mana teorin och förändra den. Och att just teoretisera kan alltså vara namnet 
på en sådan dubbelriktad analytisk process (Willis & Trondman, 2000; Swed-
berg, 2014; Trondmanet al., 2018).  
 
Under avhandlingsarbetet lärde jag mig att det finns en vetenskapsfilosofisk 
benämning av detta sätt att resonera kring teori och empiri som väl överens-
stämmer med hur jag i denna avhandling närmar mig förhörspraktikernas so-
ciala verklighet, nämligen abduktion, som just innebär att forskaren rör sig 
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fram och tillbaka mellan teori och empiri för att så låta en förståelse eller en 
förklaring av det fenomen som studeras växa fram (Swedberg, 2014). 
 
Till slut kan således mitt vetenskapliga synsätt och kunskapsanspråk samman-
fattas som att den sociala verklighet som studeras, nämligen förhörspraktiker 
och ”dubbelt ansvar” i förhörsinstitutioner, ska förstås som socialt konstrue-
rade och konstruerande. Det innebär också att de kan analyseras som ”natura-
liserade” (för givet tagna i sin reella existens) och, som just som sådana, kan 
de ”denaturaliseras” (analyseras som tillblivna och verkande sociala kon-
struktioner) i avsikt att ”renaturaliseras” (förändras och åter verka i ”post-na-
turaliserad” form) (Trondman, 2018). I avsikt att konstruera en kunskap om 
just detta har jag tillämpat den växelverkande kombination av induktion och 
deduktion som kan kallas abduktion: att ömsesidigt låta teori informera empiri 
och att låta empiri informera teori i ett av Douglas (1986) väglett teoretise-
rande som avser att förstå förhörspraktiker som en specifik form av ”tanke”- 
och ”praktikstil” i en ”värld” av just tankar och praktiker – som en institution 
som gör förhörspraktiker (empiri) så att vi kan förstå och förklara hur den 
tänker (teori och teoretisering) och hanterar det som utgör avhandlingens fo-
kus: det rättsligt reglerade ”dubbla ansvaret” i ett sammanhållet utrednings-
uppdrag, men, som sagt, där rättslig reglering inte måste vara ett med konkreta 
förhörspraktiker. Där av, förstås, vikten av att i en teoretiskt informerad em-
pirisk studie skilja på rättslig reglering (vad rättsliga principer säger) och för-
hörspraktiker (hur poliser förhör).  

Avhandlingens kvalitativa metodval 
Ett vetenskapligt synsätt med ett överensstämmande kunskapsanspråk får följ-
der för val av vetenskaplig metod, vilket vanligtvis görs med hänvisning till 
de mest grundläggande och dominerande ansatserna, nämligen kvantitativ re-
spektive och kvalitativ metod (Bryman, 2018). I denna avhandling, som ju rör 
en institutionsteoretisk förståelse och förklaring av de empiriska fenomenen 
förhörspraktiker och ”dubbelt ansvar”, används en kvalitativ metod. Låt mig 
först klargöra de mest grundläggande skillnaderna mellan de olika metoderna 
för att sedan fokusera mitt aktuella metodval, som avser en kvalitativ ansats 
med avseende på praktiker.  
 
En kvantitativ metods grundkaraktär är att just kvantifiera, det vill säga att 
statistiskt mäta, i avsikt att generalisera det studerade utfallet för de empiriska 
undersökningsområden och den population som studeras. Oftast med hjälp av 
komparation, det vill säga genom systematiska jämförelser mellan olika kate-
gorier av människor, som klass, kön och ålder, med avseende på de fenomen 
och empiriska material som studeras. Användande av enkät, så kallade sur-
veystudier, liksom experiment är med all säkerhet de vanligaste kvantitativa 
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ansatserna, men också sådant som innehållsanalyser och observationer kan 
höra den kvantitativa arsenalen till. Om en sådan metod är relaterad till an-
vändning av teori är det oftast för att i deduktiv anda pröva dess sannfärdighet, 
vilket innebär att teorins begrepp och antaganden om den empiriska världen 
blir till variabler (egenskaper som kan anta olika värden), vilka i sin tur blir 
till de operationaliserade frågor som utgör mätinstrumentets, till exempel en 
enkäts, innehåll (Bryman, 2018). En kvantitativ metod, som naturligtvis har 
sitt fulla berättigande, har inte varit aktuell i föreliggande avhandling.  
 
Den kvalitativa metoden syftar till att förstå det sociala livets mening, sam-
manhang och innebörder genom att fånga människors egna föreställningar, 
attityder, resonemang och göranden (Silverman, 2000; 2001). Här blir detta 
att kvantifiera av mindre betydelse och värde, dels därför att den kunskap som 
söks i första hand handlar om att i mer induktiv anda försöka komma åt och 
beskriva överensstämmelser och variationer i just människors sätt att tänka 
och handla, ofta i den vardagsverklighet där deras liv utspelas, dels därför att 
den kvalitativa metoden i de flesta fall inte bygger på material som till omfång 
och urvalsförfarande är möjliga att fastställa som representativa.58 Istället för-
söker den kvalitativa metoden att fånga just innebörderna i de tankar och hand-
lingar som studeras, vilket är vad metoden menar med ”kvaliteter” till vilka 
alltså hör sökandet efter tankars och handlingars mening (Taylor & Bogdan, 
1984; Trondman, 1994).59 Därför kan, menar jag, den kvalitativa metoden har 
sin egen ”kvalitativa” representativitet, den vill och kan nämligen fånga, be-
skriva och analysera alla de tankar och handlingar, det vill säga dess innebör-
ders och meningars variationer, som finns i det studerade empiriska materi-
alet. Däremot har den svårt att kvantifiera dessa innebörder, då de fall som 
studeras oftast är för få för att utgöra en ”kvantitativ” bestämd representativi-
tet. 
 

 
58 Till frågan om representativitet ska jag dock återkomma i nästa avsnitt som rör av-

handlingens empiriska material, då det i vissa avseende går att förstå detta material som 
just representativt för förståelsen av de förhörspraktiker som beskrivs, analyseras, teo-
retiseras och problematiseras: dels i termer av antal förundersökningar, förhör och barn 
och unga som studeras, dels i termer av vad jag kallar ”kvalitativ” representativitet, det 
vill säga att jag med all säkerhet har fångat de variationer av förhörspraktiker som finns 
i det studerade, representativa materialet.  

59 Att en kvalitativ metod är just ”kvalitativ” har alltså inte i första hand att göra med 
forskarens bedömningar av dessa innebörders kvaliteter i termer av ”rätt värde” eller 
”riktighet”. Istället avser olika ”kvaliteter” just olika innebörder av de tankar och hand-
lingar som kommer till uttryck hos de som studeras. Att så är fallet hindrar emellertid 
inte att en kvalitativ forskare, efter det att existerande innebörder har redovisats, på 
olika sätt kan förhålla sig kritiska till de beskrivna och analyserade ”kvaliteterna”/inne-
börderna. Här kan just Douglas utgöra exempel när hon på olika vis argumenterar för 
att de finns ”bättre” och ”sämre” ”tankestilar”. 
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Följaktligen kan den kvalitativa metoden sägas vila på vad jag förstås som tre 
avgörande grundvalar. Den första grundvalen, som jag lånar från Max Webers 
klassiska definition av sociologi, nämligen att den, eller kvalitativ metod, ”för-
söker förstå meningen i ett socialt handlande och därigenom klargöra orsa-
kerna till dess förlopp och verkningar” (Weber, 1983, s. 39). Det är, som sagt, 
mitt intresse att studera institutionella innebörder i de betydelsebärande soci-
ala handlingar jag benämner förhörspraktiker med bäring på ”dubbelt ansvar”. 
Den andra grundvalen är att den kvalitativa forskarens intresse och engage-
mang gäller den sociala värld där människor, individuellt och kollektivt, för-
står och hanterar sina vardagliga liv (Hughes & Månsson, 1988). Därför stu-
derar jag förhörspraktiker när de sker i en samhällelig institutions görande av 
sina vardagliga arbetsuppgifter. Avslutningsvis den tredje grundvalen, vilken 
knyter an till de två föregående, och innebär att en kvalitativt informerad fors-
kare först ska beskriva och förstå de sociala handlingar som studeras, såsom 
de kommer till uttryck genom aktörerna själva, för att sedan också försöka 
förstå dem så att de kan förklaras med hjälp av de villkor som mer eller mindre 
bestämmer dem. Just därför ska jag i överensstämmelse med avhandlingens 
övergripande syfte först beskriva och empiriskt analysera dessa förhörsprak-
tiker för att först därefter teoretisera och problematisera dem i relation till en 
institutions ”värld” av ”tankestil” och ”tankepraktiker”. Den kvalitativa soci-
ologen Arne Trankell har formulerar detta tydligt: ”Då jag förstår en annan 
människa innebär det att jag fått vetskap om de villkor på vilka denna män-
niskas existens vilar” (citerat från Trondman, 1994, s. 102).60 I mitt och av-
handlingens fall i huvudsak institutionaliserade tanke- och handlingsvillkor: 
hur institutionen tänker och gör. Just därför har jag valt en teoretiskt informe-
rad kvalitativ metod av just abduktiv karaktär, som följaktligen mixar ett in-
duktivt och ett deduktivt tillvägagångssätt. Därtill betonas ofta att en kvalitativ 
metod med fördel kan användas i explorativt syfte, vilket även det överens-
stämmer väl med min avhandling, då ingen forskare tidigare studerat förhör 
med barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt. Särskilt så med 
avseende på förhörspraktiker som ett sätt att studera ”det dubbla ansvaret”. 
Enligt min vetskap har inte heller institutionsanalys använts i tidigare studier 
av förhör, fast förhör otvetydigt äger rum i institutioner. Mot just denna bak-
grund uppfattar jag alltså mitt avhandlingsarbete som explorativt, det vill säga 
utforskande och prövande, såväl empiriskt som teoretiskt (Bryman, 2018).  
 
Den kvalitativa ansatsen kan därutöver variera i hur en sådan kan gå till. Till 
de vanligaste tillvägagångssätten hör intervju, etnografi och observation, vilka 
i sin tur kan vara olika till karaktär. Men också studier av dokument, som po-
licydokument, lagar, planer eller olika slag av artiklar eller litteratur kan ut-
göra kvalitativt material liksom olika audiovisuella uttrycksformer, som bild, 

 
60 Trondman citerar här Trankell 1973, s. 376.  
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stilla och rörliga, och musik. Också kombinationer av kvalitativa ansatser upp-
fattar jag som relativt vanliga. Min avhandling studerar som bekant förhörs-
praktiker, som de kommer till uttryck i konkreta förhör med barn och unga 
som misstänks för att utövat dödligt våld. ”Materialet” består således av de 
förhör som genomförts inom ramen för en förundersökning. Av skäl vi ska 
återkomma till i nästa avsnitt, där mitt empiriska material beskrivs, har jag 
inte likt en observerande och antecknande etnograf kunnat närvara vid dessa 
förhör. Istället utgörs min avhandlings empiriska material av dokument som 
rymmer dessa förhör – som förhörsdialoger mellan förhörsledare och barn re-
spektive unga – utskrivna i sin helhet. Följaktligen studerar jag reellt existe-
rande förhör som genomförts, vilka transkriberats av tjänstepersoner som ar-
betar för de polismyndigheter som genomfört de förhör som avhandlingen stu-
derar. På så sätt har det varit möjligt att kvalitativt studera faktiska förhör i sin 
helhet fast jag inte har kunnat vara närvarande när de genomfördes.  

Vägen till avhandlingens empiriska material 
Det har så blivit dags att fastställa det empiriska material som ligger till grund 
för avhandlingens beskrivning, analys, teoretisering och problematisering av 
de förhörpraktiker som rör barn och unga som misstänks för att ha utövat död-
ligt våld. Detta kräver att jag i tur och ordning redogör för det antal förunder-
sökningar, det antal barn och unga och det antal förhör som just bestämmer 
avhandlingens empiriska material. Avsnittet avslutas med en sammanfattning 
av detta material. 

Antalet studerade förundersökningar  
Våren 2014 kontaktade jag Brottsförebyggande rådet (Brå)61 med en begäran 
om att få ett registerutdrag med alla förundersökningar som avser barn och 
unga under 18 år som varit misstänkta för att ha utövat dödligt våld, det vill 
säga mord, dråp och vållande till annans död.62 Det visade sig att Brå:s register 

 
61 Brottsförebyggandet rådet är den myndighet som registrerar avslutade ärenden från 

landets polismyndigheter, åklagarmyndigheter och domstolsverk. 
62 Det ska tilläggas att jag redan hösten 2013 var i kontakt med Åklagarmyndigheten i 

samma ärende, vilket gjordes efter att Regionala etiknämnden i Stockholm hade god-
känt min avhandlings forskningsplan (Dnr 2013-1138-31). Det visade sig dock att 
Åklagarmyndigheten höll på att införa ett nytt hanteringssystem som medförde att 
ärende handlagda före 2008 inte fanns att tillgå. Därmed fick jag en lista på alla regi-
strerade fall från 2009–2013, vilket innebar 26 förundersökningar. Dessa bedömdes, 
främst till följd av antal barn och anonymitet, vara för få. Följaktligen behövde jag få 
tillgång till en längre tidsperiod och därmed fler förundersökningar. Därför vände jag 
mig till Brottsförebyggande rådet (Brå), vilket krävde en kompletterande etiksökan, 
som också godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm våren 2014 
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för förundersökningar sträckte sig tillbaka till 1995. Följaktligen begärde jag 
ett registerutdrag från 1995 till 2013, då insamlingen av mitt avhandlings-
material startade i början på 2014. Därmed kunde senare fall inte inkluderas. 
Med tanke på att få barn som bekant är misstänkta för att ha utövat dödligt 
våld fanns det ingen anledning att använda en kortare tidsperiod. Tidperioden 
utgör således den för mitt avhandlingsarbete längsta möjliga.  
 
I överensstämmelse med avhandlingens fokus använder jag alltså två inklude-
ringskriterier, nämligen ålder och brottstyp. Därtill tillkom ett tredje kriterier, 
nämligen en begränsad tidsperiod. Det är därutöver viktigt att betona att det 
rör sig om just avslutade förundersökningar, vilket är en förutsättning för att 
få tillgång till dem.63  
 
Det registerutdrag jag fick från Brå listar 108 förundersökningar. Av detta ut-
drag framgår också vilka polismyndigheter som arkiverat respektive förunder-
sökning. Därmed kunde jag i slutet på våren 2014 vända mig till de aktuella 
polismyndigheterna med en begäran om att få ta del av de totalt 108 förunder-
sökningarna, som enligt tryckfrihetsförordningen utgör allmän handling (TF 
2 kap. 3 §). Dessa förundersökningar är spridda över en stor del av landet, men 
merparten av dem finns i våra tre storstadsområden, det vill säga Stockholm, 
Göteborg och Malmö.  
 
Min avsikt var alltså att få tillgång till samtliga 108 förundersökningar. På så 
sätt skulle avhandlingens empiriska material utgöra en totalundersökning av 
samtliga förundersökningar med avseende på just icke straffmyndiga barn och 
straffmyndiga unga, brottstypen dödligt våld och den aktuella tidsperioden, 
det vill säga 1995–2013. Det ska också sägas att jag i min begäran till de ak-
tuella polismyndigheterna bad att inte endast få tillgång till samtliga förhör 
med de misstänkta barnen och de unga utan alla de övriga delar som hör till 
en förundersökning. Skälet var att jag ville veta vilket material som fanns att 
tillgå när det gäller de barn och unga som ingår i de 108 förundersökningarna. 
På så sätt kunde jag få mer information om förhörsledare, barn och unga och 
brottet. Jag kunde även få information om de som drabbats av det dödliga 
våldet, det vill säga offren. Till denna information ska vi som sagt återkomma 
i nästa delavsnitt.  
 
Bortsett från förhören med de misstänkta, som ju utgör min avhandlings av-
gränsade fokus och intresse, rymmer en förundersökning således en rad olika 

 
(Dnr 2014-199-32). När det gäller mer information om etik och etikprövning, se det 
avslutande avsnittet i detta kapitel.  

63 När det gäller straffmyndiga unga innebär detta att förundersökningen lett till åtal eller 
att åtal inte väckts. När det gäller barn innebär det att socialtjänsten efter avslutad för-
undersökningen tar över ansvaret.  
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handlingar. Hit hör anmälan om brott, brottsplatsundersökning, rättsmedi-
cinskt intyg, vilket kan inkludera obduktionsprotokoll, och, när sådana görs, 
utlåtanden om barnet eller den unga från socialtjänsten eller barn- och ung-
domspsykiatrin. Hit hör också förhör med vittnen, sakkunniga och andra. Där-
till rymmer förundersökningarna beslut som rör graden av misstanke och där-
med, när de gäller unga, om åtal ska väckas. När det gäller barn, som ju inte 
är straffmyndiga men ändå ska utredas, lämnas som bekant ärendet över till 
socialtjänsten efter avslutad förundersökning. Dessa typer av beslut rymmer 
även motiv till de fattade besluten.  
 
Efter det att min begäran inkommit till de aktuella polismyndigheterna gjorde 
respektive myndighet i överensstämmelse med offentlighets- och sekretesslag 
en egen sekretessprövning av de handlingar jag begärde att få tillgång till 
(OSL 43 kap. § 8). Av de 108 begärda förundersökningarna i Brå:s register 
lämnades 98 ärenden ut av de kontaktade polismyndigheterna, vilka skickades 
till mig på Stockholms universitet.64 Följaktligen avslogs min begäran i tio av 
de totalt 108 fallen. Här fanns två typer av sekretesskäl. I några fall hade för-
undersökningar återupptagits, vilket gjorde att förundersökningssekretess fö-
relåg. I andra fall var skälet till avslag att förundersökningarna innehöll in-
formation om vilka spanings- och underrättelsemetoder polisen använder vid 
förundersökningsarbete. Sådant material är säkerhetsklassat och därmed be-
lagt med sekretess.  
 
Det bör här tilläggas att 98 förundersökningar, inkluderande alla de ovan 
nämnda handlingarna, utgör ett mycket omfattande material även om olika 
förundersökningar kan skilja sig med avseende på mängden material och om-
fång. I mitt avhandlingsmaterial kan en förundersökning variera från en mapp 
till en arkivbox eller flera flyttlådor. Och enskilda förhör kan vara allt från ett 
tiotal till 150 sidor. I överensstämmelse med godkända etikprövningar65 har 
detta material förvarats i ett brand- och stöldsäkert arkivskåp på barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.  
 
När jag så hösten 2014 närmare började gå igenom de 98 förundersökningarna 
med barn och unga som misstänks för att ha utövad dödligt våld, som skulle 

 
64 I några fall har jag själv besökt polismyndigheter för att på egen hand innan utskick gå 

igenom de begärda handlingarna. Dessa insatser har främst gällt förundersökningar från 
våra storstäder, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö, där antalet förundersök-
ningar och de handlingar som hör till dem kan vara många, mycket omfattande och 
därmed svårhanterliga. Det har då underlättat väsentligt att jag tidigare varit anställd 
inom en polismyndighet och därmed har goda kunskaper om arkiverade förundersök-
ningsmaterial. För en mer utförlig beskrivning om min anställning inom polismyndig-
heten hänvisas läsaren till avhandlingens inledande prolog.  

65 Regionetiksprövningsnämnden i Stockholm (Dnr 2013-1183-31; Dnr 2014-199-32). 
Se även tidigare not 62 i detta kapitel.  
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utgöra avhandlingens empiriska material, stötte jag på två problem. För det 
första visade det sig att det bland de 98 förundersökningar jag fått tillgång till 
fanns hela 30 förundersökningar i vilka den misstänkte för dödligt våld var en 
vuxen och inte ett barn eller en ungdom. Skälet till detta var att sökningen i 
Brå:s register fokuserade just förundersökningar som gäller ”dödligt våld” och 
om ”barn” eller ”unga” förekom i dessa, vilket, visade det sig, kunde vara 
fallet utan att barnet eller den unga var misstänkta för just dödligt våld, men 
väl något annat brott som hade med den aktuella förundersökningen att göra. 
På just detta sätt kom 30 förundersökningar med misstänkta vuxna att ingå i 
de 98 förundersökningar jag fått från polismyndigheterna. Dessa 30 förunder-
sökningar utgör alltså inte något bortfall, då förundersökningar med vuxna 
som misstänks för att ha utövad dödligt våld inte hör till avhandlingens popu-
lation av förundersökningar. I detta läge fanns nu 68 av totalt 98 förundersök-
ningar att studera, vilka alla svarar mot avhandlingens tre inkluderingskrite-
rier, nämligen barn och unga, dödligt våld och tidsperioden 1995–2013.  
 
Om vi nu lägger till de 10 förundersökningar som ovan redovisats som externt 
bortfall till de 68 som nu kvarstår, så har vi en population på 78 förundersök-
ningar, vilka uppfyller de tre inkluderingskriterierna om ålder, brott och tids-
period. Och detta eftersom hela 30 förundersökningar gäller misstänkta vuxna. 
Det externa bortfallet av förundersökningar är därmed 10 av totalt 78 aktuella 
förundersökningar, det vill säga 13 procent.66  
 
För det andra visade genomgången av de kvarstående 68 förundersökningarna 
att alla förhör – det vill säga förhörsdialogerna mellan förhörsledare och barn 
eller ung – inte finns i transkriberad form. När så inte är fallet finns endast 
sammanfattningar av förhör gjorda av förhörsledaren, vilket inte gör det möj-
ligt att studera det som utgör avhandlingens fokus, nämligen förhörspraktiker. 
Just det jag även kallar ”det i förhörsstunden rättsliga görandet”. I 47 av de 68 
förundersökningarna finns dock förhör utskrivna i sin helhet, men även i dessa 
förhörundersökningar är inte alla förhör utskrivna. Därmed saknas utskrivna 
förhör helt i 21 av de 68 förundersökningar, vilket därmed utgör ett internt 
bortfall på 31 procent. Följaktligen består avhandlingens empiriska material 
av 47 förundersökningar. Av dessa avser 6 förundersökningar barn och 41 
förundersökningar unga. Det är här viktigt att tillägga att samtliga förunder-
sökningar med icke straffmyndiga barn rymmer utskrivna förhör, vilket inne-
bär att det inte finns något internt bortfall med avseende på barn. Följaktligen 
gäller samtliga 21 förundersökningar där det inte finns något förhör utskrivet 
unga. Det interna bortfallet för barn är alltså 0 procent medan det för de unga 

 
66 Det kan dock här vara viktigt att påpeka att jag inte känner till i vilken utsträckning 

barn och unga eller vuxna utgör huvudmisstänkta för dödligt våld i dessa 10 förunder-
sökningar som av olika sekretesskäl inte lämnades ut av polisen. Det är därmed fullt 
möjligt att bortfallet är mindre än just 13 procent.  
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är 51 procent. Samtidigt är det förstås möjligt att hävda att avhandlingens em-
piriska material nästan består av en totalundersökning av de förundersök-
ningar som innehåller utskrivna förhör, bortsett då de tio fall som inte lämna-
des ut av polisen.  
 
Nu till det andra utlovade steget i beskrivningen av avhandlingens empiriska 
material, nämligen det som rör frågan om antal barn och unga som ingår i de 
47 aktuella förundersökningarna.  

Antalet studerade barn och unga  
Avhandlingens empiriska material rymmer 54 barn och unga varav 7 är icke 
straffmyndiga barn och 47 är straffmyndiga unga.67 Dessa 54 utgör samtliga 
barn och unga som är misstänkta för att ha utövat dödligt våld i de ovan 47 
redovisade förundersökningar. Sex av dessa förundersökningar gäller som 
sagt barn och 41 unga. Att antalet barn och unga är något fler än antalet för-
undersökningar beror på att det i en och samma förundersökning kan finnas 
mer än en misstänkt.68 Följaktligen är det möjligt att säga att de sju barnen och 
de 47 unga som ingår i avhandlingens empiriska material består av alla miss-
tänkta barn och unga som ingår i de 47 förundersökningarna med utskrivna 
förhör. I just den betydelsen utgör de 54 barn och unga som utgör avhandling-
ens empiriska material en totalundersökning.  
 
Vi har därmed nått det tredje steget i beskrivningen av avhandlingens empi-
riska material, nämligen det antal utskrivna förhör med barn och unga som i 
överensstämmelse med avhandlingens övergripande syfte ska beskrivas, ana-
lyseras, teoretiseras och problematiseras som förhörspraktiker.  

Antalet studerade förhör  
I de 47 förundersökningar som utgör avhandlingens empiriska material ingår 
totalt – utskrivna och icke utskrivna – 360 förhör med barn och unga som 
misstänks för utövandet av dödligt våld. Med andra ord så har 54 misstänkta 
barn (7) och unga (47) tillsammans förhörts vid 360 tillfällen. Om vi delar upp 
det totala antalet förhör på barn respektive unga finner vi att 58 förhör är 
gjorda med de icke straffmyndiga barnen och att 302 förhör är gjorda med 

 
67 Det är, som redan framgått av inledningskapitlet, betydligt vanligare att unga än barn 

misstänks för allvarliga brott. 
68 I 40 av de totalt 47 förundersökningarna gäller misstanken om utövande av dödligt 

våld en gärningsperson. I sju förundersökningar förekommer därmed mer än en miss-
tänkt. När det gäller barn tillkommer på så sätt ett barn. Vi har alltså sex förundersök-
ningar med totalt sju barn. När det gäller unga har vi 41 förundersökningar med totalt 
47 unga. Här tillkommer således 6 unga. Följaktligen totalt 47 förundersökningar och 
54 barn (7) och unga (47).  
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straffmyndiga unga. Men, som sagt, alla dessa förhör är inte utskrivna i sin 
helhet. Av de 360 förhören i de 47 förundersökningarna har 187 skrivits ut i 
sin helhet medan 173 endast har sammanfattats. Det är således något vanligare 
att förhör skrivs ut än att så inte sker. Vi kan dock konstatera att ett mycket 
stort antal förhör endast sammanfattas.  
 
Av de 58 förhör som är gjorda med misstänkta barn har således 56 skrivits ut. 
Med två undantag är alltså samtliga förhör utskrivna i de förundersökningar 
som gäller barn. Dessa 56 förhör utgör avhandlingens empiriska material med 
avseende på sju barn. Det är alltså möjligt att säga att de studerade 56 förhören 
med de sju misstänkta barnen i stort – med undantag av två förhör – utgör en 
totalundersökning av de förhör som ingår i de sex förundersökningarna som 
gäller barn. Det var med just dessa 56 barnförhör jag började avhandlingens 
empiriska arbete om förhörspraktiker. Till detta ska vi återkomma i nästa av-
snitt om avhandlingens databearbetning.  
 
Med misstänkta unga finns alltså 131 av de 302 förhören i utskriven form. 
Bland dessa 131 förhör har ett urval gjorts, vilket har sin grund i tre skäl. Det 
första skälet är det faktum att förhörsmaterialet är omfattande, då förhören kan 
vara många och långa.69 Följaktligen bedömde jag det som svårt att omfatt-
nings- och tidsmässigt studera alla de 131 utskrivna förhören med unga. Sam-
tidigt ville jag se till att samtliga 41 förundersökningar med de totalt 47 unga 
var representerade i avhandlingsmaterialet. Det andra skälet är att jag fann det 
rimligt att i avhandlingens empiriska material ha ett ungefär lika stort antal 
förhör med barn som med unga. Därtill, vilket utgör det tredje skälet, började 
jag som sagt mitt empiriska arbete med de 56 barnförhören. Det var sedan 
denna empiriska beskrivning, tematisering och analys av förhörspraktikerna 
med de sju barnen som låg till grund för en jämförelse med förhörspraktikerna 
med de 47 unga. På så sätt blev urvalet av förhör med unga till just ett jäm-
förelsematerial.  
 
Urvalet av de unga som ingår i avhandlingens empiriska material har gått till 
så att jag i de 41 förundersökningar som rymmer 47 unga har valt att ta med 
det första utskrivna förhöret i varje förundersökning.70 Att antalet unga är fler 
än antalet förundersökningar beror, precis som när det gäller barnen, som be-
kant på att det kan finnas mer än en ung som är misstänkt i en förundersökning. 

 
69 Till detta med antal förhör och förhörens tidslängd återkommer jag i nästa delavsnitt i 

vilket avhandlingens empiriska material mer fördjupat beskrivs.  
70 Urvalet av de 47 utskrivna förhören som gäller de 47 unga kan sammanfattas på föl-

jande vis: I nio förundersökningar rör det sig om det första förhöret, i 26 förundersök-
ningar gäller det andra förhöret, i sju förundersökningar är det tredje förhöret, i tre för-
undersökningar är det fjärde förhöret, i en förundersökning är det den fjärde intervjun, 
i en förundersökning är det den sextonde intervjun.  
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Följaktligen rymmer avhandlingen 47 förhör med 47 straffmyndiga unga, det 
vill säga ett utskrivet förhör för varje ung person som ingår i avhandlingens 
empiriska material.  
 
Därmed är alla 41 förundersökningar med de 47 unga representerade i det 
material som ligger till grund för jämförelsen med de sex förundersökningarna 
med de sju barnen. Däremot är endast 47 av de sammanlagt 131 utskrivna 
förhören med unga med i avhandlingens empiriska material, vilket utgör ett 
urval motsvarande 36 procent av samtliga förhör med just unga.  

Avhandlingens empiriska material – en sammanfattning  
Avhandlingens empiriska material har så beskrivits i tre steg, vilka i tur och 
ordning avser det antalet förundersökningar, det antalet icke straffmyndiga 
barn och straffmyndiga unga och det antalet utskrivna förhör som just utgör 
detta material. I samtliga steg avses perioden 1995–2013 och misstankar om 
utövande av dödligt våld.  
 
För det första består avhandlingens empiriska material av 47 förundersök-
ningar med barn och unga som misstänks för att ha utövad dödligt våld. Sex 
av dessa förundersökningar avser icke straffmyndiga barn och 41 förunder-
sökningar gäller straffmyndiga unga. Samtliga dessa förundersökningar inne-
håller utskrivna förhör, vilket är själva förutsättningen för att studera förhörs-
praktiker. För det andra består avhandlingens empiriska material av samman-
lagt 54 icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga. Av dessa är sju barn 
(under 15 år) och 47 unga (15–17 år). Att antalet barn och antalet unga är fler 
än antalet förundersökningar med barn och unga beror som sagt på att det i en 
förundersökning kan finns fler än ett barn eller en ung. Till sist, och för det 
tredje, ingår i avhandlingens empiriska material totalt 101 utskrivna förhör – 
eller förhörsdialoger – med barn och unga. Av dessa är 54 förhör med barn 
och 47 är förhör med unga.  
 
Följaktligen består avhandlingens empiriska material av… 
 

 47 förundersökningar – varav sex avser barn och 41 gäller unga 

 54 barn och unga – varav 7 är barn och 47 är unga 

 101 förhör – varav 54 är gjorda med barn och 47 är gjorda med unga  
 
När jag i fortsättningen skriver om avhandlingens empiriska material är det 
just detta som avses. När det gäller de sju icke straffmyndiga barnen rör det 
sig i stort om en totalundersökning av samtliga förundersökningar, samtliga 
barn och, bortsett två, samtliga, förhör under den aktuella perioden. Att så är 
fallet beror på att i stort alla förhör med alla barn i alla förundersökningar som 
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rör barn finns utskrivna. Vad gäller de unga, som utgör jämförelsematerial till 
studien av förhörspraktiker med barn, rör det sig endast om en totalundersök-
ning med avseende på antalet unga som ingår i de 47 förundersökningar som 
rymmer utskrivna förhör. Därtill har, vilket ovan beskrivits, ett urval gjorts av 
antalet förhör.  
 
Med avhandlingens empiriska material redovisat ska jag nu bredda beskriv-
ningen av detta material. Inte för att dessa beskrivningar alltid har direkt rele-
vans för avhandlingens fokus på hur polisen – mot bakgrund av rättsliga krav 
på ”dubbelt ansvar” – förhör barn och unga som misstänkt för att ha utövat 
dödligt våld men för att de ger läsaren en bredare bild av förhörssituationen, 
dem som den berör och vad den avser. På så sätt förser denna bild oss också 
med en del empiriska beskrivningar som anknyter till aspekter i kapitlet om 
tidigare forskning.  

En fördjupad beskrivning av avhandlingens empiriska 
material 
Jag inleder med en beskrivning av de vuxna som avhandlingens misstänkta 
barn och unga möter i förhörssituationen, vilka förutom förhörsledare kan 
gälla en rad andra professioner men också föräldrar. Därefter flyttas fokus till 
barnens och de ungas ålder och kön, som följs av det antal förhör dessa har 
varit med om samt dess längd. Sedan beskrivs hur vanliga de olika brottsty-
perna för dödligt våld är, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död, 
i de studerade förundersökningarna. Hit hör också hur vanligt det är att de 
misstänkta barnen och de unga delges brott i de studerade förhören samt om 
de där erkänner eller inte erkänner det brott de är misstänkt för. Till sist ges 
en beskrivning av de brottsoffer som utsatts för det dödliga våldet som miss-
tankarna gäller. Hur många och gamla är de? Och vilken relation i termer av 
bekantskap har offren till de som misstänks vara förövare?  

Närvarande vuxna  
Med närvarande vuxna avses tre saker, nämligen antalet förhörsledare som 
varit inblandade i förhören, antalet närvarande förhörsledare per förhör och 
antalet andra närvarande vuxna utöver förhörsledare. När det gäller förhörsle-
dare redovisas även kön.  
 
De sju icke straffmyndiga barn som ingår i avhandlingen empiriska material 
har förhörts av sammanlagt 37 olika förhörsledare. Av dessa är 19 kvinnor och 
18 män. När det gäller de 47 icke straffmyndiga unga rör det sig om totalt 74 
förhörsledare. Här är 63 män och 11 kvinnor. Följaktligen så möter barnen fler 
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förhörsledare än unga. Därtill är det vanligare med kvinnliga förhörsledare i 
förhör med barn än med unga.  
 
I förhör med misstänkta barn är det vanligast med två förhörsledare närva-
rande, vilket är fallet i 37 av de 56 förhör med barn som ingår i avhandlingens 
empiriska material. Näst vanligast, vilket gäller 17 av de 56 förhören, är att 
endast en förhörsledare närvarar. I ett förhör var det tre förhörsledare och i 
ytterligare ett var det fyra. Också när det gäller förhör med misstänkta unga är 
det vanligast med två närvarande förhörsledare. I 25 av de totalt 47 förhör med 
unga som ingår material är det två förhörsledare. I 21 förhör är det en ensam 
förhörsledare och i ett förhör är det tre förhörsledare. Vi finner alltså att det i 
förhör med både barn och unga oftast är två förhörsledare närvarande och att 
flera än två är ovanligt.  
 
I förhör med barn och unga kan, förutom förhörsledare, en rad olika andra 
vuxna vara närvarande. Det vanligaste vid förhör med misstänkta barn är att 
socialttjänsten närvarar, vilket skett vid 22 av de 56 förhör som ingår i av-
handlingens empiriska material. Därefter följer försvarare (10), åklagare (10), 
föräldrar (8), representanter från barn- och ungdomspsykiatrin (8) och sak-
kunniga (8).71 Samma aktörer kan också närvara i de studerade förhören med 
misstänkta unga, men här är det vanligast med offentlig försvarare, vilket fö-
rekommer i 36 av de studerade 47 förhören med unga.72 Detta har förstås att 
göra med att unga, som är straffmyndiga, till skillnad från barn, som inte är 
straffmyndiga, kan åtalas och straffas. Därefter följer socialtjänsten (8), för-
äldrar (3), åklagare (1) och sakkunnig (1) samt, vilket inte gäller förhör med 
barn, tolk (1). I de studerade förhören med unga finns ingen från Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) närvarande. En jämförelse mellan barn och unga 
visar här på både likheter och skillnader. I båda fallen kan socialtjänsten, för-
svarare, åklagare, sakkunniga och föräldrar vara närvarande. När det gäller 
barn är socialtjänsten klart vanligast och följs närmast av föräldrar, åklagare, 
BUP och andra sakkunniga medan försvarare är klart vanligast vid förhör med 
unga. I förhör med unga är närvarande socialtjänst, föräldrar, åklagare och 
sakkunniga mindre vanligt än i förhör med barn.  

 
71 Med sakkunnig avses både interna specialister från polismyndigheten och externa spe-

cialister från andra myndigheter. Av de åtta nämnda sakkunniga är fem interna specia-
lister. I tre fall rör det sig följaktligen om externa specialister, vilka rör psykologer och 
en specialist från dåvarande Rikskriminalpolisen. Numera leds landets polisiära arbete 
på nationell nivå av Nationella operativa avdelningen (NOA). 

72 Här bör läsaren hålla i minnet att de 47 studerade förhören med unga endast avser det 
första utskrivna förhöret i de i avhandlingen 41 ingående förundersökningarna med just 
unga. Följaktligen gäller det redovisade antalet närvarande vuxna (som inte är förhörs-
ledare) endast de som närvarande i dessa 47 förhör. Motsvarande antal för barn avser 
hela 56 av totalt 58 förhör och kan därmed ge en bild av i stort alla förhör som gjorts 
med barn under perioden 1995–2013.  
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De misstänktas ålder och kön  
Åldern på de icke straffmyndiga barn som ingår i avhandlingsmaterialet vari-
erar mellan 5 och 14 år med en medelålder på 10,3 år. Bland de straffmyndiga 
unga varierar åldern mellan 15 och 17 år. Här är medelåldern 16,5 år. När det 
gäller misstänkta barn är alla sju pojkar. Bland de misstänkta unga, som till 
antalet är 47, är 43 pojkar och fyra flickor. Följaktligen är 50 av totalt 56 barn 
och unga pojkar. Följaktligen innehåller avhandlingsmaterialet i sin helhet 
endast fyra flickor.  

Antal förhör och förhörens längd  
Av sju misstänkta barn som ingår i avhandlingsmaterialet är sex förhörda mer 
än en gång. Bland dessa sex kan antalet förhör variera från två till 14 tillfällen. 
Medelvärdet är 9,3 förför per barn och förhörens tidslängd varierar från 30 
minuter till 2 timmar och 40 minuter. Medianen för förhörens längd är 1 timme 
och 30 minuter.73 När det gäller materialets misstänkta unga blev samtliga 47 
förhörda mer än en gång. Antalet förhör varierar mellan två och 21 tillfällen 
med ett medelvärde på 6,4 förhör per ung. Förhörens längd varierar här från 
15 minuter till fem timmar och 20 minuter. Medianen är 1 timma och 13 mi-
nuter. Vi finner alltså att såväl barn, med ett undantag, som unga förhörs mer 
än en gång. Dock kan såväl antal förhör som förhörens längd variera avsevärt, 
vilket gäller både barn och unga. Samtidigt är antal förhör fler (medeltal) och 
förhörstiden längre (median) när det gäller barn jämfört med unga. Men det 
största antalet förhör med en och samma person (21 förhör) och den längsta 
förhörstiden (fem timmar och 20 minuter) gäller i båda fallen unga.  

Brottstyp, delgivning av brottsmisstanke och erkännande av brott  
När det gäller barn avser misstanken om dödligt våld i samtliga sju fall den 
brottstyp som polisen i sin registrering kategoriserar som mord. Bland de unga 
gäller detsamma 44 av de 47 fallen, där ett fall rör misstanke om dråp och ett 
fall misstanke om vållande till annans död. Därtill finns ett fall bland de unga 
där brottsmisstanken inte specificerats.74 Med mycket få undantag rör alltså 
misstanken om dödligt våld mord.  
 
Inget av de barn som ingår i avhandlingens material delgavs i förundersök-
ningen misstanke om brott. Bland de unga gjordes detta i 46 av de 47 fallen. 
Huvudskälet till detta är att förundersökningar med straffmyndiga unga kan 

 
73 Skälet till att jag här använt medianvärde är att skillnaden tidslängden på förhören var 

så stora. Detsamma gäller förhören med de unga.  
74 Här är skälet att misstanken om dödligt våld är ospecificerat. Med andra ord anges inte 

i förundersökningen vilken typ av dödligt våld som avses.  
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leda till åtal och eventuellt straff medan så icke är fallet när det gäller barn, 
som ju efter avslutad förundersökning lämnas över till socialtjänsten.75 
 
Av sju misstänkta barn förnekade tre sin skuld i brottet och gjorde därmed 
inga erkännanden. Tre barn erkände det mord de misstänktes för. Också i det 
kvarstående sjunde fallet görs ett erkännande, men här menar det aktuella bar-
net att det som skedde var en olyckshändelse. Följaktligen gäller erkännandet 
här endast olyckan och inte misstanken om mord. Bland de 47 misstänkta 
unga förnekade 31 skuld i brottet och erkände det därmed inte. I elva fall in-
nehåller förhören med unga dock ett erkännande. Därmed kvarstår fem unga 
om vilka de studerade förhören inte rymmer någon information om erkännan-
den förekommit eller inte. Vi lär oss alltså att avhandlingens empiriska 
material med 54 barn och unga endast rymmer 20 redovisade erkännanden. 
Att förneka misstanke om i huvudsak mord är således vanligare än att erkänna. 
Särskilt så när det gäller de unga.  

Brottsoffren  
I avhandlingens empiriska material med 47 förundersökningar finns totalt 48 
offer, vilka alltså med få undantag rör misstankar om mord. I en förundersök-
ning rör det sig alltså om två offer. 
 
I de sex förundersökningar som gäller barn finns sex offer. I samtliga fall är 
de i ungefär samma ålder som de sju misstänkta barnen.76 Vi kan således kon-
statera att barnen är misstänkta för att ha utövat dödligt våld mot andra barn. 
Därtill kan sägas att offren inte i något fall är familjemedlemmar eller andra 
släktningar. Istället rör det sig om mer eller mindre bekanta barn som på olika 
sätt funnits i barnens vardagliga närhet.  
 
När det gäller misstänkta unga är bilden av offren mer komplex. I de 41 för-
undersökningar som rör unga finns 42 offer. Precis som i fallet med barn finns 
alltså även här en förundersökning med två offer. Av dessa totalt 42 offer var 
20 bekanta med den misstänkta förövaren. Elva av dessa var jämnåriga kom-
pisar och nio hörde den egna familjen till. Resterande 22 offer var obekanta. 
Tio av dessa var jämnåriga och åtta vuxna. Därtill saknas åldersbestämning 
för ytterligare fyra. Följaktligen är barn misstänkta för att ha dödat barn medan 
unga tenderar att vara misstänkta för att ha dödat såväl jämnåriga som vuxna, 
vilka kan ha varit bekanta eller obekanta. 

 
75 Förvisso kan misstänkta barn ställas inför bevisprövning i domstol, vilket i praktiken 

är mycket ovanligt, men inte heller en sådan prövning kan leda till åtal och straff, se 
kapitel 2 om rättsliga krav. 

76 Jag skriver sju barn här då det i en av de sex förundersökningarna med barn som bekant 
rör sig om två misstänkta barn.  
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Mot bakgrund av den gjorda bestämningen och beskrivningen av avhandling-
ens empiriska material ska jag nu redogöra för hur jag arbetet med det. Främst 
för att kunna beskriva och empiriskt analysera de förhörspraktiker jag studerat 
men också för att i förlängningen lägga grund för teoretisering och problema-
tisering.  

Databearbetning 
För att initialt orientera mig i de studerade förhörsdokumenten utformning och 
innehåll läste jag vid flera tillfällen alla de förhör som utgör avhandlingens 
empiriska material, vilket varit ett tidskrävande arbete, eftersom det rör sig om 
ett omfattande material. Därefter bestämde jag mig för att arbeta med databe-
arbetningen i vad som förenklat kan beskrivas som fyra huvudsakliga steg. 
Jag skriver här ”förenklat”, då det i hög grad har rört sig som en rörelse fram 
och tillbaka mellan de olika stegen under hela bearbetningsprocessen, från en 
sökande början till dess att i stort färdiga empirikapitel förelåg.  
 
I det första steget koncentrerade jag mig enbart på förhören med de icke straff-
myndiga barnen. Just det material som inte endast skulle beskrivas och analy-
seras i sin egen rätt men också bli till jämförelsematerial för förhören med de 
straffmyndiga unga. Medan jag gick igenom dessa förhör i sin helhet konstru-
erade jag ett anonymiserat dokument där förhörens innehåll beskrevs i krono-
logisk ordning. I detta gjordes systematiska anteckningar om förhörsledarens 
frågor och barnens svar. Jag förde också in delar av förhörsdialoger i citat-
form, vilka också de placerades i tidsordning. På så sätt blev dokumentet rikt 
på material som väl kunde täcka och exemplifiera det förhörens kvalitativa 
innehåll som i huvudsak skulle ligga till grund för en beskrivning och empirisk 
analys av förhörspraktiker. Därtill noterade jag vilket förhör dessa frågor och 
svar gällde och på vilken sida i förhöret som de citerade dialogerna hämtats. 
Det blev därmed lätt att gå tillbaka till originalhandlingen för att se i vilka 
förhörssammanhang de hämtats. Tillvägagångssättet gjorde det även möjligt 
att lätt hitta fler användbara citat. I det aktuella dokumentet förde jag därtill in 
bakgrundsinformation, vilken kom att ligga till grund för den beskrivning av 
det empiriska materialet som redovisats ovan. Jag skrev även in en rad frågor, 
tankar och idéer som min läsning av förhören efterhand väckte hos mig som 
forskare.  
 
I ett andra databearbetningssteg började jag sedan i induktiv anda att söka efter 
och formulera mer övergripande mönster i det material som lagts in i det ak-
tuella dokumentet. Det är här viktigt att påtala att detta sökande i grunden 
vägleddes av de avgränsade men ändå öppna avhandlingsfrågor som avser att 
söka svar på vad som empiriskt utgör förhörspraktiker, nämligen vad 
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förhörsledare pratar med barnen om, hur de pratar med dem och på vilka sätt 
de försöker förmå barnen att tala om det som förhörsledare vill veta. Detta är 
frågor som också har sin grund i avhandlingens fokus på och intresse för ”det 
dubbla ansvaret” men också i tidigare forskning med relevans för förhörsprak-
tiker samt i mitt teoretiska intresse för hur institutioner ”gör” och ”tänker”. 
Mina mer övergripande svar på de just tre nämnda frågorna gjorde att jag for-
mulerade tre empiriska undersökningsområden, vilka sammantagna skulle ut-
göra min empiriska bestämning och beskrivning av förhörspraktiker, nämli-
gen, vilket redan nämnts i avhandlingens inledningskapitel, frågeteman, frå-
getyper och frågestrategier. De är alltså genom att empiriskt beskriva och ana-
lysera dessa undersökningsområden som jag kan utforska hur det rättsliga 
kravet på ”det dubbla ansvaret” hanteras i de aktuella förhörspraktikerna.  
 
I ett tredje databearbetningssteg kom jag sedan att söka och formulera olika 
betoningar och variationer inom respektive undersökningsområde, vilka blev 
till olika ”underteman”, som namngavs och empiriskt exemplifierades genom 
att kortare eller längre delar av förhörsdialogerna frilades som citat och kom-
menterades i en framväxande löptext. Eftersom jag här i detta ”metodkapitel” 
inte vill föregå den kommande empiriska redovisningen och analysen av för-
hörspraktiker i avhandlingens del II får läsaren helt enkelt vänta med att få 
veta vilka betoningar och variationer som finns med avseende på just fråge-
tema, frågetyper och frågestrategier. Det är dock viktigt att påpeka att de ak-
tuella temana, typerna och strategierna, liksom deras ”underteman”, i hög grad 
formuleras och redovisas i renodlade former. Detta för att synliggöra tydliga 
och påtagliga mönster som kan analyseras. När dessa teman, typer och strate-
gier kommer till uttryck i konkreta, pågående förhörsdialoger är de emellertid 
ofta högst påtagligt relaterade och sammanflätade. Med andra ord kan en för-
hörsledare på en och samma gång, i en sekvens av en förhörsdialog, fråga om 
flera teman, använda flera frågetyper och pröva flera frågestrategier. Det är 
också så att variationer av frågeteman blandas med variationer av frågetyper 
och variationer av frågestrategier. Följaktligen kommer även detta att beskri-
vas och empiriskt analyseras i de tre kapitel som följer i avhandlingens Del II, 
då också de hör förhörspraktikernas karaktär till. Det är dock viktigt att på-
minna om avhandlingens avgränsningar, det vill säga att avhandlingens hu-
vudfokus rör just ”dubbelt ansvar”.77  
 
När jag så hade lagt grunden till min empiriska redovisning av förhörsprakti-
ker med icke straffmyndiga barn började jag systematiskt jämföra utfallet av 
dessa beskrivningar med de praktiker som avsåg straffmyndiga unga. Även 
här utgjorde frågeteman, frågetyper och frågestrategier fokus för min databe-
arbetning. Först undersökte jag huruvida de teman, betoningar och variationer 

 
77 Se avsnittet ”Avgränsningar – vad avhandlingen inte studerar” i kapitel 1.  
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som jag funnit och formulerat i min läsning av förhören med barnen också 
fanns i förhören med de unga. Därefter undersökta jag om det i förhören med 
unga fanns teman, betoningar och variationer som inte fanns i förhörsprakti-
kerna med barnen. Och så kunde jag skriva fram tre empiriska kapitel om, i 
tur och ordning, frågeteman (kapitel 6), frågetyper (kapitel 7) och frågestrate-
gier (kapitel 8) i vilka först utfallet för icke straffmyndiga barn beskrivs och 
därefter utfallet för straffmyndiga unga, vilket i sin tur kunde jämföras, analy-
seras och sammanfattas. Avslutningsvis sammanfattas avhandlingens empi-
riska resultat som bekant i kapitel 9, som avslutar Del II.  
 
Innan jag nu avslutar avhandlingens Del I med frågor om etik och etikpröv-
ning ska jag först reflektera över styrka och svaghet i avhandlingens metodo-
logi.  

Metodologiska reflektioner 
Efter att ha redovisat avhandlingens vetenskapliga synsätt, metodval, empi-
riska material och databearbetningsmetod är det viktigt att på olika men rela-
terade sätt reflektera kring min metodologi, nämligen, i tur och ordning, mitt 
empiriska material, eller offentliga dokument som datakälla, mitt metodval, 
dess robusthet och, än mer övergripande, avhandlingens vetenskaplighet. 
Samtlig dessa tre, som jag kallar dem, metodologiska reflektioner, rör förstås 
avhandlingens studie av förhörspraktiker, vilka ligger till grund för svaret på 
avhandlingens vägledande fråga om hur polisen som förhör barn och unga 
som misstänks för dödligt våld hanterar ”det dubbla ansvaret”.  

Offentliga dokument som datakälla 
Avhandlingens empiriska material utgörs av allmänna dokument som upprät-
tats av en svensk polismyndighet inom ramen för en förundersökning som rör 
misstankar om barns och ungas utövande av dödligt våld. Att som forskare 
använda sådana dokument, med avgränsat fokus på i sin helhet utskrivna för-
hör i avsikt att studera förhörspraktiker, kräver en bedömning av denna data-
källas vetenskapliga användbarhet och värde. För att värdera denna källa ska 
jag i min första metodologiska reflektion, informerad av Scott (1990), reflek-
tera över dess autenticitet, meningsfullhet, representativitet och trovärdighet.  
 
Autenticitet rör enligt Scott (1992) frågor om dokumentens äkthet och ur-
sprung, vilket i avhandlingens fall handlar om huruvida förundersökningarna 
och förhören till existens och innehåll kan anses vara pålitliga och säkra. De 
studerade förhören har upprättats och registrerats i de aktuella polismyndig-
heternas system. Av denna registrering framgår ärendenummer, vad förhöret 
gäller, vem som förhörs, anledningen till förhöret och gärningsbeskrivning. I 



113 

de fall som förhöret gäller misstänkta som är straffmyndiga anges med något 
undantag även delgivning av brottsmisstanke. Därtill beskrivs vem och vilka 
som varit förhörsledare, andra närvarande, till exempel försvarare, åklagare, 
socialtjänst och föräldrar, och vart förhöret ägt rum samt vid vilket datum och 
tid. Om förhöret dokumenterats med ljud och bild (video) anges även detta. 
Mot denna bakgrund finner jag att min datakälla, de aktuella utskrivna förhö-
ren, är vad Scott (1992) benämner autentiska, det vill säga äkta med ett kon-
trollerbart ursprung.  
 
Med meningsfullhet avser Scott (1992) datakällans eller, som i mitt fall, do-
kumentens, karaktär i termer av tydlighet och begriplighet och därmed, i för-
längningen, dess användbarhet för en specifik studie. Det är min erfarenhet att 
de utskrivna förhören och den information som följer med dem till sitt innehåll 
är just tydliga och begripliga. Ett viktigt skäl till detta är att de ska ligga till 
grund för eventuellt åtal och domstolsförhandlingar. De har också hög grad av 
relevans för avhandlingens fokus på och intresse för förhörspraktiker. Genom 
att studera de utskrivna förhören har det varit möjligt att studera ”det i för-
hörsstunden rättsliga görandet”. Just det som i förlängningen kan och ska em-
piriskt analyseras, teoretiseras och problematiseras som förhörspraktiker. 
Också i relation till rättsliga krav (kapitel 2) och tidigare forskning med rele-
vans för studier av förhörspraktiker (kapitel 4). 
 
Representativitet ska enligt Scott (1992) förstås i termer av om datakällan är 
typisk för det fenomen som studeras, det vill säga huruvida de utskrivna förhör 
som utgör avhandlingens empiriska material kan anses vara representativt 
med avseende på förhörspraktiker med icke straffmyndiga barn och straff-
myndiga unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld under den stude-
rade perioden. Mitt svar är att så otvetydigt är fallet när det gäller de studerade 
förhören med barnen, då, som ovan redovisats, de med avseende på antal för-
undersökningar, antal barn och, med två undantag,78 antal förhör utgör en to-
talundersökning av samtliga fall. Här råder alltså inget tvivel om att avhand-
lingens datakälla är helt och hållet representativ för perioden 1995–2013.  
 
När det gäller unga, som utgör jämförelsematerial, ingår däremot endast de 
förundersökningar som rymmer utskrivna förhör. Därtill har ett urval av för-
hörs gjorts, så att endast det första utskrivna förhöret i varje förundersökning 
med utskrivna förhör ingår i avhandlingens empiriska material. Det är dock 
min bedömning att denna urvalsgrund och det antal förhör med unga som in-
går utgör ett material med vars hjälp en jämförelse med de studerade barnen 
på tillfredsställande representativ grund är möjlig. Det är ju därtill så att alla 
unga som förekommer i förundersökningar med utskrivna förhör ingår i 

 
78 Skälet till dessa två undantag är som bekant att alla utom två förhör med barn under 

den aktuella tidsperioden fanns tillgängliga i utskriven form.  
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avhandlingsmaterialet. Här kan dock inte helt uteslutas att det kan finnas em-
piriska teman och variationer med avseende på förhörspraktiker som inte ryms 
i de studerade förhören. Det är likväl min bedömning att lite talar för att det 
skulle förekomma stora och för analysen betydelsebärande avvikelser. Inte 
minst för att de förhör som studerats, både med barn och unga, uppvisar en 
hög grad av överensstämmelse, vilket den empiriska redovisningen som görs 
i avhandlingens andra del i hög grad kommer att visa. Det är alltså min be-
dömning att även Scotts (1992) krav på representativitet kan anses uppfyllt. 
Jag vill dock betona att denna representativitet avser vad jag väljer att kalla en 
”kvalitativ representativitet”, vilket innebär att det som representeras i en kva-
litativ studie är just förekommande, betydelsebärande kategorier och variat-
ioner – inte kvantitativa fördelningar av dem.79 
 
Slutligen det Scott benämner trovärdighet, som gäller i vilken utsträckning 
felaktigheter och förvrängningar kan ha påverkat de studerade dokumentens 
innehåll. Med andra ord om det går att lita på att innehållet i de studerade 
förhören är korrekt. Så går det alltså att tänka att något blivit fel i polismyn-
digheternas hantering av förhören, till exempel vid inspelning, utskrift och re-
gistrering. Min läsning och bearbetning av de förhör som ingår i avhandlings-
materialet tyder dock inte på något sådant. Jag har därför ingen anledning att 
tro att de förhör som avhandlingen studerar inte är korrekta återgivningar av 
vad som sagts i förhören. Följaktligen är det min bedömning att de förhör i 
dialogutskrift jag studerat rymmer exakt det som sagts i förhören. Ett möjligt 
undantag till denna bedömning skulle kunna vara de i förhållande till förhörs-
ledare oberoende tjänstepersoner som haft till uppgift att transkribera förhö-
ren. Vid några få tillfällen i det studerade förhören har den som transkriberat 
markerat att det som sägs inte är hörbart och därför inte är möjligt att transkri-
bera. Att så kunnat vara fallet har dock inte på något sätt inverkat på mina 
möjligheter att beskriva, analysera, teoretisera och problematisera de aktuella 
förhören som förhörspraktiker med bäring på avhandlingens huvudfokus: ”det 
dubbla ansvaret”. De är således min bedömning att det inte är möjligt att ifrå-
gasätta trovärdigheten i de förhör som utgör avhandlingens material.  
 
Sammanfattningsvis kan jag därför konstatera att avhandlingens empiriska 
material ger stöd för att säga att Scotts (1992) krav på autenticitet, menings-
fullhet, representativitet och trovärdighet är tillgodosedda på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  

 
79 När det gäller just frågetyper hänvisas även till en kvantitativ studie, vilken gör det 

möjligt att ange procentdelar för förekomsten av olika frågetyper i avhandlingsmateri-
alet (Winerdal, Cederborg & Lindholm, 2018).  
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Avhandlingens vetenskaplighet 
Min andra metodologiska reflektion, som alltså rör avhandlingens vetenskap-
lighet, tar i sin prövning hjälp av ytterligare fem begrepp, nämligen transpa-
rens och reflexivitet (Golafshani, 2003) samt pålitlighet, stabilitet och över-
förbarhet (Bryman, 2018).  
 
Transparens gäller vikten av att tydligt beskriva den vetenskapliga arbetspro-
cessen med avseende på hur data samlas in, bearbetas och analyseras 
(Golafshani, 2003), vilket ovan redovisats under rubrikerna ”Vägen till det 
empiriska materialet” och ”Databearbetningsmetod”. Till frågan om transpa-
rens kan också föras, menar jag, krav på en tydlighet i bestämning och an-
vändning av teori och begrepp, vilket görs i avhandlingens tredje kapitel där 
Douglas (1986) teori om institutioner redovisas, både till sitt innehåll och hur 
den ska användas för att teoretisera de förhörspraktiker som redovisas i kom-
mande Del II. Det är således min bedömning att frågan om transparens i ar-
betsprocess och teorianvändning är klargjord. Därmed tillgodoses inte endast 
kravet på just transparens utan också kravet på reflextivitet (Golafshani, 2003), 
nämligen detta att tänka kring och klargöra de empiriska vägval och teoretiska 
utgångspunkter som avhandlingen formulerat och bygger på i sökande efter 
svar på dess vägledande fråga samt i uppfyllandet av dess övergripande syfte.  
 
Med pålitlighet avses hur säkra ett forskningsprojekts resultat kan anses vara. 
Hit hör även frågan om huruvida andra forskare hade kommit fram till samma 
sak om studien replikerats. För att bedöma just detta är det, menar jag, viktigt 
att skilja på det empiriska innehållet i de beskrivningar och analyser som görs 
i avhandlingens kommande Del II och den teoretiska analys, eller teoretise-
ringar (Swedberg, 2014), som sker i dess avslutande Del III. Det är nämligen 
min övertygelse att om andra forskare hade försökt att besvara avhandlingens 
empiriska frågor om de förhörspraktiker som här studeras, det vill säga det 
som förhörsledare pratar med de misstänkta barn och unga om, så hade även 
andra forskare kunnat se och beskriva vad jag benämner frågetema, frågetyper 
och frågestrategier. Främst därför att denna empiriska bestämning av just för-
hörspraktiker ligger nära vad som faktiskt sägs och görs i de studerade förhö-
ren, vilket kommer att framgå av den empiriska redovisning som följer i nästa 
del. Dock kan jag inte utesluta att andra forskare, vägledda av samma frågor 
och material, skulle kunna upptäcka kategorier, teman och variationer som jag 
inte förmått att se. De skulle förstås också kunna använda andra begrepp och 
bestämningar än de jag har formulerat. Därtill kan förstås andra vägledande 
empiriska frågor och ingångar applicerade på samma material generera andra 
kategoriseringar, beskrivningar och förståelseformer av förhör med barn och 
unga som misstänks för att ha utövad dödligt våld. Ett och samma empiriska 
material kan alltså på god grund undersökas utifrån olika empiriska intressen 
och frågeställningar och därmed bidra till att belysa andra aspekter – också av 
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de förhörspraktiker som finns i mitt empiriska material. Till exempel hur för-
hörsledare försöker fastställa skuld och/eller hur misstänkta barn och unga 
försvarar sig och eventuellt förnekar skuld samt hur de processer ser ut som 
leder eller inte leder fram till ett erkännande.80 Olika teoretiska perspektiv kan 
därutöver rikta det analytiska sökarljuset mot olika empiriska områden att be-
skriva och teoretisera, vilket i sin tur kan möjliggöra olika typer av problema-
tiseringar av det fenomen som studeras. Mot bakgrund av min avhandlings 
design och dess transparens är det dock min uppfattning att resultaten är just 
pålitliga.  
 
Stabilitet gäller frågan om huruvida en studies resultat också är pålitliga över 
tid (Bryman, 2018), vilket, som jag ser det, rör en mindre självklar metodolo-
gisk reflektion, då en studies resultat över tid kan förändras om villkoren för 
dess utfall förändras. Med andra ord kan förhörspraktiker till följd av förän-
derliga omständigheter se olika ut. Det är, och till detta ska jag återkomma, 
fullt möjligt, ja, till och med önskvärt, om den som i framtiden studerar för-
hörspraktiker finner andra utfall än de jag gör i denna avhandling. Följaktligen 
är det viktigt att genomföra sådana studier för att upptäcka om mina resultat 
är ”stabila” eller har förändrats. Frågan är då om förhörpraktiker efter 2013, 
det vill säga efter den tidsperiod som min avhandlings studerar, kommer att 
karaktäriseras av andra ”tankevärldar/tankestilar” och ”praktikvärldar/prak-
tikstilar” än de jag genom min teoretisks analys visar i denna avhandling? 
 
Slutligen överförbarhet som rör frågan om huruvida en studies resultat är 
överförbara på andra sammanhang och aktörer i samma eller annan tidsperiod, 
vilket förstås måste betraktas som en öppen empirisk fråga. Det är dock min 
teoretiska övertygelse att varthän det finns institutioner så kan dess världar av 
”tankestilar” och ”praktikstilar” studeras. Så hur tänker och gör andra institut-
ioner som rör andra delar av rättsväsendet, till exempel domstolar? Och hur 
tänker och gör institutioner som gäller utbildning, arbete, marknad, religion, 
politik eller vård? Med vilka innehåll, utfall och konsekvenser? Hur kan de 
tänka och göra? Med vilka alternativa innehåll, utfall och konsekvenser. Det 
hade otvetydigt varit av stort intresse att studera hur olika institutioner ser på 
och bemöter barn och unga. Både i en och samma samtid och historiskt över 
tid. Vilka likheter och skillnader skulle man då kunna beskriva? Hur skulle 

 
80 Det kan här tilläggas att jag mer än gärna också hade studerat just detta om tid funnits 

inom ramen för mitt avhandlingsprojekt. Det kan följaktligen finnas skäl till att åter-
komma till just detta vid ett senare tillfälle. Också detta i relation till rättsliga krav, 
forskningsrekommendationer och ett teoretiskt ramverk om hur institutioner tänker och 
gör.  
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dessa överensstämmelser och variationer kunna förklaras? På så sätt kan min 
avhandling utgöra ett jämförelsematerial.81 

Metodens robusthet  
Till mina metodologiska reflektioner hör för det tredje och slutligen också att 
fundera över den metod som använts i strävan efter att uppfylla avhandlingens 
syfte och frågeställningar. Just detta att beskriva men också analysera, teore-
tisera och problematisera förhörspraktiker genom att jämföra förhörspraktiker 
i förhör med straffmyndiga barn och icke straffmyndiga unga. Särskilt så med 
utgångspunkt i de rättsliga krav som rör det jag benämner ”samhällets dubbla 
ansvar” – det ”brotts”- och ”socialrättsliga” – nämligen hur det i praktiken 
närvarar eller inte närvarar i ”förhörsstundens rättsliga görande”. Just det som 
kan benämnas metodens robusthet (Bryman, 2018) och som avser metodens 
lämplighet för att besvara ett projekts frågor och syfte (Dannefjord, 1999). Här 
kan jag se både en styrka och en svaghet i mitt avhandlingsprojekt om just 
förhörspraktiker.  
 
Styrkan är att jag haft tillgång till i sin helhet utskrivna förhör med just barn 
och unga som misstänks för att ha utövad dödligt våld. Framför mig på mitt 
skrivbord har jag haft allt det som förhörsledare och barn respektive unga pra-
tat om i konkreta förhör – det vill säga precis det fenomen jag kallar förhörs-
praktiker och detta i deras levda, reellt existerande och konkreta form. Och 
detta som om jag själv suttit i förhörsrummet och noterat precis allt som sägs 
och görs. Fast så inte varit fallet, vilket hör till styrkan, då min närvaro hade 
kunnat påverka hur dessa förhörpraktiker kommer till uttryck.  
 
Med denna styrka följer emellertid också metodens och materialets svaghet, 
då det faktum att jag inte kunnat vara närvarande gör det svårt att studera och 
förstå betydelsebärande intonationer, kroppsspråk, stämningar och känslor. 
För att komma åt detta hade jag just behövt närvara under förhören i form av 
en observerande etnograf, vilket av flera skäl skulle varit svårt eller omöjligt. 
Dels på grund av etik och sekretess, dels på grund av tid, då de studerade för-
hören redan var genomförda när mitt avhandlingsarbete tog sin början. Till 
tidsargumentet hör också att fall där barn och unga, särskilt barn, är misstänkta 
för att ha utövat dödligt våld är få. Det krävs alltså ett omfattande tidsspann 
för att finna tillräckligt många fall att studera.  
 
Till svagheten hör även att mitt metodval inte gör det möjligt att veta något 
om hur förhörsledare liksom barn och unga tänker, känner och förstår det som 

 
81 I denna anda har jag tillsammans med Mats Trondman skrivit en artikel där vi försöker syn-
liggöra relevansen för Douglas teori om hur institutioner tänker i skolforskning, se Trondman 
& Winerdal (2019). 
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sägs och inte sägs, vilket hade krävt en kvalitativ intervjumetod. I de bästa av 
världar skulle jag alltså förutom att studera dokument med utskrivna förhör 
även kunnat ha observerat och intervjuat förhörsledare, barn och unga, vilket 
inte varit möjligt med tanke på den tid jag haft till förfogande i mitt avhand-
lingsarbete. Just därför valde jag att använda en metod med vars hjälp faktiska 
förhör, förstådda som förhörspraktiker, kunde studeras, vilket otvetydigt in-
nebär en metodavgränsning som också erbjuder fördelar. Dels därför att jag 
därmed inte var närvarande i förhörsrummet men ändå får tillgång till allt som 
sägs och görs i form av förhörsdialoger. Dels att jag nu studerar faktiska förhör 
och inte förhörsledares och barns och ungas upplevelser och erfarenheter av 
förhör. Mot bakgrund av mitt empiriska och teoretiska fokus och intresse be-
dömer jag således min metod som robust – också i relation till mitt intresse 
för rättsliga krav – ”det dubbla ansvaret” – och tidigare forskning, som i stort 
inte har studerat förhörspraktiker med brottsmisstänkta barn och unga. Samti-
digt, vilket inte ska förnekas, saknar jag alltså tillgång till ett kvalitativt empi-
riskt material om hur förhörsledare tänker och upplever förberedelser, genom-
förande och bearbetning av förhör liksom barnens och de ungas tankar, upp-
levelser och erfarenheter av att bli förhörda som misstänkta för allvarliga brott 
(Kvale & Brinkman, 2014). Men, vilket jag finner viktigt att betona, ett sådant 
fokus hade inte varit en avhandling om faktiska, reellt existerande och ver-
kande förhör – det vill säga förhörspraktiker – utan om förhörsledares upple-
velser av och föreställningar om förhörspraktiker, vilket avhandlingen – med 
huvudfokus på just hur ett rättsligt reglerat ”dubbelt ansvar” hanteras – inte 
haft för avsikt att studera. Just därför är, vill jag hävda, mitt metodval robust i 
sina kvalitativa avsikter att studera just förhörspraktiker och ”dubbelt ansvar”. 
Jag har helt enkelt haft tillgång till det material som krävs för att besvara av-
handlingens frågor och därmed uppfylla dess övergripande syfte. Också, som 
sagt, i relation till mitt teoretiska ramverk, mitt intresse för rättsliga krav och 
lärdomar från tidigare forskning.  
 
Innan det är dags att påbörja redovisningen av mina empiriska resultat med 
avseende på förhörspraktiker är det nödvändigt att även klargöra de etiska 
krav som reglerar min avhandling.  

Etikfrågor  
I metodkapitlets sista avsnitt riktas intresset mot de etikfrågor som gäller all 
forskning och därmed varje avhandlingsprojekt. Först redovisas huvuddragen 
i lag (2003:460) om etikprövning av forskning, den så kallade ”etikprövnings-
lagen”. Därefter relateras dess rättsliga krav till de etiska överväganden jag 
gjort i mitt avhandlingsarbete, vilka prövats och godkänts av en regional etik-
nämnd. Till sist formuleras vad jag kallar ett etiskt dilemma, nämligen att å 
ena sidan uppfylla de rättigheter som varje individ som medverkar i ett 
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forskningsprojekt har och att å andra sidan möjliggöra ett samhälles och en 
offentlighets behov av forskning och kunskap. Det är min förhoppning att 
denna avhandling förmår att hantera detta dilemma. Inte bara genom att följa 
en reglerande etiklag utan också genom det sätt på vilket avhandlingen som 
forskningsprojekt är utformad och framskriven.  

Etikprövningslagen  
Etikprövningslagen (2003:460) syftar i grunden till att skydda varje enskild 
individ som studeras när forskning bedrivs (etikprövningslagen 1 §). Avgö-
rande utgångspunkter för detta skydd anges i dess 7–11 §§, vilka betonar att 
forskning endast får bedrivas om den visar respekt för människors värde, 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I avvägningen mellan just 
individers värde, rättigheter och friheter och samhällets och vetenskapens be-
hov av kunskap och utveckling ska därför, som grundprincip, företräde ges till 
det förra och inte det senare. Samtidigt ger etikprövningslagen utrymme för 
undantag. Forskning kan nämligen accepteras om de risker som avser indivi-
der bedöms uppvägas av forskningens samhälleliga och vetenskapliga värde 
(Vetenskapsrådet, 2002). Till detta ska jag återkomma, då mitt eget avhand-
lingsprojekt utgör ett exempel på just detta.   
 
Forskning kan således endast bedrivas efter det att den prövats och blivit god-
känd av en etiknämnd (etikprövningslagen § 6), vilken har att särskilt beakta 
etikprövningslagens huvudsakliga tillämpningsområden. Till dessa hör hante-
randet av känsliga personuppgifter (etikprövningslagen 3§ punkt 1), person-
uppgifter om rör lagöverträdelser och frågor som rör information och sam-
tycke (etikprövningslagen 3 §, punkt 2). Hit hör också vad som gäller vid god-
kännande av forskning i fall där samtycke inte behöver inhämtas (etikpröv-
ningslagen 3 §, punkt 2).  

Avhandlingens etiska prövning   
Mot bakgrund av etikprövningslagen 6 § har mitt avhandlingsprojekts innehåll 
och tillvägagångssätt vid, som tidigare nämnts, två olika tillfällen prövats och 
godkänts i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Dnr 2013/1187–
31/10; Dnr 2014-199-32).82 I en sådan prövning ingår fyra grundläggande 
principer, vilka avser konfidentialitet, information och samtycke samt nyttjan-
dekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns således anledning att närmare be-
skriva dessa principer och hur de har hanterats i mitt avhandlingsprojekt.  
 

 
82 Angående de två prövningarna, se ovan avsnitt om ”Vägen till det empiriska materi-

alet”, s. 97.  
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Kravet på konfidentialitet innebär att uppgifter som ingår i ett forsknings-
material ska behandlas på ett sådant sätt att enskilda personer inte går att iden-
tifiera. Det innebär också att inga andra än de forskare som ingår i ett specifikt 
och etikprövat projekt får ha tillgång till materialet. För att uppfylla det första 
kravet på konfidentialitet har såväl databearbetning som redovisning av empi-
riska resultat anonymiserats. Följaktligen anges inte förhörsledares, barns och 
ungas namn, kön eller exakta ålder. När det gäller just ålder används endast 
de för avhandlingens syfte och analytiska fokus nödvändiga kategorisering-
arna ”icke straffmyndiga barn” (under 15 år) och ”straffmyndiga unga” (15–
17 år), vilka jämförs med avseende på de förhörspraktiker som studeras. Där-
med beskrivs och analyseras dessa aktörer endast i termer av innehållet i de 
citat i vilka förhörsledare i de studerade förhören frågar och barn och unga 
svarar. I samma anonymiserande anda anges inte heller platser vid namn eller 
tider i termer av år, dagar och klockslag. Detsamma gäller de redskap som 
utgör mordvapen. När därför, som exempel, ett namn, en plats eller ett mord-
vapen nämns i de studerade förhören markeras de endast med [NAMN], 
[PLATS] och [REDSKAP]. Det andra kravet på konfidentialitet har uppfyllts 
genom att avhandlingens forskningsmaterial sparats på en separat hårddisk 
vilken förvaras inlåst i ett brand- och stöldsäkerhetsskåp på barn- och ung-
domsvetenskapliga vid Stockholms universitet. Endast de forskare som är in-
volverade i projektet har haft tillgång till materialet.83  
 
Informations- och samtyckeskravet innebär att varje individ – eller, som det 
heter i etikprövningslagen, ”forskningsperson” (etikprövningslagen §§ 16–17) 
– som ingår i ett forskningsprojekt har rätt att bli informerad om projektets 
syfte och mot denna bakgrund bestämma sig för att ge eller inte ge samtycke 
till deltagande. Om de som studeras är under 15 år ska samtycke alltid inhäm-
tas från vårdnadshavare. Därtill ska barnet själv, så långt det är möjligt, infor-
meras och ge sitt samtycke att medverka. När det gäller forskningspersoner 
som istället fyllt 15 men inte 18 år och som kan anses förstå vad den aktuella 
forskningen innebär så ska dessa ges information om och samtycka till delta-
gandet. I dessa fall krävs alltså inte samtycke från deras vårdnadshavare (etik-
prövningslagen 18 §). Det betyder således att efter den unge fyllt 18 år är per-
sonen myndig att själv bestämma medverkan i forskningen utan att vårdnads-
havarna tillfrågas. Det är därtill möjligt för den som gett sitt samtycke att ändra 
sig. Följaktligen kan samtycke återtas, vilket gäller såväl vårdnadshavare som 
barn och unga över 15 år (etikprövningslagen § 19).84 
 

 
83 De personer som haft tillgång till det inlåsta originalmaterialet är endast doktoranden 

och huvudhandledaren.  
84 Forskning kan dock i vissa fall bedrivas utan samtycke om det är till större men för 

individen att informeras och tillfrågas än att ge sitt samtycke (etikprövningslagen 20–
22§§).  
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I avhandlingsprojektet gjordes bedömningen att information och samtycke 
skulle kunna orsaka mer oro och obehag än vad som är proportionerligt i för-
hållande till den forskning som bedrivits. Därför kom jag inte att söka sam-
tycke hos de personer som ingår i avhandlingens empiriska material. Ytterli-
gare skäl till detta är att misstanken om brotten i många fall låg långt tillbaka 
i tiden och att straff, när sådana fastställdes i domstol, sedan länge kunde vara 
avtjänade. Däremot tillgodosågs kravet om information och samtycke när det 
gäller de myndighetskontakter som krävdes när jag begärde ut de förunder-
sökningar och förhör som utgör avhandlingens empiriska material. Som be-
kant ansvarade då varje polismyndighet för de aktuella dokumenten, vilket 
innebar att de måste göra en egen sekretessbedömning vid varje förfrågan om 
utlämnande av handlingar och uppgifter.  
 
Slutligen nyttjandekravet som innebär att forskningsmaterial inte får användas 
till något annat än det som forskningen är avsedd för, det vill säga det som är 
angivet i forskningsansökans syfte vid etikprövningen. Följaktligen kommer 
det ovan beskrivna empiriska materialet endast att användas i detta aktuella 
avhandlingsarbete och avse studiet av förhör – det vill säga förhörspraktiker – 
med barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld. Om detta 
material ska användas i ett nytt projekt måste således en ny etikprövning gö-
ras.  

Att hantera det etiska dilemmat  
Att forska om barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld in-
nebär ett stort etiskt ansvar i alla delar av forskningsprocessen, från projektets 
formulering och design till den slutprodukt som en färdig och offentlig av-
handling utgör. Jag tänker alltså främst på forskningspersonernas ålder och 
det allvarliga brott, i huvudsak mord, som de misstänks för och kan vara skyl-
diga till. Samtidigt ska allvarliga brott utredas och det är därför viktigt att 
forska om hur detta kan gå till. Särskilt så utifrån de i kapitel 2 redovisade 
rättsliga kraven om uppfyllandet av samhällets ”dubbla ansvar”. Det som för 
varje förhörsledare kan utgöra ett dilemma, nämligen att på en och samma 
gång utreda brott – det ”brottsrättsliga” – och behov av skydd, stöd och hjälp 
– det ”socialrättsliga”.  
 
Men också för mig som forskarstuderande finns ett starkt närvarande di-
lemma, nämligen ett etiskt dilemma: att å enda sidan följa etiska principer för 
forskning och att å andra sidan utforska ett för samhället och offentligheten 
viktigt fenomen, nämligen hur förhörspraktiker i förhör med utsatta barn och 
unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld kan (konkreta förhörsprak-
tiker), ska (rättsliga krav) och bör (forskningsrekommendationer) gå till. Det 
har därför varit min strävan att hantera detta dilemma genom att följa etik-
prövningslagen i överensstämmelse med vad som ovan redovisats, nämligen 
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konfidentialitet, information och samtyckes- samt nyttjandekrav, vilket, som 
sagt, vid två tillfällen prövats och godkänts av den Regionala etiksprövnings-
nämnden i Stockholm (Dnr 2013–1186/10; Dnr 2014–199:32). Därutöver vill 
jag påminna om att den empiriska beskrivning och analys som nu följer i av-
handlingens Del II inte avser att studera enskilda förhörsledare, barn och unga 
eller specifika brottsfall85 utan istället riktar ljuset mot mer eller mindre ge-
mensamma drag och variationer i de förhörspraktiker som till slut i avhand-
lingens Del III ska hjälpa oss att teoretiskt förstå så att vi också kan erbjuda 
en förklaring till hur institutioner – i detta fall en ”förhörsinstitution” – kan 
tänka och göra med avseende på ”dubbelt ansvar”. Och det är först när dessa 
empiriska beskrivningar och analyser och en teoretisering av dem är gjorda 
som det är möjligt att problematisera vad som beskrivits och teoretiserats. På 
just detta sätt bidrar också avhandlingens design till att hantera det ovan for-
mulerade etiska dilemmat på ett sätt som jag hoppas läsaren finner försvarbart. 
Särskilt så mot bakgrund av att vi behöver veta mer om hur konkreta förhörs-
praktiker – ”det i förhörsstunden rättsliga görandet” – kan gå till, vilket utgör 
fokus och intresse för denna avhandling. Vi är därmed framme vid avhand-
lingens del II. Dags, alltså, att beskriva och analysera de förhörspraktiker som 
det nu redovisade och på olika vis reflekterade empiriska materialet möjliggör.  
 
 
 

  

 
85 Om just detta, se avsnittet ”Avgränsningar – vad avhandlingen inte studerar” i avhand-

lingens inledande kapitel.  
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Del II 
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Kapitel 6. Frågeteman 

Avhandlingens inledande empiriska kapitel fokuserar det första av de tre tre-
man som empiriskt bestämmer avhandlingens beskrivning av förhörsprakti-
ker, nämligen frågeteman. Den vägledande frågan gäller således vad förhörs-
ledarna pratar om med de barn och unga som misstänkts för att ha utövat död-
ligt våld. Så vad är det förhörsledarna vill veta? Jag börjar med att redovisa de 
centrala teman som beskriver förhörspraktiker med icke straffmyndiga barn. 
Därefter redovisas frågeteman med avseende på straffmyndiga unga. Varje 
tema synliggörs med exempel från de förhör som utgör avhandlingens empi-
riska material. I dessa exempel framgår vad förhörsledaren (FL) frågar och 
hur barnet (B) respektive den unge (U) svarar. Avslutningsvis görs en sam-
manfattande jämförelse mellan icke straffmyndiga barn och straffmyndiga 
unga. Frågan är då vilka empiriska likheter och skillnader som finns med av-
seende på just frågeteman. Jag passar också på att påminna läsaren om att be-
skrivningen av just frågeteman är det första steget i att empiriskt utforska hur 
polisen, som ”förhörsinstitution”, i förhörspraktiker ”tänker” och ”gör” och 
därmed hanterar, ”det dubbla ansvaret”.  

Frågeteman i förhör med icke straffmyndiga barn 
Fem centrala frågeteman används i förhör med icke straffmyndiga barn, näm-
ligen brottet, platsen, tiden, vapnet och motivet. Det är viktigt att påpeka att 
redovisningen av de centrala temana av analytiska skäl är empiriskt renodlade 
och identifierar vad förhörsledaren frågar om. I konkreta förhör kan de olika 
temana förstås ofta flyta in i varandra, vilket kommenteras i redovisningen.  

Brottet 
Det första centrala frågetemat i förhör med icke straffmyndiga barn rör alltså 
det begångna brottet, vilket beskrivs med hjälp av fyra empiriska exempel. I 
fokus för temat står vad som hänt i samband med brottet men också vem eller 
vilka som kan vara involverade. Hit hör även frågor om vem eller vilka som 
har drabbats.  



126 

I det första exemplet frågar förhörsledaren barnet om varför det är hos poli-
sen.86 Barnet svarar att det är där för att prata om ”den där mördaren”. Förhörs-
ledaren vill sedan veta vad barnet vet om detta. Har det sett ”någonting”? Och 
vad ”hände” då? En specifik dag anges också.  

FL: NAMN (barnets namn), vet du varför du är här hos oss nu, vad vi ska prata 
om?  
B: Ja.  
FL: Det vet du?  
B. Ja, den där mördaren.  
FL: Ja, den där mördaren ska vi prata om. 
B: Mm. 
FL: Kan du berätta vad du vet om det, om du har sett någonting eller vad som 
hände i söndags? 

 
I det andra exemplet betonar förhörsledaren starkt vikten av att veta vad som 
hänt. Barnet börjar då berätta om när det och en annan person gick hem från 
skolan.87 

FL: Det är jätteviktigt att vi tillsammans försöker reda ut vad som har hänt. Ska 
du berätta? 
B: Vi gick hem från skolan /…/.  

 
Också i det tredje exemplet gäller frågan vad som hänt, men nu med fokus på 
offret. När barnet svarar att någon ”dött” vill förhörsledaren veta mer om vad 
som hänt med just avseende på offret, vilket även rymmer vetskap om vem 
det är.88 

FL: Vad är det som har hänt NAMN (offrets namn)?  
B: Han har dött.  
FL: Berätta det du vet? 
B: Jag vet bara att han har dött, jag vet inte mer.  

 
I det sista exemplet delger förhörsledaren barnet brottspecifika detaljer om 
”ett knivstick” och dess följdverkning, nämligen att offret till följd av sticket 
har ”dött”.89 Nu vill förhörsledaren veta vad barnet vet om just detta? Men 
barnet säger sig inte veta något. Skälet, menar barnet, är att det svimmade och 
inte vaknade förrän allt var över.  

 
86 Fall nr 6, förhör 1, s. 1–2. Barnet förhörs initialt som vittne om det han känner till om 

brottet.  
87 Fall nr 3, förhör 2, s. 1.  
88 Fall nr 1, förhör 1, s. 37.  
89 Fall nr 2, förhör 1, s. 2. 
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FL: Du vet ju att en av dom här grabbarna har fått ett knivstick. Han har ju till 
och med dött av det här sticket. Vad vet du om det? 
B: Jag vet inte. Jag vet inte, jag såg inte någonting för jag svimmade då och sen 
var det liksom över när jag vaknade.  

 
De fyra exemplen lär oss således sammanfattningsvis att frågetemat om brot-
tet avser att reda ut vad icke-straffmyndiga barn som förhörs vet om ”vad som 
hänt”. Till detta tema hör betoningar som vad det icke straffmyndiga barnet 
vet om brottet och om vem eller vilka förövare och offer är. Men, som redan 
påpekats, olika frågeteman tenderar att gripa in i varandra. Så kan frågor om 
brottet också rymma kommande teman som plats och tid.  

Platsen 
Det andra centrala frågetemat riktar fokus mot var det aktuella brottet ägt rum. 
Följaktligen söker förhörsledaren vetskap om just platsen för brottet. Här föl-
jer två exempel.  
 
I det första delges det icke straffmyndiga barn som förhörs information om en 
specifik brottsplats och vad som hänt där.90 Denna information kommer från 
andra barn, vilket barnet också får veta. Därefter ombeds det att berätta vad 
det vet om vad som hände på den aktuella platsen. I detta fall ett område där 
brottet eventuellt har skett. Men barnet som förhörs svarar att det inte vet så 
mycket. Det var, säger det, inte ute när det som förhörsledaren berättar om 
hände.   

FL: Dom här andra vi har pratat med nämner att det jagas upp en pojke i PLAT-
SANGIVELSE (område). 
Berätta vad du vet om det? 
B: Vilken pojke? En liten pojke har jag sett. Jag vet inte mer. Jag var inte ute 

då.  

 
I det andra exemplet blir platsen för brottet central, då barnet som förhörs till-
frågas om syftet med att bege sig dit.91 

FL: Var det inte så att ni hade ett helt annat syfte när ni åkte ut till PLATSEN 
(brottsplatsen) igår kväll? 

 
90 Fall nr 1, förhör 1, s. 32.  
91 Fall nr 4, förhör 1, s. 5. 
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B: Nej det hade vi inte. Vi hade inga planer på sånt. Mord, alltså. 
FL: Nej, men du kanske inte hade planer på att mörda någon, men du kanske 
hade planer på att ge honom en läxa. 
B: Nej, inte direkt. Men jag har inte slagit ihjäl han. 
FL: Ska vi ta det en gång till. Vad var det som hände igår egentligen?  
B: Ja, men jag berättar sanningen. Det är ni som inte vill tro på den.  

 

I exemplet ovan kommer ytterligare ett tema fram, vilket rör motiv. Förhörs-
ledarens fråga om huruvida barnet begav sig till platsen för att ge offret ”en 
läxa” utgör exemplet. Som sagt, i konkreta förhör kan olika frågeteman vara 
högst sammanflätade.  
 
Sammanfattningsvis lär vi oss därmed att förhörsledare i förhör med icke 
straffmyndiga barn, förutom brottet, också fokuserar platsen där det skett. Till 
detta frågetema hör även betoningar på vad som händer på platsen, vilka som 
var närvarande och vilket syftet var med att befinna sig där. Förhörsledaren 
vill uppenbart kunna binda brottet, det vill säga konkreta händelser, förövare 
och offer, till en aktuell brottsplats.  

Tiden  
Ett tredje centralt frågetema i förhör med icke straffmyndiga barn avser tiden 
när brottet begicks. Med andra ord utgör bestämningar som dag och klockslag 
fokus för ett specifikt brott på en specifik brottsplats.  
 
I exemplet nedan frågar förhörsledaren om den aktuella dagen när brottet be-
gicks.92 Denna fråga om ett specifikt datum kombineras med ytterligare två 
frågor, nämligen vad som hände den aktuella dagen och vem barnet som för-
hörs då var tillsammans med. 

FL: Vill du berätta med egna ord först för mig vad det var som hände och sen 
så ställer jag frågor in emellan? 
B: Du kan ställa frågor nu med en gång. 
FL: Ok, då gör vi så här att jag frågar dig om DATUM (dagen för brottet), vem 
var du tillsammans med?   

 
Följaktligen lär vi oss sammanfattningsvis att vetskap om tiden för ett specifikt 
brott på en bestämd plats ges stor betydelse i förhör med icke straffmyndiga 
barn. Till frågetemat om tiden hör även betoningar som rör händelser och 
andra närvarande personer. Svaret på frågor om vad som hänt, vem eller vilka 
som har gjort brottet eller drabbats av det, och var det har hänt kan nu 

 
92 Fall nr 5, förhör 3, s. 1–3.  
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kombineras med när det hände. Som bekant flyter olika frågeteman i konkreta 
förhörssituationer ofta samman.  

Vapnet 
I det fjärde centrala frågetemat fokuseras vapnet som förövaren använt sig av 
när offret bragts om livet. Det bör här påpekas att det inte måste röra sig om 
ett regelrätt vapen. Även andra redskap kan avses. Här följer två exempel, 
båda gäller som sagt förhör med icke straffmyndiga barn.  
 
I det första exemplet gäller förhörsledarens intresse det vapen som använts.93 
Exemplet rymmer också intresse för vem eller vilka som har haft tillgång till 
och burit den aktuella typen av vapen.  

FL: Det pratas lite om FÖREMÅL (vapen) här, vad vet du om FÖREMÅL (va-
pen)? 
B: Vet ingenting. Min bror hade glömt den när vi var och fiskade, då glömde 
han den i fickan. Det var därför vi hade FÖREMÅL (vapen) på oss.  
FL: Hur var det med dig själv, hade du FÖREMÅL (vapen) på dig? 
B: Jag hade ingen.  

 

I det andra exemplet ryms även frågor om varifrån vapnet kommer och vem 
som höll i det (på ett visst sätt) och vem som inte gjorde det.94 

FL: Det här FÖREMÅLET (vapnet), var kom det ifrån? 
/…/ 
FL: Hur höll han? Man kan hålla på mitten, ute på änden, en eller två händer? 
/…/ 
FL: Så som jag förstår det så är det NAMN (medgärningspersonens namn) som 
har gjort sig skyldig att göra NAMN (offrets namn) illa. Din inblandning här 
det är att du var på platsen? Vapnet fanns aldrig i din hand?  
B: Nej, det gjorde det inte. 

 

Av frågetemat om som rör vapen lär vi oss sammanfattningsvis att förhörsle-
daren vill försöka fastställa det aktuella vapnet som använts vid brottet. Något 
som också rör betoningar på vem eller vilka som haft tillgång till ett sådant 
vapen, var det kommer ifrån och vem som höll i det. Så kan frågorna om vad, 
vem, var och när i förhör med icke straffmyndiga barn kombineras med frågan 
om vilket vapnet är.  

 
93 Fall nr 2, förhör 1, s. 11.  
94 Fall nr 4, förhör 1, s. 2. 



130 

Motivet  
Det femte och sista centrala frågetemat i förhör med icke straffmyndiga barn 
gäller motivet till brottet. Frågan om varför brottet begicks, det vill säga dess 
anledning, står nu i fokus. Förhörsledarens frågor om just motivet förutsätter 
dock att barnet helt eller delvis har berättat om sin inblandning i brottet. Två 
exempel får beskriva motivtemat, som också det rymmer olika betoningar.  
 
Det första exemplet handlar om vad som har hänt precis innan det aktuella 
brottet begicks, men också om vad som drev barnet som förövare till hand-
lingen.95 Följaktligen vill förhörsledaren få barnet att förklara just varför brot-
tet skedde. När barnet visar sig ha svårt att med egna ord förmå sig formulera 
en anledning föreslår förhörsledaren att orsaken var ilska och aggression. Nå-
got som det barn som förhörs medger att förhörsledaren har rätt i. ”Men”, sä-
ger barnet, ”nu får jag inte fram det”.  

FL: Försök berätta vad som händer emellan er här.  
B: Vet inte. 
FL: Kan du berätta lite av vad det var NAMN (offrets namn) sa? 
B: Jag kommer inte ihåg vad NAMN (offrets namn) sa och vad jag svarade. 
FL: Ja, men ni måste väl ha sagt saker till varandra det är jag övertygad om.  
B: Ja, eftersom man springer inte bara och göra sådana där saker. 
FL: Nej, det finns alltid en orsak till det man gör. 
B: Ja visst.  
FL: Man kan inte bara tänka så här att, jag nu ska jag göra det för skoj skull för 
det finns inget skoj med det hela.  
B: Inte ett dugg. 
FL: Det finns en förklaring. 
B: Hm. 
FL: Det finns en förklaring och det är att det finns väldigt, väldigt mycket ilska, 
tror jag. 
B: Har du rätt i. 
FL: Jag tror du har blivit fruktansvärt arg. 
B: Mm, jag får inte fram det, någon dag ska jag få fram det.  
FL: Är det inte lika bra att du säger det på en gång.  
B: Jag kan inte, det går inte.  
FL: Jag tror du vet men jag tror att du skäms över att säga det, kan det vara rätt? 
B: Vet inte, om jag skulle veta skulle jag säga lite åt gången. 
FL: Hm. 
B: Men nu får jag inte fram det.  

 

I det andra exemplet är motivet till brottet, som förhörsledaren förstår det, 
hat.96 Skälet är att barnet just sagt att det inte tycker om homosexuella. Det-
samma gäller, menar barnet, en misstänkt medbrottsling. Därför ställs frågor 

 
95 Fall nr 3, förhör 12, s. 26–27.  
96 Fall nr 4, förhör 2, s. 55.  
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om det misstänkta barnets och medbrottslingens inställning till just homosex-
uella, men också till personer med invandrarbakgrund. I svaret bekräftar bar-
net att det är riktigt. För varken det eller den andra förövaren tycker om ho-
mosexuella och invandrare.  

FL: Du tycker inte om homosexuella säger du? Vad tycker du om invandrare 
då?  
B: Nej, inge bra. 
/…/ 
FL: Du säger att NAMN (medgärningspersonens namn) hatar bögar, vad tycker 
du om homosexuella? 
B: Jag tycker inte heller om dom.  

 
Sammanfattningsvis lär vi oss därmed att förhörsledarens intresse för motiv 
avser sådant som kan förklara brottet i termer av barnets motiv. I de exempel 
som redovisas utgör aggression och hat mot homosexuella och invandrare ex-
empel. Till sökandet efter motiv hör också betoningar på sådant som hänt in-
nan det aktuella brottet, till exempel relationer mellan förövare och offer, vad 
som sagts och gjorts och vilka konsekvenser det kan ha genererat. Till svaret 
på motivets varför-fråga hör alltså även konkreta händelseförlopp som leder 
fram till brottet. Sådana förlopp kan även visa sig vara förbundna med ur för-
övarens horisont legitimerande föreställningar om offret, vilka, som exemplen 
visar, kan röra sådant som aggression, sexualitet och etnicitet. 
 
Avsikten med att försöka fastställa motiv hos icke straffmyndiga barn är för-
hörsledarens strävan att vilja förklara brottet, dess vad och vem, samt den plats 
och den tid när det hände. Så kan förhörsledarens frågetema om brottet, plat-
sen, tiden, vapnet och motivet läggas samman till en bild av vad som hänt och 
vem som har gjort sig skyldig till utövande av dödligt våld. Fokus på det 
”brottsrättsliga uppdraget” är alltså mycket tydligt. 

Frågeteman i förhör med straffmyndiga unga  
Även när det gäller straffmyndiga unga är de fem centrala frågetemana des-
amma. Men frågan är också om det i förhör med unga kan finnas andra teman 
närvarande än de i förhör med barn. Jämförelsen mellan icke straffmyndiga 
barn och straffmyndiga unga är ju som sagt central för avhandlingens syfte 
om förhörspraktiker och ”dubbelt ansvar”.  

Brottet 
I förhör med icke straffmyndiga barn avser frågor om brottet att reda ut ”vad 
som har hänt”, det vill säga vad barnet vet om det aktuella brottet. Hit hör som 
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bekant betoningar om vad barnet visste om vem eller vilka förövare och offer 
var. Samma tema och betoningar finns också i förhör med straffmyndiga unga. 
Med en skillnad dock, nämligen att den unga initialt delges vilket brott som 
denne är misstänkt för, vilket förklaras av att vederbörande är just straffmyn-
dig. Därefter får den misstänkta frågan om vilken inställning denne har till den 
aktuella misstanken. Exemplet nedan, i vilket den misstänkte unga medger 
delaktighet i brottet, synliggör just detta.97 Däremot säger sig vederbörande 
inte kunna komma ihåg så mycket om vad som hände till följd av alkoholpå-
verkan. 

FL: Ja, NAMN (misstänktes namn), då är det ju så att, vi pratade ju lite grann 
innan. Jag vill alltså underrätta dig om att du är misstänkt för mord. Det jag 
menar med det är att vi påstår då att du har varit med och deltagit på något sätt 
att ta livet av NAMN (offrets namn).  
U: Hm.  
FL: Vad har du för inställning till det? Vad är din uppfattning? Har du varit med 
eller har du inte varit med?  
U: Ja, det har jag.  
FL: Kan du berätta lite grann om vad det var som hände? 
U: Jag kommer inte ihåg så jättemycket för jag var väldigt full, men jag kommer 
ihåg att vi gick in där /…/. 

Platsen 
I förhör med icke straffmyndiga barn betonas vad som hänt på platsen, vilka 
som var där och vad syftet med att vara där avsåg. Detsamma gäller förhör 
med straffmyndiga unga. Också här är platsen central.  
 
I exemplet nedan tar förhörsledaren hjälp av en skiss över området där brottet 
begåtts.98 Och så tillfrågas den misstänkta om på vilken plats gärningen 
skedde. Även i detta fall har den unga delgivits misstanke och medgivit brott. 

FL1: Här, nu har jag gjort en skiss på PLATS (väg), och då kan man se, det här 
är VÄGEN (brottsplats) norrgående.  
U: Och det här är mitträcket.  
FL2: Det här är mitträcket, och så har du en, två, tre filer här ute på VÄGEN 
(brottsplatsen). Ni står ju vid avfarten mot STADSDEL (område).  
U: Mmm.  
FL1: Mmm. 
/…/  
FL2: Kan du då berätta då, den här första personen som du springer ut och 
knivhugger, var händer det någonstans? 
U: Han stod här någonstans.  

 
97 Fall nr 20, förhör 1, s. 7.  
98 Fall nr 9, förhör 3, s. 595–596.  
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Tiden  
Tiden som frågetema avser ett specifikt brott på en specifik plats. Hit kan 
också höra händelser i tid och rum liksom andra närvarande personer. Frågor 
med avseende på tid ställs också i förhör med straffmyndiga unga. I exemplet 
nedan frågar förhörsledaren om ”söndagen” när brottet skedde men även om 
var den unga tillbringat helgen.99 Följaktligen kopplas den aktuella dagen för 
brottet till andra tider och platser. Av exemplet framgår därtill att den unga 
medger användning av vapen, då denne minns ”vapen, avtryckaren och det 
smällde”.  

FL: Vad minns du för någonting om söndagen här, i söndags?  
U: Ja, vad minns jag egentligen, jag minns att jag tog fram ett vapen och av-
tryckaren och det smällde, det är vad jag minns, om man säger, eller vad jag 
minns väl, men det är ungefär det relevanta som har hänt.  
FL: Var tillbringade du helgen, det kommer ju en fredag, lördag innan söndagen 
där, var du på PLATS (område)?  
U: Jag hade varit där i någonstans en veckas tid, jag vet inte exakt.  

 
Åter är alltså flera av frågetemana förbundna. I detta fall brottet, platsen tiden 
och vapnet.  

Vapnet 
Precis som i fallet med icke straffmyndiga barn tillfrågas också straffmyndiga 
unga om vapnet, eller, när så är fallet, annat aktuellt redskap som använts i 
samband med brottet. Till detta tema hör således frågor om vilket vapen som 
använts, vem eller vilka som har haft tillgång till det, var det kommer från och 
vem som höll i det. I exemplet som här används fokuseras vad den unga som 
förhörs gjort med vapnet, vilka andra som var närvarande, hur de förhöll sig 
till vapnet och hur det såg ut.100 

FL: Okej. Vad gjorde du med FÖREMÅLET (vapnet) när du fick den?  
U: Stoppade den i bakfickan.  
FL: På en gång?  
U: Ja, för alla andra vill ha den, så jag tar den och säger ”hahaha” ”nej” och så 
stoppar jag den i bakfickan.  
FL: Vilka var alla andra?  
U: NAMN (medgärningspersonens namn), NAMN (medgärningspersonens 
namn) och NAMN (medgärningspersonens namn). Dom ville så här kolla på 
den. Ja, och jag bara vill retas och så sa jag ”nej, hahaha” och så stoppade jag 
den i min bakficka.  

 
99 Fall nr 19, förhör 2, s. 62.  
100 Fall nr 14, förhör 6, s. 129–130.  
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FL: Okej, tog du vid något tillfälle upp FÖREMÅLET (vapnet) och tittade på 
den innan du kom fram till PLATS (brottsplats)?  
U: Ja, alltså jag tittade på den lite när han gav den till mig.  
FL: Okej. Hur gjorde du då när du tittade på den?  
U: Jag kollade på den så här.  
FL: Om du beskriver den, hur såg den ut?  
U: Det var så här… det var som en kaststjärna om man vecklar ut den, så där 
man håller är det… typ såna hära hål och så var den av silver /…/.  
FL: Okej. När tog du upp FÖREMÅL (vapnet) nästa gång?  
U: När vi var framme.  
FL: Varför tog du fram den?  
U: Jag blev rädd.  
FL: För?  
U: Dom hade sagt att det var sextio rasister där och det skulle vara bråk.  
FL: Okej. Vad gjorde du med FÖREMÅLET (vapnet) när du tog fram den?  
U: Jag vecklade ut den och stoppade den under tröjan.  

 
Också av detta exempel framgår hur olika frågeteman i konkreta förhör är på-
tagligt förbundna. Exemplet ovan rymmer även teman som rör brottet, platsen 
och motivet.  

Motivet  
Som redan framgått av exemplet ovan tillfrågas även unga straffmyndiga om 
motivet till brottet. I exemplet nedan börjar förhörsledaren med att be den unga 
att minnas hur de gick till när brottet skedde.101 Den unga medger då att det 
aktuella vapnet använts upprepade gånger. Därefter frågar förhörsledaren om 
de finns ”några känslor” i den ungas ”minnesbild” när brottet sker. Avsikten 
är att försöka komma åt just ett motiv. När den unga säger att det inte finns 
några känslor fortsätter förhörsledaren att fråga mer specificerat. Är det ”hat”, 
”ilska”, ”aggression”? Men den förhördas svar är att det inte är några känslor 
involverade. ”Nej, ingenting”, svarar den unga straffmyndiga: ”Det är bara 
rörelser”. 

FL: Du har en minnesbild av att den här rörelsen upprepas alltså?  
U: Ja.  
FL: Med FÖREMÅLET (vapnet) … att du HANDLING (våldshandling)?  
U: Ja.  
FL: Har du någon aning om hur många gånger?  
U: Nja… många gånger.  
FL: Många gånger.  
U: Jag är inte säker på om jag… jag bara gjorde.  
FL: Vilka känslor… finns det några känslor i din minnesbild i det här skedet?  
U: Nej, ingenting.  
FL: Hat?  

 
101 Fall nr 49, förhör 2, s. 130–131.  
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U: Nej.  
FL: Ilska? 
U: Nej.  
FL: Aggression?  
U: Nej. Ingenting. Det är bara rörelser.  
FL: Har NAMN (offrets namn) svikit dig? Är du ledsen?  
U: Nej, inte under den här natten, nej.  
FL: Nej.  
U: Det är inga känslor.  
FL: Finns det känslor eller är det att du inte kan ta fram dom? 
U: Det finns inga känslor där just då.  

 

Så långt har vi sammanfattningsvis lärt oss att det finns en mycket stark över-
ensstämmelse mellan förhör med icke straffmyndiga barn och förhör med 
straffmyndiga unga. I båda fallen söker förhörsledaren på mycket likartade 
sätt svar på de olika men förbundna frågetemana, nämligen brottet, platsen, 
tiden, vapnet och motivet. Med andra ord på frågor om vad som hänt, om vem 
och vilka som är inblandade i de aktuella händelserna, om var och när det hänt 
samt på vilket sätt och varför. Vi lär oss följaktligen att samma frågeteman 
återkommer i såväl förhör med barn som unga, det vill säga oavsett om den 
som förhörs kan ställas inför rätta eller inte. Precis som i fallet med förhören 
med icke straffmyndiga barn gäller alltså förhörspraktikens fokus just det 
”brottsrättsliga uppdraget”.  
 
En skillnad finns dock vad gäller de fem aktuella frågetemana. Endast straff-
myndiga unga delges misstanke om brott och tillfrågas om deras egen inställ-
ning till denna misstanke. Något som förklaras av att endast unga kan av åkla-
gare bestämmas som av sannolika skäl skyldiga och därmed ställas inför för 
rättslig prövning i domstol. I övrigt förhörs således både icke straffmyndiga 
barn och straffmyndiga unga om brott, plats, tid, vapen och motiv. Dock finns 
ytterligare en skillnad, ett sjätte frågetema.  

Uppväxtvillkor och familjeförhållanden 
Utöver att förhörsledaren frågar unga straffmyndiga om brottet, platsen, tiden, 
vapnet och motivet förekommer även ett frågetema som nu benämns uppväxt-
villkor och familjeförhållanden. I detta tema kan även ingå frågor om hur den 
unga uppfattar sig själv som person. Just detta sjätte tema används i stort sett 
aldrig i förhör med icke straffmyndiga barn.102  

 
102 I förhör med icke straffmyndiga barn förekommer endast två fall där frågor om upp-

växtvillkor och familjeförhållande berörs. I det ena fallet sker det i förhörets kontakt-
skapande fas där förhörsledaren frågar barnet om var denne bor och går i skola samt 
vilka som ingår i dennes familj (Fall 5, förhör 2, s. 4). I det andra fallet händer det i mer 
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Nedan följer tre exempel. Det första visar vilket innehåll som kan vara aktuella 
när det främst gäller uppväxtvillkor.103 När den unga i förhör tycker det är svårt 
eller inte vill berätta om sig själv på temat ”vem du är” fortsätter förhörsleda-
ren att ställa en lång rad specificerande frågor. Dessa rör i tur och ordning 
födelseort, intressen, arbete, hälsa, alkohol- och drogvanor, boende, födelse-
land, familjens rötter och deras och den misstänktes religiösa tro och karaktär.  

FL: Vi vet ju inte alls vem du är, vi känner inte dig. Berätta för oss, vem är du?  
U: Kanske lite svårt att berätta om mig själv.  
FL: Mm. Försök.  
U: På vilket sätt vill du det?  
FL: Vem är du? Vad har du för intressen och så vidare?  
U: Jag fattar inte vad detta har med problemet att göra, om jag ska vara ärlig? 
FL: Nej. Men det är så att vi… 
U: Jag kan inte berätta om mig själv, det är lite svårt?  
FL: Nej. Då ställer jag lite frågor till dig då. Okej? Mm. Var är du född?  
/…/.  
FL: Vad har du för intressen?  
/…/ 
FL: Har du något arbete?  
/…/ 
FL: Lider du av några sjukdomar?  
/…/ 
FL: Dricker du alkohol?  
/…/ 
FL: Använder du några droger?  
/…/ 
FL: Var har du varit bosatt någonstans?  
/…/ 
FL: Är du, du är, är du född i Sverige eller är du född i LAND (annat land)?  
/…/ 
FL: Var kommer din familj ifrån?  
/…/ 
FL: Vilken religion tillhör dom?  
/…/ 
FL: Och vilken religion tillhör du?  
/…/ 
FL: Hur djupt troende är du?  
/…/ 
FL: Hur djupt troende är din familj då?  
/…/ 

 

 
utvecklad form (Fall 3, förhör s. 2, 4–5, 6, 7 och 8) och handlar om barnet och offrets 
relation. Detta exempel redovisas längre fram i det här avsnittet.   

103 Fall nr 41, förhör 2, s.1633–1636.  
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Det aktuella förhöret ovan tydliggör vad just uppväxtvillkor kan avse. Den 
unga som förhörs svarar dock inte på någon av frågorna. Istället undrar veder-
börande varför frågor om vem man är ska vara relevanta, vilka rymmer rasia-
liserande inslag. Det framkommer också att det kan vara svårt att prata om 
saker som rör just uppväxtvillkor.  
 
Det andra exemplet visar hur förhörsledaren vill veta mer om den ungas fa-
miljeförhållanden.104 I detta fall frågor om faderns död, som enligt den som 
förhörs begick självmord. Så har fadern varit saknad? Hit hör också frågor om 
uppväxten med mamma. Hur var relationerna? Har det förekommit våld och 
övergrepp? Från vem eller vilka? 

FL: Men jag tänkte vi skulle börja… långt tillbaka i tiden idag då.  
U: Okej.  
FL: Vi pratade ju lite om det sist. Vi vet ju att din pappa dog när du var 2 år 
gammal då. Jag har fått fram en uppgift om att han dog i cancer. Är det något 
du kommer ihåg någonting av den här tiden?  
U: Han dog inte i cancer.  
FL: Det gjorde han inte?  
U: Nej. 
FL: Neej. Då är det fel uppgift jag har fått i förhör här.  
U: Ja.  
FL: Vet du vilket sätt han dog?  
U: Ja, självmord.  
FL: Har det funnits någon man som varit någon pappa, eller?  
U: Nej. 
FL: Mamma och du har levt ensamma?  
U: Ja.  
FL: Har du saknat pappa?  
U: Nej.  
/…/ 
FL: Hur var relationen med mamma egentligen då? Du har ju pratat om att… 
tidigare… att det var någon slags speciell relation.  
U: Nej men… jag ville alltid bort därifrån och hon ville alltid komma närmare 
mig… då sprang jag bort och hon sprang alltid efter.  
/…/ 
FL: Var det något bråk mellan dig och mamma då?  
U: Ja, det var det. 
FL: Var det något slagsmål eller?  
U: Nej.  
FL: Så hon har inte slagit dig?  
U: Nej.  
FL: Har det förkommit något annat?  
U: Som vaddå?  

 
104 Fall nr 49 förhör 2, s. 100–101 & 109–110.  
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FL: Någon annan form av övergrepp?  
U: Nej.  
FL: Har du varit utsatt för någon form av övergrepp?  
U: Nej.  
FL: Några sexuella övergrepp?  
U: Inte av… nej.  

 
Till detta frågetema om uppväxtvillkor och familjeförhållanden kan, som 
nämnts, också höra frågor om hur den unga uppfattar sig själv som person. I 
det tredje exemplet ombeds den unga att beskriva sig själv i just dessa ter-
mer.105 När frågan specificeras vill förhörsledaren veta om den som förhörs är 
en känslig person eller inte.  

FL: Om du skulle beskriva dig som person?  
U: Mig själv?  
FL: Ja, är du en känslig person eller är du en person som inte bryr sig, vilken?  
U: Känslig, alltså känslig, nu är det ju dödsfall som är aktuellt, så sorgkänslig, 
det här har ju inte hänt så många gånger förut.  

 
Svaret är alltså att den unga känner sig ”sorgkänslig”, eftersom förhöret hand-
lar om ett ”dödsfall”. 
 
Frågetemat om uppväxtvillkor och familjeförhållanden finns i huvudsak end-
ast i förhör med straffmyndiga unga. I ett fall hittas dock något liknande i 
förhör med icke straffmyndiga barn. Exempel handlar om att förhörsledaren 
söker svaret på hur barnet och offrets relation varit och frågorna går via dennes 
familj, barnet och offrets kamratskap, om avundsjuka orättvisa, hemligheter 
och svek.106  

FL: Jag tänkte vi skulle prata lite om både dig och NAMN (offrets namn) idag.  
B: Mm.  
FL: Jag har ju inte träffat din pappa men jag vet att han heter NAMN (pappans 
namn) för jag har pratat med honom i telefonen.  
B: Mm.  
FL: Kan du berätta om din pappa?  
B: Jo, han är väl snäll tycker jag fast han kommer bara på helgerna för han 
jobbar hela tiden och det tycker jag är synd.  
/…/ 
FL: Mm. Det här med kompisar hör du, och, det är ju viktigt tror jag i alla fall, 
hur man har det med kompisar?  
B: Mm.  
FL: Hur hade du och NAMN (offrets namn) då?  
B: Vad då?  

 
105 Fall nr 19, förhör 2, s. 72–73.  
106 Fall nr 3, förhör 4, s. 2, 4–5, 6, 7 & 8.  
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FL: Och hur hade du och NAMN (offrets namn)?  
B: Vad då jag och NAMN (offrets namn), vad då?  
FL: I erat kompisskap?  
B: Bra.  
FL: Mm, var det någon gång som det inte funkade så bra?  
B: Ja, när vi blev ovänner.  
FL: Mm 
B: Fast vi brukade nästan aldrig bråka, … slåss.  
FL: Nej, har ni slagits någon gång?  
B: Ja, någon gång har vi väl gjort det.  
FL: Ja, kommer du ihåg något tillfälle då?  
B: Nej.  
 /…/ 
Du berättade att NAMN (offrets namn) skulle få en crosshoj, kommer du ihåg 
det?  
B: Mm 
FL: Vad tänkte du då? 
B: Nej jag trodde först inte honom men sedan pratade han om det lite mer, så 
då förstod jag att han eh… ja eller vad man ska säga.  
FL: Att det var så.  
B: Ja, att det var så.  
FL: Mm. 
B: Och då blev jag lite avundsjuk i början med det gick över efter en kvart, jag 
tänkte inte vara så avundsjuk.  
FL: Nej men jag förstår att du blev avundsjuk det skulle jag nog också bli.  
B: Mm. 
FL: För ibland har föräldrar möjlighet att köpa saker och ibland har föräldrar 
inte möjlighet till det.  
B: Mm. 
FL: Är det något annat du blivit avundsjuk på när det gäller NAMN (offrets 
namn)? 
B: Nej, jo… att dom hade bil, men det var jag inte så himla avundsjuk på jag 
tyckte bara det var konstigt att inte min mamma hade bil.  
/…/ 
FL: Har du någon gång funderat på orättvisor mellan barn?  
B: Ja, att några stycken, i STADSDEL (område), har mobiltelefoner och några 
har det inte och då tycker jag det är orättvist att jag inte får ha någon. 
FL: Fanns det några orättvisor när det gäller dig och NAMN (offrets namn) då?  
B: Ja, han hade ju mobil och det tyckte jag var orättvist fast det fanns ju fler 
som hade mobil och det tyckte jag också var orättvist men alla hade det inte.  
FL: Nej. Alla elva, tolvåringar har väl inte det va?  
B: Nej.  
/…/ 
FL: Mm. Hemligheter hör du, vad tänker du när man säger hemligheter?  
B: Ja, att man har någonting som man inte vill att någon annan ska veta.  
/…/ 
FL: Hade du och NAMN (offrets namn) några hemligheter då?  
B: Nej, inte vad jag kommer ihåg? 
/…/ 
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FL: Så brukar jag säga så här att ibland finns det ju hemligheter som är roliga 
att ha, eller hur? Sådana där, ja vad du ska köpa till syrran när hon fyller år?  
B: Mm. 
FL: Det är ju ganska roliga hemligheter, eller hur?  
B: Mm. 
FL: Och som är viktiga att man inte pratar om.  
B: Mm. 
FL: Och så finns det hemligheter som inte känns bra.  
B: Mm, men sådana har jag ingen.  
FL: Du har ingen sådan säger du?  
B: Nej.  
/…/ 
FL: Hur är det då när man, är det någon som har lurat dig någon gång?  
B: Det har väl säkert någon men jag kommer inte ihåg.  
FL: Mm. 
B: Hur menar du med lura?  
FL: Man kan ju lura på att säga april, april din dumma sill, men det var inte 
riktigt sådana saker jag tänkte på utan jag tänker mer på att man kanske lovar 
något och så kan man inte hålla det.  
B: Mm, inte vad jag har tänkt på eller vad jag kommer ihåg. /…/.  
FL: Har NAMN (offrets namn) lurat dig någon gång?  
B: Inte vad jag kommer ihåg, sådant brukar jag inte tänka på. Fast... eh, om det 
handlar om pengar så har han väl gjort det.  
FL: Mm, det tror jag du tog upp förra gången du berätta något om pengar.  
B: Mm, om han lånar pengar då lovar han att betala tillbaka på fredag men så 
får jag vänta flera månader.  
FL: Mm.  
B: Och när jag säger flera månader då överdriver jag inte, det är sant.  
FL: Känner du dig lurad då?  
B: Nej, men jag blev ganska sur. 
 

 
Vi lär oss därmed sammanfattningsvis att frågetemat om uppväxtvillkor och 
familjeförhållanden, de vill säga sådant som präglar barns och ungas livsom-
ständigheter och hur man känslomässigt kan uppfatta sig själv som person, i 
huvudsak endast används i förhör med unga straffmyndiga. Dock förkommer 
ett fall med ett icke straffmyndigt barn som berör relationen mellan barnet och 
offret. Förhörsledarens frågor kretsar kring deras kompisrelation och går via 
barnets familj, deras kamratskap och handlar specifikt om avundsjuka, orätt-
visa, hemligheter och svek.  
 
Sammanfattning. Jämförelsen mellan förhör med icke straffmyndiga barn och 
straffmyndiga unga med avseende på frågetema lär oss tre saker. För det första 
används samtliga fem frågeteman, det vill säga brottet, platsen, tiden, vapnet 
och motivet, i förhör med både icke straffmyndiga barn och straffmyndiga 
unga. Här söker frågor om vad som hänt, om vem eller vilka som gjort det, om 
var och när det hänt samt på vilket sätt och varför sina svar. Svar, har det visat 
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sig, som är långt ifrån enkelt att få klara svar på, vi ska återkomma till detta. 
Särskilt så i kapitel 8 som rör frågestrategier. För det andra finns en skillnad 
inom det frågetemat som rör brottet. I fallet med unga straffmyndiga delges 
misstanke om brott och den misstänkte ges möjlighet att förhålla sig till denna 
misstanke. Så sker inte i förhör med icke straffmyndiga barn eftersom förhöret 
inte formellt sker inom ramen för en sedvanlig förundersökning (LuL 31 §). 
För det tredje finns ett sjätte frågetema om uppväxtvillkor och familjeförhål-
landen, som nästan uteslutande avser unga. Detta tema finns i stort sett inte 
närvarande vid förhör med barn.107 Följaktligen finns hos förhörsledarna en 
strävan att förstå livets omständigheter, men endast hos de som är straffmyn-
diga. Inte hos icke straffmyndiga barn. Med andra ord: unga men inte barn 
kontextualiseras av villkor i samhälle och familj. Fokus på det ”brottsrättsliga 
uppdraget” är följaktligen mycket starkt i förhör med såväl icke straffmyndiga 
barn som straffmyndiga unga. Och i de få fall som frågor om uppväxtvillkor 
och liknande berörs är de starkt kopplade till motiv, det vill säga till det 
”brottsrättsliga”- och inte det ”socialrättsliga uppdraget”. Vad vi här lär oss är 
alltså att polisen utreder brott och inte vad socialtjänsten behöver veta för att 
så bra som möjligt ge barn och unga det skydd, stöd och hjälp som de behöver.  
 

  

 
107 Som tidigare nämnts berörs frågor om uppväxtvillkor och familjeförhållande i två fall 

med icke straffmyndiga barn. I det ena fallet tillfrågas barnet i förhörets kontaktskap-
ande fas om var denne bor och går i skola samt vilka som ingår i dennes familj och i 
det andra fallet kommer det i mer utvecklad form. (Fall nr 3, förhör 4, s. 2, 4–5, 6, 7 
och 8).    
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Kapitel 7. Frågetyper  

I detta andra empiriska kapitel riktas intresset mot den del av förhörsprakti-
kerna som benämns frågetyper, vilka, som bekant, tillsammans med frågete-
man och frågestrategier utgör avhandlingens empiriska beskrivning av förhör-
spraktiker. Därmed förändras frågan från vad förhörsledarna frågar om till 
vilka typer av frågor de ställer för att få svar på just de aktuella frågetemana. 
I några av de empiriska exempel som följer nedan redovisas endast den eller 
de frågor som förhörsledarens (FL) ställer, inte de svar de genererar. Skälet är 
att det är just förhörsledarens användning av frågor som nu står i centrum för 
redovisningen. Därtill är de empiriska exempel som används här lånade från 
de förhörsdialoger som redovisades i det ovan just avslutade kapitlet om frå-
geteman, vilket förenklar läsarens bekantskap med materialet och gör det lät-
tare att se hur sammanflätade frågetyper är med de i det föregående kapitlet 
redovisade frågetemana. Det senare är förstås lätt att förstå, då en förhörsle-
dare som vill veta något om ”innehåll” i frågeteman, som brott, tid och plats, 
måste ställa frågor. Det intressanta här bli då att åskådliggöra vilka typer av 
frågor förhörsledarna använder, vilket förstås också, som redovisats i kapitel 
4, har att göra med att forskning och rekommendationer visar att vissa fråge-
typer, de som kallas ”öppna”, är att föredra framför andra, de som kallas ”fo-
kuserade” (Lamb, 1996; Keselman et al., 2008; Lindholm et al., 2015). Vi ska 
snart åter bekanta oss med dessa frågetyper. 
 
Även i redovisningen av frågetyper ska läsaren vara uppmärksam på att ett 
och samma empiriska exempel kan rymma flera olika frågetyper. En första 
avsikt är förvisso att visa dessa typer i sin renodlade form, men strävan är 
också att visa hur förbundna och sammanflätade de kan vara i pågående för-
hörspraktiker, det vill säga i det jag kallar ”det i förhörsstunden rättliga göran-
det”.  
 
Precis som i fallet med frågeteman redovisas först frågetyper med avseende 
på icke straffmyndiga barn. Därefter följer frågetyper i förhör med straffmyn-
diga unga. På så sätt möjliggörs en empirisk jämförelse. Så vilka skillnader 
och likheter finns det när det gäller frågetyper med avseende på barn (B) re-
spektive unga (U)? 
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Frågetyper i förhör med icke-straffmyndiga barn  
Redovisningen av frågetyper görs med hjälp av öppna respektive fokuserade 
frågor, vilka bestäms av två varianter vardera. Dessa sammanlagt fyra fråge-
typer (Lamb, 1996) har, vilket redovisats i kapitel 4 om tidigare forskning, 
anpassats till svenska förhållanden (Keselman et al., 2008; Lindholm et al., 
2015).108 Först redovisas förhörsledarnas användning av de öppna frågety-
perna. Därefter följer de typer som benämns fokuserade. Vi börjar som sagt 
med att redovisa frågetyper i förhör med icke straffmyndiga barn.  

Öppna frågetyper 
Öppna frågetyper kan vara inviterande eller specifika (Lamb, 1996; Keselman 
et al., 2008; Lindholm et al., 2015). Den första typen öppnar upp för barnet att 
svara fritt och inleds ofta med en uppmaning att berätta, förklara eller besk-
riva. Till skillnad från den inviterande försöker den specifika typen istället att 
avgränsa frågeområdet något. Karaktäristiskt för den specifika frågetypen är 
att den inleds med frågeord som vad, när, var, hur och varför, vilket gör att 
den, trots avgränsning, förblir öppen. Här följer två exemplen på just öppna 
frågetyper. 

FL: Vad är det som har hänt NAMN (offrets namn)?  
FL: Berätta det du vet? 
 
FL: Du vet ju att en av dom här grabbarna har fått ett knivstick. Han har ju till 
och med dött av det här sticket. Vad vet du om det? 

 

Som framgår av exemplet ovan används inte alltid frågorna i renodlad form. 
De studerade förhörspraktikerna erbjuder flera exempel på när de används i 
blandad snarare än i renodlad form. I det första exemplet ovan förekommer en 

 
108 I avhandlingens kapitel om tidigare forskning redovisas olika frågetyper som förhörs-

ledare kan använda i förhör med brottsutsatta barn. Enligt detta så kallade NICHD-
protokoll (Lamb, 1996) kategoriseras frågetyper som just öppna (inviterande eller spe-
cifika) respektive fokuserade (ledande eller suggestiva). De frågetyper som NICHD-
protokollet har tagit fram används i detta kapitel. Skälet till detta är att dessa frågetyper 
stämmer väl överens med de frågor som de studerade förhörsledarna använder, även, 
vilket ska beröras, om det inte alltid är lätt att i förhörspraktiken urskilja dem i sin 
renodlade form. Den uppmärksamma läsaren finner därmed att redovisningen av just 
frågetyper, till skillnad från redovisningen av frågeteman och frågetyper, är av viss de-
duktiv karaktär. Jag såg dock ingen anledning att inte använda det aktuella protokollets 
frågetyper när de så väl överensstämde med vad jag såg i min läsning av mitt empiriska 
material. Just dessa frågetyper har också med kvantitativt fokus redovisats i en inter-
nationellt publicerad artikel (se Winerdal et al., 2018). NICHD-protokollet har därtill 
använts i ytterligare ett projekt som kartlagt de frågetyper som förekommer i förhör 
med just misstänkta barn (Hershkowitz et al., 2004). Även denna redovisas i kapitlet 
om tidigare forskning och bekräftar frågetypernas giltighet. 
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inledande specifik fråga om vad som hänt offret följt av en invitation att ”be-
rätta”.109 I det andra exemplet sker en sammanfattning av det barnet känner till 
följt av en specifik fråga om ”vad” barnet vet om just ”det”.110 
 
I nästa exempel framgår hur förhörsledaren inleder med att be barnet ”be-
rätta”. När barnet svarar ”jag vet inte” övergår förhörsledaren till en ledande 
fråga ”kan du berätta vad offret sa?” Just detta kan också anses vara en sug-
gestiv fråga, eftersom den förutsätter att offret sa något till det misstänkta bar-
net. I det här exemplet ingår alltså barnet svar.  

FL: Försök berätta vad som händer emellan er här.  
B: Vet inte. 
FL: Kan du berätta vad offret sa? 
 

En annan kombination av frågetyper som förhörsledaren använder är att hän-
visa till uppgifter som framkommit i andra förhör följt av en öppen fråga om 
barnets kännedom om det. I det följande exemplet nämner förhörsledaren att 
andra ”dom” pratat med har sagt ”att det jagas upp en pojke i ett område” följt 
av en invitation om att be barnet ”berätta”.111  

FL: Dom här andra vi har pratat med nämner att det jagas upp en pojke i PLAT-
SANGIVELSE (område). Berätta vad du vet om det? 

 

I det sista exempel framgår hur förhörsledaren använder specifika frågor i 
kombination med en sammanfattning av det som barnet tidigare sagt. Exemp-
let visar att förhörsledaren först sammanfattar det barnet sagt om en medgär-
ningsperson följt av en specifik fråga ”vad” han själv tycker om, i det här fal-
let, homosexuella.112  

FL: Du säger att NAMN (medgärningspersonens namn) hatar bögar, vad tycker 
du om homosexuella? 

 
Sammanfattningsvis lär vi oss att båda öppna frågetyperna, det vill säga invi-
terande och specifika frågor, används i förhör med icke straffmyndiga barn. 
Visst förekommer de i renodlad form men ofta används de i kombination med 
en annan frågetyp. Det kan vara en annan öppen eller specifik frågetyp, men 
det kan också vara en fokuserad frågetyp. Därtill kan det vara så att en och 
samma fråga kan rymma inslag från olika frågetyper. Vi lär oss också att 
öppna frågetyper enbart används för att hantera det ”brottsrättsliga uppdra-
get”.  

 
109 Fall nr 1, förhör 1, s. 37.  
110 Fall nr 2, förhör 1, s. 2. 
111 Fall nr 1, förhör 1, s. 32.  
112 Fall nr 4, förhör 2, s. 55. 
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Fokuserade frågetyper 
Fokuserade frågetyper rymmer också som bekant två varianter, varav den ena 
kan vara ledande och den andra suggestiv (Lamb, 1996; Keselman et al., 2008; 
Lindholm et al., 2015). En ledande fråga innebär att frågeområdet begränsas 
till ett eller flera givna förslag. Följaktligen lämnar frågan inte öppet för något 
annat sätt att svara än ”ja” eller ”nej”. En suggestiv fråga begränsar frågeom-
rådet än mer och har karaktären av ett påstående som styr barnet som förhörs 
in mot ett givet svar.  
 
Nedan exemplifieras den ledande frågetypen med tre exempel som onekligen 
ligger väldigt nära den öppna frågetypen. Dock är frågorna så ställda att de 
begränsar barnets fria svar genom att innehålla ”vet du varför du är här” 
och ”kan du berätta vad du vet”113 samt ”ska du berätta”.114  

FL: NAMN (barnets namn), vet du varför du är här hos oss nu, vad vi ska prata 
om?  
 
FL: Kan du berätta vad du vet om det, om du har sett någonting eller vad som 
hände i söndags? 
 
FL: Det är jätteviktigt att vi tillsammans försöker reda ut vad som har hänt. Ska 
du berätta? 
 

Även de båda fokuserade frågetyperna kan användas i kombination med 
varandra. I det följande exemplet inleds frågan med ett ledande påstående om 
inte barnet och medgärningspersonen hade ett annat syfte att åka till brotts-
platsen. Som en uppföljande fråga använder förhörsledaren en suggestion med 
ytterligare förslag att de båda inte hade planer på att mörda någon utan att ge 
offret en läxa. Avslutningsvis ber förhörsledaren barnet att återigen tala 
om ”vad” det var som hände egentligen, vilket då är en specifik fråga av öppen 
karaktär.115 

FL: Var det inte så att ni hade ett helt annat syfte när ni åkte ut till PLATSEN 
(brottsplatsen) igår kväll? 
 
FL: Nej, men du kanske inte hade planer på att mörda någon, men du kanske 
hade planer på att ge honom en läxa. 
 
FL: Ska vi ta det en gång till. Vad var det som hände igår egentligen?  

 

 
113 Fall nr 6, förhör 1, s. 1. 
114 Fall nr 3, förhör 2, s. 4. 
115 Fall nr 4, förhör 1, s. 5. 
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Det sista exemplet är hämtat från frågetemat om motivet. I detta redovisas 
dialogen mellan förhörsledaren (FL) och barnet (B). Av exemplet framgår hur 
förhörsledaren med flera suggestiva frågor försöker övertyga barnet om att 
bakgrunden till brottet är att offret och barnet ”måste väl ha sagt saker till 
varandra”, att ”det finns alltid finns en orsak till det man gör” och att ”det finns 
en förklaring”. Längre fram i sina frågor blir förhörsledaren än mer suggestiv 
när denne säger ”jag tror du har blivit fruktansvärt arg” följt av en ledande 
fråga ”är det inte lika bra att du säger det på en gång”. Förhörsledaren avslutar 
frågesviten med en fråga som både är suggestiv och ledande: ”jag tror du vet 
men jag tror att du skäms över att säga det, kan det vara?116 

FL: Ja, men ni måste väl ha sagt saker till varandra det är jag övertygad om.  
B: Ja, eftersom man springer inte bara och göra sådana där saker. 
FL: Nej, det finns alltid en orsak till det man gör. 
B: Ja visst.  
FL: Man kan inte bara tänka så här att, jag nu ska jag göra det för skoj skull för 
det finns inget skoj med det hela.  
B: Inte ett dugg. 
FL: Det finns en förklaring. 
B: Hm. 
FL: Det finns en förklaring och det är att det finns väldigt, väldigt mycket ilska, 
tror jag. 
B: Har du rätt i. 
FL: Jag tror du har blivit fruktansvärt arg. 
B: Mm, jag får inte fram det, någon dag ska jag få fram det.  
FL: Är det inte lika bra att du säger det på en gång.  
B: Jag kan inte, det går inte.  
FL: Jag tror du vet men jag tror att du skäms över att säga det, kan det vara rätt? 
B: Vet inte, om jag skulle veta skulle jag säga lite åt gången. 
FL: Hm. 
B: Men nu får jag inte fram det.  
 
 

Sammanfattningsvis lär vi oss följaktligen att förhörsledare i förhör med icke 
straffmyndiga barn använder både öppna och fokuserade frågetyper som i de 
flesta fall kommer i kombination med varandra. I samtliga fall frågar de om 
information som avser det ”brottsrättsliga uppdraget”.  

Frågetyper i förhör med straffmyndiga unga 
Så vilka frågetyper använder förhörsledare i förhör med straffmyndiga unga? 
Precis som i fallet med barnen är även dessa exempel hämtade från avsnittet 
om frågeteman.  

 
116 Fall nr 3, förhör 12, s.27. 
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Öppna frågetyper 
Också i förhör med straffmyndiga unga används såväl inviterande som speci-
fika frågetyper (Lamb, 1996; Keselman et al., 2008; Lindholm et al., 2015). 
Nedan exemplifieras just den inviterande karaktären med ett frågetema om 
vem den unga är och vilka intressen denne har, det vill säga det tema som i 
stort inte finns närvarande i förhör med icke straffmyndiga barn. Förhörsleda-
ren inleder med att visa intresse för vem den unga är och uppmanar denne att 
”berätta”. För att göra läsaren påmind om den ungas svar från föregående del 
så säger den unga att det är svårt att berätta om sig själv. Förhörsledaren fort-
sätter därför med specifika frågor om ”vem” den unga är, ”vad” denne intres-
serar sig för och ”var” denne är född. Frågorna fortsätter och varvas med le-
dande och specifika frågor om vartannat.117  

FL: Vi vet ju inte alls vem du är, vi känner inte dig. Berätta för oss, vem är du?  
FL: Vem är du? Vad har du för intressen och så vidare?  
FL: Nej. Då ställer jag lite frågor till dig då. Okej? Mm. Var är du född?  
/…/ 
FL: Har du något arbete?  
/…/ 
FL: Lider du av några sjukdomar?  
/…/ 
FL: Dricker du alkohol?  
/…/ 
FL: Använder du några droger?  
/…/ 
FL: Var har du varit bosatt någonstans?  
/…/ 
FL: Är du, du är, är du född i Sverige eller är du född i LAND (annat land)?  
/…/ 
FL: Var kommer din familj ifrån?  
/…/ 
FL: Vilken religion tillhör dom?  
/…/ 
FL: Och vilken religion tillhör du?  
/…/ 
FL: Hur djupt troende är du?  
/…/ 
FL: Hur djupt troende är din familj då?  

 
I nästa exempel delges den unga brottsmisstanke och tillfrågas med en specifik 
fråga om sin inställning till den. Förhörsledaren frågar också om den unga har 
varit med eller inte, vilket då är en ledande fråga. Därefter ber förhörsledaren 
på ett mer öppet, inviterande sätt den unga att berätta om det som hänt. Men 

 
117 Fall nr 41, förhör 2, s. 1633–1636.  
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med tanke på det som föregår denna öppna fråga får den mer karaktären av en 
ledande fråga.118 

FL: Ja, NAMN (misstänktes namn), då är det ju så att, vi pratade ju lite grann 
innan. Jag vill alltså underrätta dig om att du är misstänkt för mord. Det jag 
menar med det är att vi påstår då att du har varit med och deltagit på något sätt 
att ta livet av NAMN (offrets namn).  
FL: Vad har du för inställning till det? Vad är din uppfattning? Har du varit med 
eller har du inte varit med?  
FL: Kan du berätta lite grann om vad det var som hände? 

 
Sammanfattningsvis används båda typer av öppna frågor i förhör med straff-
myndiga unga men även här används de i kombination, ibland också med en 
annan frågetyp, som är ledande.  

Fokuserade frågetyper 
I förhören med straffmyndiga unga används därtill ledande frågor (Lamb, 
1996; Keselman et al., 2008; Lindholm et al., 2015). Exemplet nedan är häm-
tat från frågetemat om motivet. Här redovisas både vad förhörsledaren (FL) 
frågar om och vad den unga svarar (U), vilket visar att det karaktäristiska typs-
varet på ledande frågan är ”ja” eller ”nej”.119  

FL: Vilka känslor… finns det några känslor i din minnesbild i det här skedet?  
U: Nej, ingenting.  
FL: Hat?  
U: Nej.  
FL: Ilska? 
U: Nej.  
FL: Aggression?  
U: Nej. Ingenting. Det är bara rörelser.  
FL: Har NAMN (offrets namn) svikit dig? Är du ledsen?  
U: Nej, inte under den här natten, nej.  
FL: Nej.  
U: Det är inga känslor.  
FL: Finns det känslor eller är det att du inte kan ta fram dom? 
U: Det finns inga känslor där just då.  
 

Slutligen förekommer även suggestiva frågor (Lamb, 1996; Keselman et al., 
2008; Lindholm et al., 2015). i förhör med straffmyndiga unga, vilket här ex-
emplifieras med frågor om den ungas familjeförhållanden. Åter det frågetema 
som alltså i hög grad saknas i förhör med icke straffmyndiga barn. Även här 
redovisas dialogen mellan förhörsledaren (FL) och den unga (U), där 

 
118 Fall nr 20, förhör 1, s. 7. 
119 Fall nr 49, förhör 2, s. 130–131. 
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förhörsledaren inleder med att felaktigt påstå att den ungas pappa dog i cancer. 
På suggestionen följer sedan ett antal ledande frågor och åter framgår svarens 
”nej”- och ”ja-karaktär”. I detta fall är svaret på alla frågor ”nej”.120  

FL: Men jag tänkte vi skulle börja… långt tillbaka i tiden idag då.  
U: Okej.  
FL: Vi pratade ju lite om det sist. Vi vet ju att din pappa dog när du var 2 år 
gammal då. Jag har fått fram en uppgift om att han dog i cancer. Är det något 
du kommer ihåg någonting av den här tiden?  
U: Han dog inte i cancer.  
FL: Det gjorde han inte?  
U: Nej. 
FL: Neej. Då är det fel uppgift jag har fått i förhör här.  
U: Ja.  
FL: Vet du vilket sätt han dog?  
U: Ja, självmord.  
FL: Har det funnits någon man som varit någon pappa, eller?  
U: Nej. 
FL: Mamma och du har levt ensamma?  
U: Ja.  
FL: Har du saknat pappa?  
U: Nej.  

 
Sammanfattningsvis visar den empiriska redovisningen att förhörsledarna i 
förhören med såväl icke straffmyndiga barn som med straffmyndiga unga stäl-
ler frågor i avsikt att försöka utreda vad som hänt med avseende på brottet, 
platsen, tiden, vapnet och motivet, det vill säga samtliga de frågeteman som 
redovisades i föregående kapitel. När det gäller unga kan även frågor ställas 
om livsvillkor och familjeförhållanden samt om vem den unga personen upp-
fattar sig vara. I förhörsledarnas strävanden att utreda alla brottsteman kan alla 
frågetyper användas. Följaktligen används både öppna frågor – inviterande 
och specifika – och fokuserade frågor – ledande och suggestiva.121 Resultaten 
avseende frågetyper visar även att samtliga frågetyper i förhörspraktiken ofta 
används kombination med varandra. Ibland kan de därtill förkomma i sam-
manblandad form, med vilket aves att olika frågetyper finns i en och samma 
fråga. Åter gäller allt detta, det vill säga frågetyperna, kombinationerna och 
de möjliga sammanblandningarna, både barn och unga. I de studerade förhör-
spraktikerna finns följaktligen inga skillnader mellan icke straffmyndiga barn 

 
120 Fall nr 49, förhör 2, s. 100–101. 
121 Resultatet över vilka frågetyper förhörsledaren använder i förhör med unga har även 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift av Winerdal et al., (2018). Kartläggningen, som 
då var kvantitativ, visade att förhörsledarna ställde övervägande ledande och suggestiva 
frågor (55 procent) jämfört med inviterande och specifika frågor (25 procent). De res-
terande frågorna i materialet (20 procent) var övriga frågetyper, så som sammanfatt-
ningar och underlättande kommentarer (19 procent) och social press (1 procent). 
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och straffmyndiga unga med avseende på användandet av frågetyper. Och alla 
frågetyper, vilket också gäller såväl barn som unga, är fokuserade på det 
”brottsrättsliga uppdraget”, som förstås följer av att alla frågetemana är så 
starkt fokuserade på att utreda just brott.  
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Kapitel 8. Frågestrategier  

 
I detta tredje och avslutande empiriska kapitel riktas fokus mot hur förhörsle-
darna gör för att få barn och unga att berätta om sin delaktighet i det brott de 
misstänks för. Förhörspraktiker handlar således inte endast om vad förhörsle-
dare frågar om och vilka frågor de ställer för att få veta vad de vill veta. Till 
bestämningen av förhörspraktiker hör också att förhörsledarna på olika vis 
försöker förmå barn och unga att vilja svara på olika frågetyper om frågete-
man, vilket alltså benämns frågestrategier. Frågeteman, frågetyper och fråge-
strategier utgör som bekant avhandlingens empiriska bestämning av förhörs-
praktiker, vilka studeras med avseende på hur ”det dubbla ansvaret” hanteras 
i förhör med barn och unga.  
 
Så varför använder förhörsledarna sådana frågestrategier? Varför räcker det 
inte för dem att ”bara” använda rätt frågetyper för att få svar på de frågeteman 
de söker kunskap om, nämligen, som vi lärt oss, brottet, platsen, tiden, vapnet 
och motivet. En tillbakablick på de två föregående kapitlens empiriska exem-
pel hjälper oss med ett avgörande svar på denna fråga, då de tydligt visar hur 
vanligt förekommande det är att såväl barn som unga inte nödvändigtvis ger 
förhörsledaren de svar denne vill ha med avseende på just de aktuella frågete-
mana. Barn och unga kan, som vi vet, svara att de inte vet, inte minns eller av 
olika skäl inte vill svara. De kan också ge svar som förhörsledaren inte finner 
tillräckliga med avseende på trovärdighet, omfattning och detaljrikedom. Där-
för vill de att barnet eller den unga i förhör ska förbättra sina svar. Jag vill 
också, som ett andra svar, påminna läsaren om den beskrivning av avhand-
lingens empiriska material som gjordes i kapitel 5, där vi lärde oss att 3 av 7 
barn förnekade skuld och därmed inte heller erkände det brott det var miss-
tänkta för. Ett av de barn som erkände menade därtill att det endast rörde sig 
om en olyckshändelse. Bland de 47 unga var det hela 31 som inte medgav 
skuld och erkände. Bland de sammanlagt 54 barn och unga som ingår i av-
handlingens material var det alltså endast 20 som gjorde fulla erkännanden. 
Det kan därmed inte råda någon tvekan om att förhörsledare kämpar med att 
få svar på sina olika frågor om frågeteman och att få misstänkta barn och unga 
att erkänna. Med just frågestrategier avses således det tillvägagångssätt, eller 
taktik, som förhörsledarna i sina förhörspraktiker använder sig av för att få 
barn och unga att svara på de frågor som används i avsikt att få dem att berätta 
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om de frågeteman som avser att klargöra vad som hänt med avseende på brot-
tet, som ju är det som fokuseras.  
 
Avhandlingens empiriska material gör det möjligt att betona två olika grund-
läggande frågestrategier, nämligen vad jag benämner mobiliserande och ut-
manande strategier. I det första fallet avses generellt hur förhörsledarens på 
olika sätt försöker förmå barn och unga att berätta om de olika frågetemana. I 
det andra fallet handlar det om hur förhörsledaren på olika sätt utmanar barns 
och ungas berättelser om just brott, plats, tid, vapen och motiv. Följaktligen 
visar dessa strategier att frågetyper ofta inte är tillräckliga för att få barnet att 
svara. Att just frågestrategier är så vanligt förekommande och viktiga för för-
hörsledaren är därmed i sig ett viktigt empiriskt resultat. Följaktligen kan för-
hörspraktiker inte reduceras till frågeteman och frågetyper. Hit hör i allra 
högsta grad just frågestrategier vars mest grundläggande avsikt är att förmå 
barnet att berätta så omfattande, precist och detaljrikt som möjligt om vad som 
hänt.  
 
Först redovisas mobiliserande strategier i förhör med icke-straffmyndiga barn 
följt av mobiliserande strategier i förhör med straffmyndiga unga. Därefter 
görs en jämförelse mellan barn och unga med avseende på just strategier för 
mobilisering. Samma ordning återkommer i redovisningen av de utmanande 
strategierna. Även den följs av en jämförelse mellan barn och unga. Precis 
som i fallen med frågeteman och frågetyper gäller alltså frågan likheter och 
skillnader med avseende på de frågestrategier som används för barn respektive 
unga. Det ska även nämnas att precis som i fallen med frågeteman och fråge-
typer kan ett empiriskt exempel rymma flera olika frågestrategier. När så sker 
kommenteras detta i löptexten.  

Mobiliserande strategier i förhör med icke-
straffmyndiga barn 
Förhörsledarens användning av mobiliserande strategier avser alltså att på 
olika sätt hjälpa och stödja barnet att i förhör berätta om vad som hänt med 
avseende på de aktuella och bestämmande frågetemana. Bakgrunden till iscen-
sättandet av mobiliserande strategier är, som betonats, att barnet av olika skäl 
inte nödvändigtvis förmår att eller vill ge svar på frågor om brott, plats, tid, 
vapen och motiv. En förhörsledare kan således inte ta för givet att barnet väljer 
att svara på de frågor som avser att beskriva vad som hänt. Därmed ställs för-
hörsledaren inför uppgiften att försöka förmå barnet att berätta om de frågete-
man som avser att beskriva just barnets delaktighet i brottet. Min läsning av 
förhör med icke straffmyndiga barn gör det möjligt att beskriva fyra närbe-
släktade variationer på mobiliserande strategier, nämligen strategier som avser 
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att frambringa en berättelse, att avdramatisera berättandet, att se berättelsen 
som frigörelse samt att använda metaforik. Allt detta för att förmå barnet att 
våga börja berätta. Att just förmå barnet att berätta om brottet står följaktligen 
i centrum för mobiliserande strategier.  

Berätta 
Den första mobiliserande strategin handlar om hur förhörsledare försöker 
förmå barnet som förhörs att berätta om de aktuella frågetemana.  
 
Här följer fyra olika men relaterade exempel. Det första visar hur förhörsleda-
ren försöker hjälpa barnet att minnas.122 ”Hur gör vi”, frågar förhörsledaren, 
”för att hjälpa dig?” Förhörsledaren försöker alltså involvera barnet i lös-
ningen på hur det ska förmås att berätta. Och vad barnet förväntas minnas är 
just vad som hänt i samband med brottet.   

FL: Vi vill hjälpa dig med minnena. Hur jag vi göra för att hjälpa dig? 
B: Jag vet inte. 
FL: Blunda och tänk på den där stunden. 
B: Alltså, jag får inte fram det faktiskt. Jag kommer inte ihåg. Alltså jag… mitt 
minne klarar inte detta. Det är ju helt jättesvårt. 

 

Av det andra exemplet framgår hur förhörsledaren försöker förmå barnet att 
berätta mer än vad det hitintills gjort.123 Barnets berättelse är, menar förhörs-
ledaren, inte ”avslutad”. Det finns, säger denne, ”mycket, mycket mer där som 
du egentligen vet”. Barnet svarar att det ”tror” på vad förhörsledaren säger sig 
och instämmer därmed i att det finns betydligt mer att berätta. Samtidigt känns 
det svårt, menar barnet, att berätta, vilket förhörsledaren säger sig hålla med 
om. Därför, förklarar den senare, kan man berätta i omgångar och på olika 
sätt. Man kan också korrigera det som sägs efterhand. Och att göra så är inte 
att ljuga. För till slut är målet att komma fram till ”hur det egentligen var”. 
Att, som sagt, förmå barnet i förhör att frambringa en mer omfattande och 
precis berättelse om just brottet.  

FL: Jag tror att den berättelsen inte är avslutad med det utan jag tror att det finns 
mycket, mycket mer där som du egentligen vet, men som du kanske inte kan 
plocka fram nu. Vad tror du om min teori? 
B: Jag, jag tror på dig eftersom jag tror också att det finns mycket, mycket mer 
att berätta. Men jag känner att jag har något mer att berätta, något som är svårt, 
det känns så.  

 
122 Fall nr 1, förhör 3, s. 126.  
123 Fall nr 3, förhör 11, s. 15.  
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FL: Men det har vi kommit överens om att det är svårt att berätta om det här 
och att man får berätta i omgångar och man får rätta sig själv efteråt om det blir 
fel utan att man på det sättet ljuger. /…/. Jag tror att för att man ska kunna 
berätta sådana här saker så får man berätta det på lite olika sätt innan man kom-
mer fram till hur det egentligen var. 124 

  
I avsikt att just stödja och hjälpa barnet att berätta kan förhörsledaren välja 
att ge beröm. Det tredje exemplet visar just detta.125 Här berömmer förhörs-
ledaren barnet för att det minns mycket med avseende brottet. Och genom 
berömmet hoppas nu förhörsledaren att barnet ska förmås att berätta än 
mer. Något som barnet dock finner svårt.  

 
FL: Du minns väldigt mycket. Jättebra. Du har bra minne. Vad ser du mer? 
B: Jag vet inte. Det är svårt att säga exakt.  

 
Också i det fjärde exemplet får barnet som förhörs beröm.126 ”Jag tycker du är 
jätteduktig”, säger förhörsledaren, och förstärker än mer: ”väldigt, väldigt 
duktig, vi har jobbat stenhårt idag”. Nu gäller berömmet den berättelse om 
brottet som barnet har förmått sig att ge. För denna, som förhörsledaren kallar 
den, ”sista berättelsen” är, hävdar denne, en berättelse om hur brottet kan ha 
gått till. Förhörsledaren ”tror” nämligen ”att det kan vara så” som barnet be-
rättat. ”Tycker du vi ska sluta nu?” frågar den som förhör. Och när detta är 
sagt får barnet än mer beröm, då det inte är, som förhörsledaren formulerar 
det, ”lätt att prata om det här”. ”Mm”, svarar barnet.  

FL: Jag tycker du är jätteduktig, väldigt, väldigt duktig, vi har jobbat stenhårt 
idag. Ja, och jag tror att den sista berättelsen som du gav mig nu, jag tror att det 
kan vara så. Tycker du vi ska sluta nu? Tycker du har varit strålande duktig 
idag. Verkligen, det är inte lätt att prata om det här. 
B: Mm. 

 

De fyra exemplen lär oss sammanfattningsvis att den första mobiliserande 
strategin avser hur förhörsledaren försöker förmå barnet att berätta – att fram-
bringa en berättelse – om vad som hänt med avseende på brottet. Till denna 
mobilisering hör att försöka stödja och hjälpa barnet att minnas vad som hänt, 
så att det förmår att på ett trovärdigt sätt utvidga och precisera berättelsen om 
de olika frågetemana. Hit hör också att berömma barnet när så sker. Särskilt 

 
124 Det här exemplet kan också förstås som att förhörsledaren övertygar barnet att det 

finns mer att berätta. Därmed exemplifieras det komplexa och motsägelsefulla med mo-
biliserande strategier, att något som initialt kan anses vara hjälpande och stödjande 
övergår i styrning och eventuell otillbörlig påverkan.  

125 Fall nr 1, förhör 6, s. 292.  
126 Fall nr 3, förhör 12, s. 29.  
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tydligt blir detta när förhörsledaren bedömer att den berättelsen som barnet 
frambringar kan vara en berättelse om hur brottet gick till.  

Avdramatisera 
Den andra mobiliserande strategin beskrivs med hjälp av tre exempel, som 
alla avser hur förhörsledaren arbetar med att försöka avdramatisera detta med 
att få barn i förhör att berätta om vad som hänt i samband med brottet.  
 
I det första exemplet vill förhörsledaren försäkra barnet om att den förre klarar 
av att höra barnet berätta.127 För nu vill förhörsledaren att barnet ska berätta 
mer om vad som hände med offret. Och för att förmå barnet att berätta om just 
detta säger förhörsledaren att det är ”okej att berätta”, då denne ”pallar det” 
och ”klarar av att höra vad som händer”. För det finns mer att berätta och ”det 
måste ut på något sätt”. 

FL: Berätta vad som händer med NAMN (offrets namn). Det är okej att berätta 
vad som händer. Vi pallar det. Vi klarar av att höra vad som händer. Vi vet att 
du kommer ihåg mer. Vi är beredda att lyssna till allt du säger. Det är bara du 
som kan berätta. Du har berättat mycket men det är lite granna kvar och det 
måste ut på något sätt.  
B: Jo, men jag minns inte. Jag minns nästan inte. Jag vet inte.  

 
Att förhörsledaren säger ”det måste ut på något sätt” tangerar även strategin 
som kallas för att ”frigöra” berättelsen, något som redovisas efter den här av-
dramatiserande strategin. Exemplet visar alltså på den mångfacetterade för-
hörspraktik där olika mobiliserande strategier kan användas i kombination 
med varandra. 
 
I det andra exemplet vill förhörsledaren avdramatisera barnets rädsla för att 
förmå det att berätta om brottet.128 ”Nu är det så”, säger förhörsledaren, ”att du 
inte behöver vara rädd”. Därtill försöker den som förhör att avdramatisera 
detta med att barnet kan ha gett en annan berättelse i tidigare förhör. ”Det gör 
inget”, betonar förhörsledaren, ”om du sagt något annat tidigare”. Förutsatt att 
den nya berättelsen är rätt, så lyder det avdramatiserande budskapet, kan man 
ändra sin historia om brottet.  

FL: Nu är det så att du inte behöver vara rädd. 
B: Nej. 
FL: För att berätta för oss. 
B: Nej. 

 
127 Fall nr 1, förhör 7, s. 316.  
128 Fall nr 6, förhör 5, s. 23.  
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FL: Även om du har sagt annat förut, så behöver du inte vara rädd för att berätta, 
om det är rätt då. Det gör inget om du har sagt annat förut.  
B: Mm. 

 

Också det tredje exemplet berör detta med att barnet kan ändra sin berättelse 
om brottet.129 ”Det känns skönt”, säger barnet”, ”att du inte säger att jag lju-
ger…”. ”Nej”, svarar förhörsledaren, ”du ljuger inte”. Och just detta sägs för 
att barnet ska förstå att det är tillåtet att ”gå en liten omväg”. Barnet ska där-
med förstå att så måste få ske. Följaktligen vill förhörsledaren avdramatisera 
lögnen för att förmå barnet att ge en mer sannfärdig berättelse om vad som 
hänt.  

B: Det känns skönt att du inte säger att jag ljuger så här rakt framför mina ögon, 
du ljuger eller någonting.  
FL: Nej, du ljuger inte /…/ jag förstår att du måste gå… du får gå en liten om-
väg. 
/…/ 
FL: Och det har vi kommit överens om att det är ett sätt att kunna berätta och 
inte ett sätta att ljuga. 

 

Sammanfattningsvis lär vi oss att också den andra mobiliserande strategin av-
ser att förmå barnet att berätta om brottet. Nu i termer av hur förhörsledaren 
försöker avdramatisera hinder för att barnet ska kunna delge vad som hänt. 
Så kan förhörsledaren underlätta berättandet genom att säga att denne finns 
där som stöd för barnet och klarar av att höra vad som hänt. Att avdramatisera 
kan även vara att hjälpa barnet med dess rädsla för att berätta om de aktuella 
frågetemana. Det kan därtill vara rätt att ändra sin berättelse om vad som hänt. 
Hit kan höra att tona ner betydelsen av att barnet inte tidigare talat sanning. 
Sådant kan enligt en förhörsledare följaktligen vara tillåtet, det vill säga om 
det till slut leder till att barnet kan berätta sanningen. Också avdramatisering 
är därmed en strategi för att frambringa en berättelse om just brottet. Här finns 
inget som indikerar intresse för det ”socialrättsliga” utredningsuppdraget.  

Frigöra 
Den tredje mobiliserande strategin avser att förmå barnet att förstå att fram-
bringandet av en omfattande, precis och trovärdig berättelse om vad som hänt 
i samband med brottet kan frigöra dem. Vilket förklaras som något i sig för-
lösande, men också som en förutsättning för att kunna gå vidare i ett framtida 
liv.  
Strategin beskrivs med fyra relaterade exempel. Det första exemplet handlar 
åter om att förhörsledaren inför barnet betonar vikten av att berätta om 

 
129 Fall nr 3, förhör 12, s. 11.  
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brottet.130 Men nu är försöket till mobilisering inte endast en fråga om att för-
hörsledaren betonar värdet av att barnet delger vad som hänt. Det finns också 
ett annat mer långtgående värde, som följer av den frambringade och avdra-
matiserande berättelsen. ”Det här är ingenting man kan gå och bära på”, säger 
förhörsledaren, som därmed avser ”det där som har hänt”. Att berätta om brot-
tet är alltså inte bara viktigt för polisens och offrets anhöriga. Det är även vik-
tigt för den misstänkte förövaren, det vill säga för barnet självt.  

 
FL: Jätteviktigt att vi får veta allting du har varit med om. 
B: Alltså jag vet inte… nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. 
/…/ 
FL: Viktigt för oss att få veta allt. Det här är ingenting man kan gå och bära på, 
det här som har hänt med NAMN (offrets namn). 
B: (tyst) 
/…/  
FL: Det är viktigt även för dig att få fram på något vis, det som du inte kommer 
ihåg. Det är viktigt för alla.  
B: Mm.  

 

Det andra exemplet synliggör än tydligare vad förhörsledaren är ute efter när 
det gäller detta med att frigöra barnet.131 Nu säger sig förhörsledaren veta att 
det barnet genomgår är ”jobbigt”. Men budskapet till barnet är att ”vi” är ”till-
sammans” och ”måste få ett slut på det här”: ”Våga berätta”, säger förhörsle-
daren också, ”för det känns skönt efteråt”. Barnet får även veta att det ”kom-
mer att få hjälp”, så att det ”kan gå vidare”. Just så, betonar förhörsledaren, 
kan barnet ”få en start att må bra”. ”Du har”, säger denne också, ”hela livet 
framför dig” och ”det hemska har redan varit”.  

FL: Vi vet att det är jobbigt detta. Vi är ju här tillsammans. Vi har ju bestämt 
att vi måste få ett slut på det här. Våga berätta för det känns skönt efteråt. Du 
kommer få hjälp så att du kan gå vidare. Berätta om PLATSEN (område) och 
vad som hände? 
B: Jag bara tänker bara på alltså vad kan bara ha hänt i PLATSEN (område), 
jag vet inte. 
/…/  
FL: Man måste berätta vad det är man har gjort. För att kunna fortsätta leva ett 
normalt liv. Vår uppgift här tillsammans är ju att få en start på att må bra. Det 
är inte början till något hemskt. För det hemska har redan varit. Jag tänker att 
du är ju bara N (siffra) år. Du har hela livet framför dig. 
B: Det jag tycker är svårt är att bara att minnas det. 

 

 
130 Fall nr 1, förhör 1, s. 7, 39 & 124. 
131 Fall nr 1, förhör 9, s. 340 & 457.  
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I just detta andra exempel nämner förhörsledaren det som ska hända efter det 
att förför och förundersökning är avslutade. Därmed berörs indirekt det ”soci-
alrättsliga uppdraget”: att barnet ska få stöd, skydd och hjälp för att sedan, 
som förhörsledaren uttrycket det, ”kunna fortsätta att leva ett normalt liv”. 
Men detta är inget förhörsledaren utreder utan endast nämner som något som 
ska ske efter att brottet är utrett.  
 
Också i det tredje exemplet nedan betonar förhörsledaren att det är frigörande 
att berätta.132 Och på frågan om det känns skönt att ha berättat ”sanningen” 
svarar barnet ”ja”. Det får då veta att det är ”strongt att kunna berätta” och att 
”stå för vad man har gjort”. Inte endast för att ”sanningen” om brottet är viktig 
i sig själv utan därför att det gör det ”lättare att gå vidare sen”. Så mobiliserar 
förhörsledaren genom att berömma berättande och betona dess frigörande pot-
ential, inte minst, som sagt, för barnets framtid.  

FL: Känns det skönt att ändå berätta nu? Du säger att det är sanningen idag.  
B: Ja 
FL: Det är ju strongt att kunna berätta också och stå för vad man har gjort. Då 
är det lättare att gå vidare sen. 

 
Sammanfattningsvis lär vi oss att förhörsledarens arbete med att frambringa 
en berättelse om brottet kompletteras inte endast med att avdramatisera utan 
också med en argumentation om att berättelsen kan frigöra. Berättandet upp-
fattas alltså som i sig själv frigörande. Samtidigt tillskrivs det en frigörande 
potential inför det liv som väntar barnet. Så kan förhörsledarens uppgift också 
beskrivas som att hjälpa barnet att ”få en start på att må bra”. Barnet har, som 
det kan heta, ”hela livet framför sig”.  

Metaforik  
Den fjärde mobiliserande strategin avser hur förhörsledaren använder metafo-
rik. Även detta är en strategi genom vilken förhörsledaren försöker förmå bar-
net att frambringa en berättelse om brottet. Nedan följer fyra exempel på an-
vändningen av just metaforer.  
 
En första metafor är att beskriva barnets rädsla för att berätta i termer att det 
finns ”klumpar i magen”.133 Och ”att”, som förhörsledaren formulerar det, 
”bära på klumparna är inte bra”. Men att ”få fram bilden” av vad som hänt i 
samband med brottet, innebär att ”dom här sakerna” kan komma ut, vilket för 
barnet beskrivs som ett ”måste”. 

 
132 Fall nr 4, förhör 3, s. 16.  
133 Fall nr 1, förhör 3, s. 122.  
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FL: Vi vill hjälpa dig få fram bilden. Som en klump i magen. Att bära på klum-
parna är inte bra. Måste ha ut dom här sakerna.  

 

En andra metafor innebär att förhörsledaren talar om att hoppa från en ”tram-
polin”.134 Åter detta att barnet i förhör ska våga komma igång med att berätta 
om brottet: att stå, som i exemplen nedan, på ”den där högsta trampolinen i 
simhallen”, ”samla ihop sig” och vara ”beredd att hoppa”. Eller med icke me-
taforiska termer: hur det kommer sig att barnet ser offret ligga på brottsplatsen. 
Att ge det svaret är att våga hoppa från trampolinen.   

FL: Det är lite som att hoppa ner för en trampolin, den där högsta trampolinen 
i simhallen. 
/…/  
FL: Så NAMN (barnets namn), samla ihop dig nu och gör dig beredd att hoppa 
från den där trampolinen och berätta för oss hur kommer det sig att du ser 
NAMN (offrets namn) ligga där på PLATSEN (platsangivelse)? 

 
En tredje metafor handlar om att lägga ”pussel”.135 Att frambringa en berättelse 
om brottet innebär då att förhörsledare och barn tillsammans, som ett betonat 
”vi”, lägger ”pusslet”.   

FL: Vi lägger pusslet. 
 
Och när pusslet läggs ska det stämma med vad som hänt.136 

FL: För oss är det väldigt viktigt att du berättar också så att det här pusslet 
stämmer.  

 
Förhörsledaren kan därtill säga att hela pusslet inte är lagt, vilket innebär att 
det ”är ännu inte helt” 137 eller ”löst”,138 då det finns ”bitar kvar” och därmed 
”luckor”139 i brottspusslet. ”Lägg pusslet klart”, säger förhörsledaren i det 
tredje exemplet nedan, då denne vill veta mer om platsen som frågetema.  

FL: Vi håller på och lägger det här pusslet fortfarande. Pusslet är ännu inte helt. 
Vi har några bitar kvar. Det kommer att bli så att vi träffas i nästa vecka igen.  

 

 
134 Fall nr 1, förhör 8, s. 365.  
135 Fall nr 1, förhör 2, s. 52.  
136 Fall nr 1, förhör 2, s. 52. 
137 Fall nr 1, förhör 6, s. 292. 
138 Fall nr 1, förhör 7, s. 315. 
139 Fall nr 1, förhör 5, s. 194. 



162 

FL: Vi kommer fortsätta med det här pusslet tills vi har löst det, det hoppas jag 
att du förstår. Vi kommer fortsätta till vi får hela pusslet löst. Så är det. Vi vet 
att du har det inom dig att kunna berätta för oss. Varje gång kommer det en liten 
detalj och en liten detalj. Så nu är det viktigt att du koncentrerar dig.  

 

FL: Fortfarande saker som inte sagts. Lägg klart pusslet. Det finns luckor i den 
här berättelsen. Allt som handlar om PLATS (brottsplatsen) finns inte med och 
det måste vi komma fram till.  

 
Som läsaren märker förekommer även strategin att berätta, och med betoning 
på att berätta ”allt”, i de tre exemplen med pussel-metaforen. Exemplen visar 
alltså att förhörspraktiken innehåller tillfällen då flera olika mobiliserande 
strategier används samtidigt.  
 
Ytterligare en metafor är att se den berättelse som barnet förväntas ge i termer 
av en ”film”.140 Precis som i metaforiken om att lägga hela pusslet handlar det 
nu om att se filmen i sin helhet. I exempel plockar barnet upp metaforen och 
frågar förhörsledaren ”Hur ska jag göra för att vi ska få hela filmen”? Förhörs-
ledaren svarar att det är ”jättesvårt att berätta” och att ”man orkar inte riktigt 
titta på den där filmen”. Därtill kan filmen glömmas bort för ett tag, vilket är 
förståeligt. Däremot har barnet och förhörsledaren, som den senare formulerar 
det, ”gott om tid” och de kommer att träffas igen, som då gör det möjligt att 
se hela filmen, det vill säga frambringa hela berättelsen om brottet.  

FL: Det här som du kunde berätta för mig nu ser du det som en film i huvudet?  
B: Hur ska jag göra för att vi ska få hela filmen?  
FL: Ofta är det så att det är jätte jättesvårt att berätta om det och det är jätte 
jättejobbigt men man har det inom sig. Och ibland är det så att man orkar inte 
riktigt titta på den där filmen, då glömmer man bort den ett tag, det måste man 
få göra. /…/. Jag tror du kan hjälpa oss med det. Vi har gott om tid på oss och 
vi kommer att träffas många gånger. 

 

Sammanfattningsvis lär vi oss att också användningen av metaforik är en stra-
tegi för att mobilisera berättelsen om vad som hänt i samband med brottet. Så 
att hela filmen kan ses och pusslet lösas, vilket kräver att barnet är beredd att 
hoppa från högsta trampolinen och därmed bli av med klumparna i magen. 
Och att bli av med klumparna är också ett exempel på frigörelse i berättelsen 
och ett framtida liv. Vi har även lärt oss hur förhörsledaren i sin strategi med 
att frambringa en hel berättelse om brottet starkt betonar att detta är något som 
ska göras med barnet, det vill säga genom att etablerande ett ”vi” som tillsam-
mans lägger hela pusslet eller ser hela filmen. Att förmå det icke 

 
140 Fall nr 3, förhör 9, s. 11. 
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straffmyndiga barnet att berätta om och erkänna brottet är alltså den genom-
gående strävan i den mobiliserande strategin.  

Mobiliserande strategier i förhör med straffmyndiga 
unga  
Fokus flyttas nu från förhör med barn till förhör med unga. Intresset för mo-
biliserande strategier förblir dock detsamma. Följaktligen prövas i tur och ord-
ning samma teman som ovan, det vill säga detta att berätta, avdramatisera och 
frigöra samt att använda metaforik. Avslutningsvis kan en mer samlad jämfö-
relse mellan just icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga göras med 
avseende på förhörsledares användning av mobiliserande strategier.  

Berätta 
Den första mobiliserande strategin handlar som bekant om hur förhörsledaren 
försöker förmå den som förhörs att mer omfattande, precist och trovärdigt be-
rätta om de frågeteman som rör vad som hänt i samband med det aktuella 
brottet. När det gäller förhör med icke straffmyndiga barn avser detta att för-
söka få barnet att minnas och hantera dess eventuella rädsla inför att berätta 
vad som hänt. Hit hör också att berömma barnet för de framsteg som gjordes 
när det som berättas blir mer omfattande och precist.  
 
Även i förhör med straffmyndiga unga försöker förhörsledaren att förmå den 
som förhörs att berätta om vad som hänt.141 ”Berätta nu vad det är”, säger för-
hörsledaren, ”som du inte vill berätta”. För att just berätta om vad som hänt 
beskrivs som ett måste.  

FL: Du minns mycket väl, du måste inse stundens allvar, berätta nu vad det är, 
som du inte vill berätta egentligen. Du måste berätta förr eller senare. 
U: Mm. 
FL: Du måste berätta för oss vad det är som har hänt.  
U: (tystnad).  

 
I nästa exempel handlar det om ett vapen som förhörsledaren vill veta mer om. 
Förhörsledaren frågar vad den unga gjorde med vapnet efteråt. Den unga sva-
rar ”vet inte”. Förhörsledaren ber den unga att ”försöka komma ihåg” och ger 

 
141 Fall nr 34, förhör 2, s. 405. Citatet finns även med i en artikel av Winerdal et al., 

(2018), vilken studerar frågetyper i polisförhör med unga. Här gjordes en kvalitativ 
analys av den kodade kategorin ”social press”.  
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även beröm för att denne ”kommer ihåg bra” och ”borde” komma ihåg så att 
fler detaljer om vapnet kan komma fram.142  

FL: Vad gjorde du av FÖREMÅLET (vapnet), efter att ni sprang?  
U: Jag vet inte, jag var så rädd så jag slängde den någonstans.  
FL: Kan du försöka komma ihåg det, tror du?  
U: Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg så mycket utav händelsen. 
FL: Jo, men jag tycker att du kommer ihåg bra, och då borde du kanske komma 
ihåg FÖREMÅLET (vapnet) också.  

 

Vi lär oss därmed sammanfattningsvis att både i förhör med icke straffmyn-
diga barn och straffmyndiga unga försöker förhörsledarna förmå den som för-
hörs att frambringa en mer omfattande, precis och detaljrik berättelse om det 
som skett. Till denna mobiliserande frågestrategi hör beröm.  

Avdramatisera  
Den andra mobiliserande strategin är som bekant att avdramatisera faran med 
att berätta. I förhören med icke-straffmyndiga barn handlar det om att förhörs-
ledaren säger att denne klarar av att höra barnet berätta om brottet och att bar-
net inte ska vara rädd att säga som det är. Hit hör även en avdramatisering av 
lögnen, nämligen att en berättelse kan ändras efterhand om den alltmer rör sig 
mot en sanningsenlig berättelse om av vad som hänt.  
 
Också i förhör med straffmyndiga unga försöker förhörsledaren avdramati-
sera. I exemplet nedan, som redovisas i två steg, ryms en rad olika beto-
ningar.143 Först föreslår förhörsledaren att brottet var en ”olyckshändelse”. Och 
om det rör sig om en olycka bör det därför vara lättare att tala om det. Med 
talet om olycka försöker förhörsledaren således avdramatisera den ungas 
skuld i brottet och därmed göra det lättare att berätta. Därtill försöker förhörs-
ledaren använda beröm, då denne säger att den unga hitintills ”varit rakryg-
gad” genom att ”tala om saker och ting som du gör och har gjort” och att denne 
ska fortsätta med det. Om ”fel” begåtts kan man också, menar förhörsledaren, 
”hjälpa till och rätta till felen”. Med andra ord kan man alltså ändra sin berät-
telse om man till slut berättar vad som faktiskt har skett. ”Det är lite svårt”, 
svarar den unga som förhörs, ”om man inte har gjort det.”  

FL: Jag menar, är det en olyckshändelse så kunde du väl tala om det i alla fall 
att det är en olyckshändelse /.../.  
 

 
142 Fall nr 31, förhör 2, s. 513.  
143 Fall nr 47, förhör 1, s. 17–19.  
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FL: Jag menar att skulle det vara på det här sättet, så kan du ju hjälpa till, du 
har ju varit rakryggad hitintills och talat om saker och ting som du gör och har 
gjort. Då tycker jag du ska vara så rakryggad och tala om detta också. Ett fel 
kan begås, men man kan hjälpa till och rätta till felen, utan man får veta om 
felen, då kan inte de vuxna hjälpa till, för hur det än är så får du ta och berätta 
här, om det har gått snett, eller om det blivit en effekt som du inte alls hade 
räknat med. Men är det du som är där och HANDLING (brottspecifik handling) 
och försöker skrämmas, så då får du jädrar i mig tala om det. 
U: Det är lite svårt om man inte har gjort det.  

 

Därefter fortsätter förhörsledaren att betona vikten att få klarhet i vad som hänt 
så att brottet ”uppklaras”.144 Därför vill förhörsledaren att den unga ska berätta. 
”Jag tror”, tillägger förhörsledaren, ”att du tjänar på det också”. Därtill menar 
denne att det som hänt inte ”behöver” ”vara ett mord”. Och åter upprepas detta 
med ”olyckliga omständigheter”, men, visar det sig, dessa avdramatiseringar 
hjälper inte. Den unga har ”inget mer att berätta”.  

FL: Det viktiga är ju att folk får klarhet i det här, att det uppklaras, att man 
kommer tillrätta med det hela. Jag tycker du ska ta dig en allvarlig funderare på 
hur du ska ställa dig till ett här, för jag tror att du tjänar på att själv också, om 
du varit där och busat, om du talar om det för mig då /…/.  
U: Mordet har jag inget att göra med. 
FL: Det behöver ju inte vara ett mord.  
U: Nej men det verkar ju så.  
FL: Nej det verkar inte så alls, utan det är något som dom pratar om det här, 
utan det kan lika väl varar något som har skett under olyckliga omständigheter 
/…/.  
U: Jag har ju berättat allt.  
FL: Ja, ja, vi får se. Tänk till.  
U: Jag har inget mer att berätta.   

 

Utöver att exemplet visar hur förhörsledaren försöker avdramatisera brottet 
från ett mord till en olyckshändelse innehåller också exemplet den frigörande 
strategin genom att förhörsledaren säger ”för jag tror att du tjänar på att själv 
också”, det vill säga att berätta vad som har hänt i samband med brottet. Ex-
empel visar därmed att förhörsledaren i praktiken kan använda olika mobili-
serande strategier samtidigt.  
 
Sammanfattningsvis lär vi oss att detta med att avdramatisera även tillämpas 
i förhörspraktiker med straffmyndiga unga. Särskilt så för att mobilisera en 
berättelse om brottet. Till exempel att inte vara rädd för att berätta och att 
tidigare fel i berättelsen kan korrigeras om en mer trovärdig berättelse följer, 
vilken även kan vara frigörande.  

 
144 Fall nr 47, förhör 1, s. 25 & 31.  
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Frigöra 
När detta med att frigöra, den tredje mobiliserande strategin, används i förhör 
med icke-straffmyndiga barn handlar den om främst tre saker, nämligen att 
det känns bra att berätta, att det är början på att må bättre och att det i förläng-
ningen ger bättre förutsättningar för den ungas framtida liv. Här följer två ex-
empel på hur detta kan ta sig uttryck i förhör med straffmyndiga unga.  
 
Det första exemplet, som är längre och redovisas i två steg, handlar om att den 
som förhörs oroar sig över att förlora sin dotter om han skulle dömas för brot-
tet.145 Därför tar exemplet sin början med ett försök till avdramatisering, vilket 
alltså föregår frigörelsestratgin. ”Man förlorar inte bara sin dotter så där”, sä-
ger förhörsledaren, ”utan det måste finnas någon grund”.  

FL: Vad är det som gör att du tror att du kommer att förlora din dotter? 
U: Ja. Jag vet inte.  
FL: Du måste… man förlorar ju inte sin dotter bara så där utan det måste ju 
finnas någon grund. 
U: Mm. 
FL: … förstår du? 
U: Ja.  
FL: Vad tänker du på NAMN (den ungas namn) när du säger det här? 
U: Ja, jag vet ju inte om jag kommer åka dit för det här och då kommer jag ju 
inte få träffa henne.  
FL: Du tänker så? 
U: Ja.  

 
Men, fortsätter förhörsledaren, att ha ”begått väldigt allvarliga våldshand-
lingar” måste inte utesluta ett ”väl fungerande föräldraskap” och att ”ha kon-
takt med sina barn”. Så nu vill förhörsledaren att den unga ser att det finns en 
”möjlighet att berätta” om ”hur det förhåller sig”. Och så sätts det mobilise-
rande strategin om frigörelse i arbete. ”Lätta ditt hjärta”, säger förhörsledaren, 
för det kan hjälpa den unga att hantera skuldkänslor, och fortsätter: ”Och jag 
kan säga dig att det absolut bästa sättet för dig att frigöra dig från detta det är 
att öppna upp och berätta hela sanningen, hur saker och ting gick till.” ”Att 
man gör en dumhet”, säger förhörsledaren också, innebär inte att man är en 
”dålig människa”. I alla fall inte sett ur en ”livskarriär”. Visst kan man ”ta 
dåliga beslut och såna saker” men ”då får man ta det” och ”göra avstamp och 
gå vidare”. Just därför är det bra ”att lätta upp det här och berätta om det”. Det 
bästa är således ”att göra upp med sig själv” för ”det känns bäst efteråt också”. 
Och så börjar den unga att berätta. 

 
145 Fall nr 56, förhör 3, sid 265–266. Även detta citat finns med i Winerdal et al., (2018). 

Också här med avseende på ”social press”.  
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FL: Men du, då får jag berätta någonting för dig, att jag tror att du målar upp 
nu någonting som inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Jag har mött i 
min karriär många personer som har begått väldigt allvarliga våldshandlingar 
och det utesluter inte att de kan vara väl fungerande föräldrar… och ha kontakt 
med sina barn. Det är min erfarenhet.  
U: Mm.  
FL: Så jag tror att du målar upp någonting nu som kanske ser större ut än vad 
det är i verkligheten.  
U: Ja.  
FL. Nu har du ju möjlighet att berätta hur det förhåller sig i det här ärendet med 
NAMN (offrets namn).  
U: Jo.  
FL: Mm. Lätta ditt hjärta. Mm. För jag tror… om jag ska vara ärlig med dig nu 
NAMN (den ungas namn), så tror jag att det som egentligen är det jobbigaste 
för dig nu, det är dina skuldkänslor du känner här inne inför situationen.  
U: Mm.  
FL: Och jag kan säga dig att det absolut bästa sättet för dig att frigöra dig från 
detta det är att öppna upp och berätta hela sanningen, hur saker och ting gick 
till.  
U: Jo.  
FL: Jag ska säga så här, att bara för att man gör en dumhet i sitt liv behöver det 
inte med automatik innebära att man där av är en dålig människa. Alla gör vi 
dumheter utav olika grad i en livskarriär... men man är för den delen ingen dålig 
människa. Absolut inte. Man kan göra dåliga val… ta dåliga beslut och såna 
saker, men då får man ta det och så får man göra avstamp och gå vidare... men 
för att kunna gå vidare, då måste man lägga det man har i sin ryggsäck bakom 
sig. Du måste lätta upp det här och berätta om det. 
U: Mm.  
FL: … Så ligger det till… att göra upp med sig själv. Det känns bättre efteråt 
också.  
U: Ja.  
FL: Berätta NAMN (den ungas namn) vad som hände.  
U: Jo, /…/ (den unga berättar).  

 
Exemplet visar återigen hur två olika mobiliserande strategier kan användas 
samtidigt och i kombination. Lägg särskilt märke till vad förhörsledaren säger 
om att göra en ”dumhet” i sitt liv, vilket inte med automatik behöver innebära 
att man är en dålig människa. Just det tangerar även den avdramatiserade stra-
tegin, då förhörsledaren genom att särskilja mellan händelse och person för-
söker hantera den ungas eventuella skuldkänslor att berätta om brottet.   
 
Det andra exemplet är betydligt kortare och handlar om hur förhörsledaren 
bekräftar den unga.146 ”Hur känns det nu då”? frågar förhörsledaren. Den unga 
svarar med att ”det känns skönt att berätta”, vilket direkt konfirmeras av för-
hörsledaren. För denne har redan sagt det förut: att det är en frigörelse att 

 
146 Fall nr 15, förhör 1, s. 393.  
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berätta vad som hänt i samband med brottet. Följaktligen är det ”skönt att be-
rätta”.  

FL: Hur känns det nu då? 
U: Alltså det känns skönt att berätta.  
FL: Hmm, det var som jag sa förut, skönt att bli av med det? 

 
Om just detta att frigöra lär vi oss sammanfattningsvis att det är en mobilise-
rande strategi som används i förhör med både icke-straffmyndiga barn och 
straffmyndiga unga. Inte minst betonas den frigörelse som berättandet om 
brottet rymmer, både när det gäller berättandet i sig själv, att säga som det är, 
och för det framtida livets, eller livskarriärens, möjligheter.  

Metaforik   
I förhör med icke straffmyndiga barn användes metaforik. Strävan är att få 
barnet att våga berätta om de frågeteman som är kopplade till en berättelse om 
brottet. Hit hörde att förhörsledaren talade om barnets berättande i termer av 
att ”lägga ett pussel”, ”hoppa från en trampolin”, ”att ha klumpar i magen som 
måste bort” och att se händelseförloppet som en ”film”. Denna mobiliserande 
strategi används inte i förhör med straffmyndiga unga.  
 
Vi har således sammanfattningsvis lärt oss det finns stora likheter mellan hur 
mobiliserande strategier används i förhör med icke straffmyndiga barn och 
straffmyndiga unga. Dessa likheter gäller detta med att berätta, avdramatisera 
och frigöra. Allt i strävan att få barn och unga att besvara olika typer av frågor 
som rör de frågeteman med vars hjälp brottet kan beskrivas. Ett undantag från 
dessa överensstämmelser finns dock. Den fjärde mobiliserande strategin som 
rör användandet av metaforik finns endast i förhör med icke straffmyndiga 
barn. 

Utmanande strategier i förhör med icke straffmyndiga 
barn 

Medan mobiliserande strategier kännetecknas av att försöka förmå barn och 
unga att frambringa en omfattande, precis och trovärdig berättelse om brottet, 
så innebär utmanande strategier att just utmana både trovärdigheten och till-
förlitligheten i de berättelser som barn och unga trots allt delger. Förhören 
med icke straffmyndiga barn rymmer fyra sådana strategier, vilka avser vad 
jag benämner inre koherens, bevisprövning, motberättelse och utpekande av 
skuld. Precis som i fallet med de mobiliserande strategierna redovisas först det 
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empiriska utfallet för icke straffmyndiga barn. Därefter följer straffmyndiga 
unga, vilket möjliggör den åsyftade jämförelsen mellan barn och unga.   

Inre koherens  
Den första utmanande strategin innebär att förhörsledaren pekar ut motsägel-
sefullheter i barnets berättelse om det aktuella brottet. Följaktligen avser 
denna strategi en utmaning av inre koherens i den berättelse barnet gett i tidi-
gare eller pågående förhör. Här följer tre exempel på just detta.  
 
Det första exemplet pekar ut själva brännpunkten i utmanande strategier.147 
För det som utmanas är den rådande tillförlitligheten i barnets berättelser. En 
förhörsledare uttrycker detta med inre koherens som ett ”dilemma”. För om 
det som barnet nu säger är ”sanningen”, så måste det ”ljugit” i tidigare förhör, 
då berättelserna inte stämmer överens med varandra.  

FL: Du har ju berättat lite olika nu egentligen, varje gång vi pratat med dig, vad 
beror det på? 
B: Ja, i början ville jag inte, jag vågade inte berätta hela versionen. 
FL: För nu har du berättat olika varje gång vi pratat. /…/. 
B: Nej, men det här är min version och den kommer jag att hålla mig vid. Alltså 
det här är sanningen för mig i alla fall. 
/…/.  
FL: Mitt stora dilemma det är att du har berättat din sanning nu men du måste 
förstå att jag har lite svårt att acceptera den rakt av. För om du nu har berättat 
sanningen här nu, så innebär ju det att du ljugit i dom två föregående förhören. 
Du förstå också varför det är viktigt att du berättar sanningen. Allt handlar inte 
bara om dig. Det är många andra som är beroende av att få veta hurdant det här 
har gått till. 
B: (tystnad).  

 

Av exemplet framgår också att förhörsledaren finner det viktigt att berätta san-
ningen. Inte endast för att få klarhet i brottet utan också för att andra, inte 
minst offrets anhöriga, vill veta vad som hänt.  
 
Också det andra exemplet handlar om att barnet ger olika versioner av vad 
som hänt.148 Nu frågar förhörsledaren om vem som var med vid för förståelsen 
av brottet specifika platser. Först svarar barnet att en annan person var med. 
Därefter påpekar förhörsledaren att barnet vid ett tidigare förhör sagt att så 
inte var fallet, vilket gör att barnet åter ändrar uppfattning. Då undrar förhörs-
ledaren varför barnet först säger det ena och sedan det andra, vilket gör att 
barnet ändrar sig än en gång. Av exemplet framgår således att barnet ändrar 

 
147 Fall nr 4, förhör 3, s. 4.  
148 Fall nr 6, förhör 8, s. 50–52. 
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uppfattningar både mellan förhör och flera gånger i ett och samma förhör. 
”Ja”, frågar förhörsledaren, ”var han med eller inte”? Och så till sist svara 
barnet: ”Med”.  

FL: NAMN (medgärningspersonens namn), var han med till vattnet någonting, 
såg han vad som hände? 
B: Ja.  
FL: Ja.  
B: Va.  
FL: Var han också med vid PLATS.  
B: Ja.  
FL: Var han med på EN ANNAN PLATS han också? 
B: Ja. 
/…/. 
FL: Men tidigare har du sagt att NAMN (medgärningspersonens namn) inte var 
med. 
B: Ja, just det.  
FL: Var han med eller var han inte.  
B: Inte.  
FL: Varför säger du att han var med då?  
B: Han var inte med. 
FL: Är det något som sagt att du inte får säga att NAMN (medgärningsperso-
nens namn) var med 
B: … det var det inte. 
/…/. 
B: NAMN (medgärningspersonens namn) var inte med. 
FL: Varför sa du att han var med då.  
B: Fast han var med. 
FL: Va.  
B: Han var med. 
FL: Ja, var han med eller inte.  
B: Med.  

 
Det sista exemplet tillför inget nytt med avseende på inre koherens, men visar 
hur förhörsledaren går fram med kraft för att utmana vad denne förstår som 
barnets lögner.149 Först har barnet berättat att det ”flera gånger” sett offret, 
vilket nu förnekas. Förhörsledaren vill då veta varför barnet ”ljuger”. Barnet 
har två svar. Dels att det inte det vet och dels att det inte minns. Till slut svarar 
barnet att det inte vet vad det ska ”säga”.  

FL: Nu är det mycket som inte stämmer. Först berättar du för oss flera gånger 
att du sett NAMN (offrets namn) och nu säger du att det inte är sant. Vilket ska 
vi tro på? Vad är sant? 
B: Allting för utom det. 
FL: Varför ljög du om det? 

 
149 Fall nr 1, förhör 5, s. 215.  
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B: Jag vet inte.  
FL: Då tar du och berättar en gång till. 
B: Vadå? 
FL: Du har suttit här nu och berättat osanning för oss idag, varför gör du det? 
Vad får dig att göra det? 
B: Mitt minne har tagit slut. 
FL: Det har inget med minnet att göra. 
B: Men jag vet bara inte. 
FL: Varför ljuger du så? 
B: Jag vet bara inte vad jag ska säga. 

 
Sammanfattningsvis lär vi oss att inre koherens innebär att förhörsledaren ut-
manar barnet när det mellan förhör eller i ett och samma förhör ändrar sin 
berättelse om brottet så att det som tidigare sagts inte stämmer med det som 
senare sägs. I denna utmanande strategi ställer förhörsledaren barnets olika 
versioner mot varandra för att göra barnet uppmärksam på just frånvaro av 
inre överensstämmelse. Strategins förhoppning torde vara att förmå det icke 
straffmyndiga barnet att välja den riktiga och därmed trovärdiga berättelsen 
om hur brottet gick till med avseende på de fem frågetemana, nämligen brottet, 
platsen, tiden, vapnet och motivet.  

Bevisprövning 
En andra utmanande strategi gäller bevisprövning, vilken innebär att trovär-
digheten i barnets berättelse om brottet utmanas med hjälp av utsagor från 
olika vittnet. Här följer tre exempel.  
 
Det första handlar om att två kompisar till den misstänkta samt flera andra 
vittnen har gett sina berättelser om vad som hände på brottsplatsen.150 Och 
innan det misstänkta barnet nu tillfrågas om samma sak utmanar förhörsleda-
ren barnet. Förväntningen är nu att barnet ska ge sin berättelse och att det som 
berättas ska vara ”sanningen”. ”För är det så”, som förhörsledaren utrycker 
det, ”att du hittar på en massa saker kan det bli problem så småningom och du 
själv inte blir så där jättetrovärdig”. Här utmanas således barnet av antydda 
bevis redan innan det själv ska berätta om brottet.  

FL: Vi har pratat med NAMN (kompisens namn) och NAMN (kompisens 
namn) om det som hände på PLATSEN (brottsplatsen). Dom har berättat en 
massa saker för oss och sedan har vi ju en massa vittnen som har sett vad som 
hände, så när du berättar idag så vill jag att du berättar som du uppfattade det 
och du ska berätta sanningen. För är det så att du hittar på en massa saker kan 
det bli problem så småningom och du själv inte blir så där jättetrovärdig.  

 
150 Fall nr 2, förhör 1, s. 2.  
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Också i det andra exemplet utmanas det misstänkta barnets berättelse om brot-
tet.151 Nu handlar det om något specifikt, nämligen vapnet. Flera vittnen har 
nämligen sett barnet bära det aktuella vapnet, vilket det inte själv vill medge. 
Här ställs således barnets utsaga mot flera andra vittnens utsagor. Barnet vid-
makthåller dock att det inte haft vapnet.  

FL: Det finns folk som stått runt omkring här och sett att du haft ett FÖREMÅL 
(vapnet) på dig. Att du tagit fram en FÖREMÅLET (vapnet) till och med. 
B: Nej, det har jag inte. Vem säger det? Det var ett FÖREMÅL (vapnet) som 
NAMN (namn på person) hade. 
FL: Men du själv hade inget FÖREMÅL (vapen)? 
B: Nej. 
FL: Men varför säger folk att du hade det? 
B: Vet inte. 
/…/. 
FL: Det är alltså flera personer som sett dig med ett FÖREMÅL (vapnet). 
B: Jag har inte haft något FÖREMÅL (vapnet). Annars skulle jag säga men jag 
har inte haft. 
/…/. 
FL: Nu vet ju du att vi har pratat med NAMN (medgärningspersonens namn) 
och NAMN (en annan medgärningspersons namn) också. Så det här med FÖ-
REMÅLET (vapnet) är ju vi väldigt säkra på. 
B: Jag har inte haft något FÖREMÅL (vapnet). 
FL: Nu är det så här att vi kanske har fått en lite annan version av det här. Så 
att jag verkligen skulle vilja att du funderar kanske lite på om det här verkligen 
är sanningen. Du vet skillnaden mellan att tala sanning och att ljuga? Vi har 
anledning att tro att det finns en annan version utav det här. Jag är inte riktigt 
beredd att köpa det här.  
FL: Ja, men det var så i alla fall. 

 
Det tredje exemplet på bevisprövning handlar om att de enda som kan veta 
vad som verkligen hände i samband med brottet är det misstänkta barnet själv 
och en medgärningsperson.152 Andra vittnen saknas och offret är inte längre i 
livet. Att berätta sanningen, menar förhörsledaren, är därför att ge samma bild 
som medgärningspersonen gjort. Det tycks nämligen vara förhörsledarens 
uppfattning att den senare gett en trovärdig bild av brottet. Men vad det miss-
tänkta barnet i förhör säger verkat inte stämma med den andra medgärnings-
personens berättelse. Barnet vidmakthåller dock sin egen berättelse.  

FL: Dom enda personerna som har varit där är du, NAMN (offrets namn) och 
NAMN (medgärningspersonens namn). Ja, det är inte säkert att det stämmer 
riktigt med vad NAMN (medgärningspersonens namn) säger, han har ju varit 

 
151 Fall nr 2, förhör 1, s. 12.  
152 Fall nr 4, förhör 2, s.19.  
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där. Vi hoppas ju på att ni ska berätta samma sak, men ni gör inte det. Bästa 
sättet för dig att berätta och det är ju att berätta sanningen för då förmodligen 
berättar du samma sak som NAMN (medgärningspersonens namn), eftersom 
han berättat sanningen. 
B: Hur kan du veta det? 
FL: Det vet jag ju inte. 
B: Exakt. 
FL: Och NAMN (offrets namn) kan vi ju inte fråga för han är ju död. 
B: Ja. 
FL: Jag ifrågasätter inte det du säger, men det du berättar där är inte tillräckligt 
omfattande, det är inte tillräckligt detaljerat. Det är inte ditt fel. Det här är din 
chans att ge din syn på vad som hände. Ansträng dig lite. 
B: Ja, jag har redan gjort det. Ja, jag kommer ihåg en massa saker, det har jag 
ju berättar.  

 

Sammanfattningsvis lär vi oss att bevisprövning utgör en andra utmanande 
strategi som förhörsledare använder i förhör med icke straffmyndiga barn. Ge-
nom den utmanas den berättelse som barnet ger om brottet med hjälp av andra 
vittnesmål.   

Motberättelse 
Den tredje utmanande strategin avser förhörsledarens användning av en egen 
motberättelse, vilket innebär att förhörsledaren konstruerar sin berättelse, eller 
övertygelse, om hur det aktuella brottet har gått till, vilken förmedlas till det 
barn som förhörs. Nedan följer ett längre exempel där dialogen mellan för-
hörsledare och barn kan följas.153 Den börjar med att barnet ställs inför de ska-
dor offret fått till följd av det utövade våldet. Och efterhand står det klart att 
förhörsledaren menar att mer våld har använts än barnet medger. Därtill låter 
förhörsledaren barnet förstå att det aktuella våldet inte, som barnet hävdar, kan 
röra sig om en olyckshändelse. Steg för steg växer alltså förhörsledarens ut-
manande motberättelse fram, vilken även rymmer utmanande bevisprövning. 
Men barnet vidhåller att det berättat vad det kommer ihåg och att det var en 
olyckshändelse. Därför använder förhörsledaren även en mobiliserande stra-
tegi, nämligen att en trovärdig berättelse kan innebära möjlig frigörelse. ”För 
jag tror”, säger denne, ”att det enda sättet att bearbeta det är att försöka minnas 
och komma ihåg och ta sig igenom”.  

FL: Nu är det så här att dom skador som NAMN (offrets namn) har, som man 
har sett på obduktionen, så är det så att NAMN (offrets namn) har alltså skador 
mot KROPPSDEL (del av kroppen) och då undrar jag NAMN (barnets namn) 
är det så att du slog tillbaka kanske? 

 
153 Fall nr 5, förhör 3, s. 22–24 & 25–28. 
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B: Kanske jag gjorde, jag vet inte. 
FL: Men det är viktigt att du kommer ihåg om du HANDLING (våldshandling) 
mot honom eftersom det finns våld mot KROPPSDEL (del av kroppen) och det 
är trubbigt våld. 
B: Inte vad jag kommer ihåg.  
/…/. 
FL: Då skall jag visa dig också någonting här i protokollet, här har vi då en 
beskrivning av FÖREMÅL (vapnet). Om du tittar på dom här bilderna så ser 
du det att det finns en beskrivning och där ser du också att FÖREMÅL (vapnet) 
har delat sig. 
B: Nä. Orkar inte med det (gråter). 
FL: Märkte du det att FÖREMÅL (vapnet) delade sig? 
FL: Vi får försöka ta oss igenom detta. Jag ska se till att mamma kommer in 
här. 
/…./. 
FL: Och vad man kan utläsa av detta är att det liksom föregås av mycket mer 
än vad du kanske kommer ihåg, i alla fall inte berättar, det är mycket mer våld, 
skadorna tyder på någonting annat.  
B: Nä. Det var det jag gjorde i alla falla. Jag kan inte säga att jag gjorde nåt 
annat när det inte är så. 
FL: Du ska veta att polisen ser inte det här som en olyckshändelse. Det är inte 
det vi utreder här nu. Det är allvarligt detta. Vi måste få veta det som har hänt. 
Det är viktigt att du försöker komma ihåg. Det är också viktigt att få veta varför 
det gick överstyr, för det gjorde det! 
B: Jag vet. 
/…/. 
FL: Hur ser du på det här själv då? 
B: Vet inte. 
FL: Ser du det som en olyckshändelse? 
B: Jag vet att det var det. 
FL: Men om jag säger till dig då att polis och åklagare ser det inte som en 
olyckshändelse och vi utreder det inte som en olyckshändelse heller. Vad tror 
du det kommer sig att vi ser det på ett annat sätt? Det har hänt alltså mycket 
mer än vad du berättar för oss här på polisen. 
B: Det är det jag kommer ihåg. 
FL: Det är inte någon olyckshändelse. Du har FÖREMÅLET (vapnet) lite för 
länge under det här bråket. En FÖREMÅL (vapnet) är ett farligt vapen. Men 
jag hoppas att du med hjälp skall komma att minnas mycket mer av det här, för 
jag tror att det är enda sättet att bearbeta det är att försöka minnas och komma 
ihåg och ta sig igenom det.  

 
I exempel ovan framgår att förhörsledarens frågor kretsar kring offrets skador. 
Härvidlag använder förhörsledaren uppgifter från andra vittnen, det vill säga 
bevisprövning. Därtill ställs barnets uppgifter om den aktuella skadebilden 
mot andra bevis, nämligen de som finns beskrivna i ett för fallet aktuellt ob-
duktionsprotokoll. Det som dock skiljer bevisprövning från motberättelse är 
att det i den senare konstrueras en mer omfattande eller hel berättelse om hur 
brottet måste ha gått till, och att denna berättelse är förhörsledarens. I det här 
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aktuella exemplet handlar det om att barnet vidmakthåller att brottet var en 
olyckshändelse medan förhörsledarens motberättelse menar att det till följd av 
den samlade bevisbördan inte kan förhålla sig på det viset. Det är därutöver 
av vikt att betona det sista som förhörsledaren säger i exemplet ovan, nämli-
gen, ”jag hoppas att du med hjälp skall komma att minnas mycket mer av det 
här, för jag tror att det är enda sättet att bearbeta det är att försöka minnas och 
komma ihåg och ta sig igenom det”. Citat visar nämligen också på närvaron 
av en mobiliserande strategin: att frigöra. Exemplet åskådliggör därför inte 
bara hur utmanade strategier används i kombination med varandra, som i be-
visprövning och motberättelse, utan också hur både mobiliserande och utma-
nande strategier används i mer eller mindre förbundna och sammanflätade for-
mer.  
 
Sammanfattningsvis lär vi oss att motberättelse utgör ytterligare en utmanande 
strategi som förhörsledare använder i förhör med icke straffmyndiga barn. Av 
exemplet framgår inte endast att olika utmanande strategier kan kombineras 
utan också att utmanande strategier kan användas tillsammans med mobilise-
rande strategier.  

Utpekande av skuld 
Den avslutande utmanande strategin avser utpekande av skuld och kan upp-
fattas som en motberättelse i tillspetsad form. Åtminstone i de fall där barnet 
inte erkänner sin skuld i brottet som förövare. Innebörden av utpekande av 
skuld innebär således att förhörsledaren pekar ut det icke straffmyndiga bar-
nets som skyldig till brottet. Detta kan ske med olika betoningar, vilka synlig-
görs i de fem exempel som nu följer.  
 
I det första exemplet pekar förhörsledaren ut barnet som den troligen skyldiga 
till brottet.154 ”Det är du som har gjort det här”, säger förhörsledaren till barnet. 
Något som barnet helt förnekar.  

FL: Jag har en tanke i mitt huvud /…/ och jag tänker att vi tror ju att det är du 
som har gjort det här, NAMN (barnets namn).   
B: Men det är inte jag. Jag kan inte ha gjort det här för jag vet att jag inte har 
gjort det själv. Att jag är ingen sån person. Det är inte jag som har gjort det. Jag 
skulle aldrig ha gjort det för jag skulle ha räddat han.  
/…/. 
FL: Och sen springer du efter NAMN (offrets namn) upp i skogen. Det vet vi. 
Vi vet det. Och NAMN (offrets namn) kommer ju inte ut mer. Det vet vi.  
B: Nej. Det är inte jag. Jag hade inte med det att göra. Eftersom jag är verkligen 
ingen person som dödar någon. 
/…/. 

 
154 Fall nr 1, förhör 8, s. 399.  
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FL: Vad hände med dig och NAMN (offrets namn) i PLATS (område)? 
B: Jag vet inte vad som hände. Jag dödade inte han. 

 
Också i det andra exemplet anser förhörsledaren att barnet är skyldigt till brot-
tet, men undviker att använda etiketten ”mördare”.155 ”Jag är ingen mördare” 
har barnet själv sagt i ett tidigare förhör. Och förhörsledaren verkar instämma. 
Saker kan hända, menar han, ”som leder till att någon dör trots att man inte är 
mördare”.  

FL: Förra gången sa du så här att ”jag är ingen mördare” sa du. 
B: Mm, det är jag faktiskt inte. 
FL: Det kan ju hända saker som leder till att någon dör trots att man inte är en 
mördare. Har du tänkt på det? 
B: Mm. 

 

I det tredje exemplet föreslår förhörsledaren att barnet velat rädda offret istäl-
let för att döda det.156 Samtidigt pratar förhörsledaren om den skyldige i tredje 
person. Så vet barnet i förhör ”vilken kille det var”? Jo, barnet vet vem det 
var, men ”inte vad han hette”. ”Sitter den här killen hos polisen och är ledsen 
nu?” frågar så förhörsledaren. Men barnet i förhör säger sig inte vara ledsen. 
Det ”vill bara tänka”. Att det är ”glansigt i ögonen”, som förhörsledaren for-
mulerar det, beror, säger barnet, på att det ”har solen i ögonen”.  

FL: Vi tror att du försöker rädda NAMN (offrets namn). Jag tror att du gör det, 
att det är det du gör där i skogen. Men vad händer? Vad är det som händer? 
Försök komma ihåg. Försök tänk. 
B: Jag hade hjälpt, jag hade tagit tag i han och gått ut med han. Alltså jag ville 
rädda NAMN (offrets namn) där. Jag ångrar att jag inte gjorde det. Jag vågade 
inte. 
FL: Nu är ju NAMN (offrets namn) död. Det är ju väldigt allvarligt. Vi måste 
reda ut vad som hände. 
B: Jag vet. 
FL: Jag tror du vet vilken kille det var. Du vet ju vem det är? 
B: Ja, men jag vet inte namnet. 
FL: Vet du, jag tror att du vet också killen som gjorde detta. För du vet vem 
som gjorde det. 
B: Men jag vet inte vad han hette. 
FL: Sitter den här killen hos polisen och är ledsen nu? 
B: Nej! Vadå? 
FL: Vad är det som gör att du är ledsen? Du ser ledsen ut. 
B: Vadå ledsen? Jag är inte ledsen. Jag vill bara tänka. 
FL: Du är glansig i ögonen. 
B: Det är bara för att jag har solen i ögonen. 

 
155 Fall nr 1, förhör 9, s. 440.  
156 Fall nr 1, förhör 9, s. 467.  
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Det fjärde exemplet innebär att förhörsledaren direkt frågar barnet om det är 
”den där mördaren”. 157 Barnets svar är att så inte är fallet. 

FL2: Och vem av er tre är det som gör detta med NAMN (offrets namn) då? 
B: Det är han den där mördaren. 
FL1: Var det du det? 
B: Nej.  

 

Det fjärde och sista exemplet nedan är av särskilt intresse.158 ”I mina ögon är 
du”, säger förhörsledaren ursäktande, ”en ganska liten kille”, och inte någon 
”vuxen stor satanistisk buse”. Nej, i förhörsledarens ”ögon” är barnet som för-
hörs om misstankar om brott om dödligt våld ”faktiskt ett barn”. Just därför 
vill förhörsledaren ta reda på vad som hänt. ”Sen”, säger vederbörande, ”ska 
vi se till att vi ordnar det så bra som möjligt”. Med andra ord: sedan kan bar-
nets behov av skydd, stöd oh hjälp ta över, vilket också innebär att ansvaret 
flyttas till en annan institution. Här finns alltså ett visst inslag av ”socialrätts-
ligt” ansvarstagande, fast det placeras här utanför förhörspraktikernas upp-
dragsområde. Det hör alltså inte utredandet till.  

FL: I mina ögon är du en, ursäkta uttrycket, en ganska liten kille. Du är ingen 
vuxen stor satanistisk buse som vi släpat hit med buller och bång utan du är ju 
fortfarande faktiskt ett barn i mina ögon. Vi vill bara veta vad det var som hände 
och sen ska vi se till att vi ordnar det så bra som möjligt.  
B: (tystnad).   
 

Den fjärde utmanande strategin avser alltså utpekande av skuld. Det som sam-
manfattningsvis avses med just detta är att det icke straffmyndiga barnet på 
olika vis pekas ut som just skyldig till utövande av dödligt våld. Några av de 
empiriska exempel som redovisats ovan är mer direkta i detta utpekande, 
andra är mer omskrivande. Det avslutande exemplet är dock av delvis en an-
nan karaktär. Här betonar förhörsledaren att denne endast ville veta vad som 
hänt, så att barnet sedan kan få det ordnat så bra som möjligt. Följaktligen 
finns ett ”socialrättsligt uppdrag” närvarande, men det beskrivs och används 
inte som en del av förhörsledarens uppdrag, ty dit hör endast att utreda brott 
och skuldfråga och därigenom få fram ett erkännande.  

 
157 Fall nr 6, förhör 6, s. 53.  
158 Fall nr 4, förhör 1, s. 10.  
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Utmanande strategier i förhör med straffmyndiga unga   
Efter att ha redovisat de utmanande strategier förhörsledarna använder i förhör 
med icke-straffmyndiga barn vänds nu intresset mot straffmyndiga unga. Åter 
står jämförelsen mellan barn och unga i centrum för redovisningen. Först un-
dersöks de utmanande strategier som blev synliga i redovisningen ovan, det 
vill säga inre koherens, bevisprövning, motberättelse och utpekande av skuld. 
Vilka alla handlar om att just utmana den berättelse som barnet och den unga 
ger om brottet. Främst för att göra denna berättelse mer omfattande, precis och 
trovärdig. Därefter tillkommer ytterligare en utmanande strategi med samma 
avsikt, en femte strategi som endast finns i det material som gäller unga, näm-
ligen ironi. Till sist sammanfattas vad detta avsnitt lärt oss med avseende på 
utmanande strategier i förhör med icke straffmyndiga barn respektive straff-
myndiga unga.  

Inre koherens  
Den första utmanande strategin avser således inre koherens, vilken i huvudsak 
används för att utmana den unga när denne i skilda eller inom ett och samma 
förhör ger olika berättelser om brottet. Här följer två tydliga exempel på just 
detta. 
 
Det första börjar med att förhörsledaren säger sig ”ha lite svårt för att hänga 
med”.159 Något som beror på att den unga i ena stunden svarar att denne inte 
minns, för att i nästa stund faktiskt ha ett svar. ”Svaren går”, som förhörsleda-
ren säger, ”lite grann emot varandra”. Här saknas alltså inre koherens.  

FL: Alltså jag har lite svårt för att hänga med här för ena stunden svarar du på 
frågan nej jag minns inte, nästa stund så svarar du på frågan klart och tydligt 
nej.  
U: Men… 
FL: Får jag förklara mig? När du säger nej då är du säker på att det är ett nej 
men i nästa andetag så säger du att du inte minns. Svaren går lite grann emot 
varandra.  

 

I det andra exemplet har den unga som förhörs under en och samma dag läm-
nat olika versioner om vad som hänt i samband med brottet, vilket förhörsle-
dare finner ”tråkigt”.160 För, som förhörsledaren uttrycker det, ”du lämnade en 
version i morse och en annan nu”. ”I morse”, förtydligar förhörsledaren, ”svor 
du på Koranen att det du då sa var sant och nu är det en annan version”. Den 

 
159 Fall nr 5, förhör 2, s. 61.  
160 Fall nr 58, förhör 3, s. 566.  
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unga, däremot, håller fast vid att denne är oskyldig och svär därför åter på 
Koranen för att bedyra sin oskuld.  

FL: Det jag tycker bara är tråkigt då att du lämnade en version i morse och en 
annan nu. I morse så svor du på Koranen att det du sa då var sant och nu var det 
en annan version.  
U: Jag svär på Koranen att jag inte har gjort det och jag kan fortfarande svära 
på Koranen att jag inte har gjort det, jag lovar alltså.  

 

Sammanfattningsvis lär vi oss således att inre koherens som utmanande stra-
tegi används i förhör med både icke straffmyndiga barn och straffmyndiga 
unga.  

Bevisprövning 
Den andra utmanande strategin är som bekant bevisprövning. En sådan pröv-
ning innebär att den som förhörs utmanas med andra vittnes berättelser om 
viktiga frågeteman. Även här får två exempel synliggör användningen av den 
aktuella strategin. 
 
I det första exemplet säger förhörsledaren till den unga att ”din historia nu som 
du lämnar om vad som hänt (en viss veckodag) faktiskt inte går ihop med de 
övrigas”.161 Just därför vill förhörsledaren ha en förklaring till varför så är fal-
let. Den unga menar då att denne inte kan förklara detta. Svaret är, trots bevis-
prövningen, ”nej”.  

FL: Du vet att vi har ju… vi förhör ju väldigt många personer i den här utred-
ningen och vi… det vi kommer fram till och då det vi ser så här långt, det är ju 
att din historia nu som du lämnar om vad som hände under DAGEN (en veck-
odag) faktiskt inte går ihop med de övrigas.  
U: Mm  
FL: Kan du ge en förklaring till det?  
U: Nej.  

 

I det andra exemplet har en annan misstänkt lämnat en annan version än den 
misstänkte som just nu förhörs.162 Medan den som förhörs förnekar inbland-
ning i brottet har den andra misstänkte berättat att den som förhörs var närva-
rande. ”Han har”, säger förhörsledaren, ”lämnat en annan version där du ingår. 
Där du är med. Du är med honom”. Den som förhörs vill då veta vad den andra 
misstänkta har sagt. Men det vill förhörsledaren inte delge. Istället vill denne 

 
161 Fall nr 56, förhör 3, s. 301. Se också Winerdal et al., (2018).  
162 Fall nr 11, förhör 3, s. 28.  
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nu veta ”vad som hände på kvällen”. Den som förhörs hävdar då att denne 
redan har berättat detta, men förhörsledarens säger: ”Du ska berätta allt”. 

FL: Ja det är ju så att vi har ju pratat med NAMN (medgärningspersonens 
namn), som du förstår, och han lämnar en annan version av det hela, än vad du 
gör. /…/. Han har lämnat en version där du ingår. Där du är med. Du är med 
honom. Och han berättar saker om dig. Och det stämmer inte med det du säger.  
U: Men vad har han sagt?  
FL: Men innan jag säger vad han har sagt vill jag att du berättar hur det är.  
U: Hur det är? 
FL: Vad som hände på kvällen.  
U: Ja, men jag sa ju vad som hände på kvällen.  
FL: Du ska berätta allt.  
U: Ja, men jag berättade ju allt.  

 

Exemplet visar hur förledaren utmanar den unga att berätta om vad som hände 
den där kvällen. För det finns, menar förhörsledaren, olika versioner, eftersom 
den misstänkte medgärningspersonen har berättat en sak medan den unga som 
just nu förhörs berättar något annat. Dessutom påtalar förhörsledaren att den 
unga måste berätta allt. Möjligtvis skulle just detta också kunna tolkas som en 
mobiliserande strategi, nämligen frigörelse. I vart fall ligger dessa båda fråge-
strategier här nära varandra även om tonfallet är mer stödjande i strategin att 
”berätta” och mer utmanande i bevisprövning. Exemplet åskådliggör därmed 
den komplexitet förhörspraktikerna uppvisar.  
 
Sammanfattningsvis används således bevisprövning i förhör med både icke 
straffmyndiga barn och straffmyndiga unga.  

Motberättelse  
Den tredje utmanande strategin avser som läsaren vet det jag kallar motberät-
telse och innebär att förhörsledaren formulerar en egen mer eller mindre hel-
täckande berättelse om brottet och om vem eller vilka som gjort vad i samband 
med brottet. Nedan presenteras två exempel. Den ena handlar om var brottet 
skedde och den andra om att den unga måste veta vem den skyldige är.  
 
I det första exemplet gör således förhörsledaren anspråk på att känna till den 
plats där brottet begicks.163 När den unga svarar att denna inte vet något om 
detta svarar förhörsledaren att ”så är det. Det är fakta alltså”.  

FL: Men när polis kommer till platsen... ehee, så anträffas den här killen på 
andra sidan mitträcket, alltså och på andra sidan södergående vägbana.  
U: Det vet jag ingenting om.  

 
163 Fall nr 9, förhör 3, s. 594.  
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FL: Nä, men så är det. Det är fakta alltså.  
 
I det andra exemplet är förhörsledaren övertygad om att den unga vet vem som 
är skyldig till brottet och vill att denne berättar om det samt vilken roll den 
unga själv har haft. Men detta vill den unga som förhörs inte gå med på, trots 
förhörsledarens motberättelse.164 Följaktligen fungerar den aktuella frågestra-
tegin inte.  

FL: Men jag ska förklara det här för dig så att du förstår.  
U: Mm.  
FL: Här finns liksom ingen återvändo nu utan du måste berätta det du vet va 
och det är fullständigt uppenbart att du vet vem som är gärningsmannen till det 
här brottet och du måste berätta dels om det och du måste berätta vad du själv 
har haft för roll i detta, det är ju jätteviktigt för dig.  
U: Mm, ja.  
/…/.  
FL: Var NAMN (medgärningsperson) där? Säg nu precis som det är bara.  
U: Jag tror inte det, jag tror inte att han var med den gången.  
FL: Nej, som sagt, vad jag har förklarat för dig… 
U: Ja, men… 
FL: Nej, nej, sen vill jag att du säger… 
U: Det är som att du pressar ut mig och säga något som inte är så.  
FL: Nej, du har missförstått mig.  
U: Ja. 
FL: Naturligtvis vill jag bara att du ska prata sanning.  
U: Ja.  
FL: Naturligtvis vill jag bara det, jag vill inte pressa dig på något sätt utan jag 
vill att du själv inser att du måste prata sanningen men jag måste ju ändå ställa 
motfrågor.  
U: Nej, men "säg det". 
FL: Nej.  
U: "Säg nu".  
FL: Nej, nej för sjutton, nej absolut inte, så menar jag absolut inte så, men vad 
du kommer ihåg så var NAMN (medgärningsperson) inte där?  
U: Nej.  
FL: Vilka var där då? Vem var där när det här kom på tal första gången? 
U: Första gången jag fick höra det?  
FL: Ja.  
U: Ja, det var vi tre.  
FL: Ni tre. 
U: Ja. 
FL: Vem är det som har planen så att säga?  
U: NAMN (medgärningsperson).  
/.../.   
FL: Nej, alltså nu anser jag att nu kommer vi ett sånt här läge igen och det är 
inte fråga om att pressa dig, nej hör på mig… 

 
164 Fall nr 37, förhör 2, s. 430, 432 & 440.  
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U: Ja.  
FL: Det är inte fråga om att pressa dig va, men nu menar jag, nu är vi i ett sånt 
läge igen som jag menar och sa till dig innan då när NAMN (en poliskollega) 
hade gått ut och kom nu inte i sån situation att du håller tillbaka va och inte 
berättar vad du vet. 
U: Nej, nej, nej.  
FL: Och nu är vi i en sån situation påstår jag för det är väl klart att du vet vem 
som berättade om det i gänget, det måste du ju veta? 
U: Det minns jag… alltså det kom från ett håll bara, bara så typ vi pratade du 
vet, så bara kom nån och sa det, förstår du hur jag menar?  
FL: Nej. Men var det första gången du hörde det eller hade du hört det innan 
också?  
U: Jag hade hört det innan ju sa jag.  
FL: Vi lämnar det så länge men där tycker jag du behöver tänka till för det är 
väl klart du vet vem som sa det.  
U: Nej. 

 
Sammanfattningsvis lär vi oss därmed att också den utmanande strategi som 
benämns motberättelse används i förhör med såväl icke straffmyndiga barn 
som straffmyndiga unga.  

Utpekande av skuld 
Den fjärde utmanande strategin gäller utpekande av skuld. Strategin innebär 
att förhörsledaren formulerar en egen uppfattning om den ungas skuld till brot-
tet. Nedan redovisas ett exempel som tar fasta på den ungas införskaffade av 
ett vapen i kombination med den ungas ”temperament”, vilket då utgör kärnan 
i det utpekande som förhörsledaren gör av den unga som skyldig. För, som 
förhörsledaren uttrycker det: ”Då är kombinationen inte så bra”.  

FL: Men varför skaffade du en FÖREMÅL (vapnet)?  
U: Jag vet inte varför.  
FL: Men det känns ju som… som du har liksom lite annat i bakhuvudet där 
kanske, att du tänker lite annorlunda än de andra?  
/…/. 
FL: Men ändå skaffar du en FÖREMÅL (vapnet).  
U: Ja.  
FL: Och du vet vilket temperament du har. Då är kombinationen inte så bra. 

 
Sammanfattningsvis används utpekande av skuld i både förhör med icke straff-
myndiga barn och straffmyndiga unga. Dock är dessa utpekanden mer tydliga 
och direkta i förhör med barn än med unga. Jag väljer dock att inte dra några 
empiriska slutsatser av dessa variationer, då ju mitt avhandlingsmaterial med 
avseende på de unga bygger på ett urval av förhör, vilket därtill gäller det 
första dialogförhöret i en serie av många förhör. Jag kan därmed inte utesluta 
att det kan finnas mer tydliga och explicita utpekande av skuld också i förhör 
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med unga, som kan ske i senare förhör. Samtidigt har vi lärt oss att de hitintills 
redovisade utmanande strategierna alla gäller brottsutredning.  

Ironi 
Utöver att förhörsledaren i förhör med straffmyndiga unga använder de utma-
nande strategierna inre koherens, bevisprövning, motberättelse och utpekande 
av skuld ingår även en strategi som jag benämner ironi.165 Denna innebär att 
förhörsledaren i förhör säger en sak men menar något annat. Det kan också 
betyda, vilket kommer att framgå av de empiriska exemplen nedan, att för-
hörsledaren gör sig lustig på den ungas bekostnad eller påtalar det ofattbara i 
vad den unga har att säga om sin brottshandling. Just detta femte tema före-
kommer alltså endast i förhör med straffmyndiga unga. Här följer tre exempel 
på ironi som just en utmanande strategi.  
 
Det första exemplet handlar det om vart vapnet tog vägen varpå den unga sva-
rar att det måste flugit iväg, något förhörsledaren finner lustigt att kommentera 
genom att påpeka att vapnet ”flyger inte” iväg ”av sig självt i vart fall”. 166  

FL: Vart tog den här FÖREMÅL (vapnet) vägen sedan då?  
U: Det vet jag inte, den måste tagit vägen där nere, den måste ha flugit iväg 
samtidigt eller något.  
FL: Flugit iväg, men FÖREMÅL (vapnet) flyger inte… 
U: Nej.  
FL: ... av sig självt i vart fall.  

 
I det andra exemplet handlar det om vem som svarat i telefonen när den unga 
ringt hem vid brottstillfället. Förhörsledaren gör sig här lustig över den otänk-
bara möjligheten att hans lillebror på elva månader inte kan ha varit den som 
svarat i telefonen.167 

FL: Kommer du ihåg att du har ringt hem vid det här tillfället?  
U: Nej, det gör jag inte.  
FL: Vilka fanns hemma?  
U: Mamma och NAMN (lillebror).  
FL: NAMN (lillebror) är din lillebror?  
U: Ja han är minst.  
FL: Hur gammal är han?  
U: Han är elva månader.  
FL: Elva månader. Ja, han kan ju knappast ha svarat i telefonen.  

 
165 Kategorin ”ironi” finns även med i Winerdal et al., (2018), som alltså avser frågetyper 

i polisförhör med straffmyndiga unga. 
166 Fall nr 51, förhör 2, s. 7.  
167 Fall nr 34, förhör 2, s. 416–417.  
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U: Nej, det var nog inte han, det var nog mamma som svarade tror jag.  
 
I det tredje och sista exemplet handlar det om att förhörsledaren utmanar den 
unga med att han borde ha insett våldets konsekvenser. Ironin ligger i att för-
hörsledaren säger ”men inser du inte att du skulle kunna döda en människa” 
när du har vapnet och använder det i princip bakifrån”. Förhörsledaren kan 
helt enkelt inte förstå detta ofattbara. Det unge svarar ”nej”, ”det är första 
gången jag gör något sådant så jag vet inte”.168  

FL: Men inser du inte att du skulle kunna döda en människa när du, när du… 
U: Nej, visste inte, jag trodde… 
FL: När du har FÖREMÅL (vapnet) och HANDLING (våldshandling) honom 
i princip bakifrån?   
U: Nej, jag trodde jag skulle lyckas träffa armen, men så gjorde jag inte det. Det 
är första gången jag gör något sådant så jag vet inte.  

 
Det vi härmed sammanfattningsvis lär oss är att förhörsledare i förhör med 
unga kan använda ironi för att närma sig brottspecifika detaljer om sådant som 
hänt i samband med brottet. Ironi finns inte i förhör med icke straffmyndiga 
barn.   
 
 

 
168 Fall nr 31, förhör 2, s. 526. 
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Kapitel 9. Förhörspraktiker med icke 
straffmyndiga barn och straffmyndiga unga: 
likheter och skillnader 

 

Det är nu dags att avsluta avhandlingens andra del genom att sammanfatta de 
huvudsakliga tendenserna i de tre nu avslutade empiriska kapitlen om fråge-
teman, frågetyper och frågestrategier. Jag gör det genom att främst fokusera 
den första arbetsuppgiften i avhandlingens övergripande syfte, nämligen att 
”beskriva” polisens förhörspraktiker med icke straffmyndiga barn respektive 
straffmyndiga unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld. Det som ska 
sammanfattas är alltså de förhörspraktiker som även benämns ”det i förhörs-
stunden rättsliga görandet”.  
 
Sammanfattningen av avhandlingens empiriska beskrivning av förhörsprakti-
ker utesluter inte det övergripande syftets andra arbetsuppgift, nämligen att 
också ”analysera” förhörspraktiker. I detta kapitel ska jag dock hålla mig till 
en mer grundläggande empirisk analys, vilken rymmer fyra relaterade uppgif-
ter. För de första att sammanfatta huvuddragen i de förhörspraktiker som stu-
derats. För det andra att jämföra dessa förhörspraktiker med avseende på icke 
straffmyndiga barn och straffmyndiga unga. Analysen av relationen mellan de 
studerade förhörspraktikerna och rättsliga krav får emellertid vänta till nästa 
kapitel. Detsamma gäller förhörspraktikernas relation till vad tidigare forsk-
ning har lärt oss om rättsliga praktiker. Följaktligen genomförs analysen av 
”det dubbla ansvaret”, och de rättsliga krav som inramar och reglerar det först 
i nästa kapitel där förhörspraktikerna som utlovats också analyseras utifrån 
avhandlingens teoretiska perspektiv om hur institutioner ”tänker” men också 
gör.  
 
Den tredje uppgiften är att i sammanfattningarna av förhörspraktikerna fortlö-
pande formulera empiriska slutsatser. Det är till sist kapitlets fjärde uppgift att 
bygga samman dessa slutsatser till en sammanhållen och mer övergripande 
slutsats om de studerade förhörspraktikerna. Det är dessa slutsatser, var för sig 
och, främst så, i sin sammanhållna form, som ligger till grund för de två res-
terande arbetsuppgifterna i avhandlingens övergripande syftet, nämligen 
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”teoretisk analys” och ”problematiseringar” av de studerade förhörsprakti-
kerna med avseende på ”dubbelt ansvar” och barn och unga. Dessa båda upp-
gifter får dock vänta till kapitel 10 respektive kapitel 11, vilka tillsammans 
utgör avhandlingens avslutande Del III.  
 
Det är viktigt att betona att den sammanfattning och de slutsatser som nu följer 
endast redovisar ”vad som är där” i det empiriska materialet. Frågor om ”vad 
som inte är där” och ”varför så kan vara fallet” liksom ”hur vi kan börja han-
tera sådant” ska vi återkomma till i den utlovade teoretiska analysen och i de 
problematiseringar som följer i dess spår. Jag tänker här förstås främst på allt 
det som hör det rättsligt reglerade ”socialrättsliga uppdraget” till.  
 
Mot denna bakgrund är föreliggande kapitel disponerat i sex avsnitt. I det 
första avsnittet sammanfattas förhörspraktikernas innehåll i mer samman-
hållna termer. Därefter följer tre avsnitt som i tur och ordning sammanfattar 
frågetema, frågetyper och frågestrategier. I det femte avsnittet fokuseras två 
relationsmönster, dels det som finns mellan frågetema, frågetyper och fråge-
strategier och dels det som finns inom respektive förhörspraktik, nämligen det 
som rör relationerna mellan olika teman, typer av frågor och val av strategier. 
I alla dessa fem avsnitt sammanfattats också likheter och skillnader mellan 
icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga. Under resans gång skrivs, 
som utlovats, ett antal empiriska slutsatser fram. Till sist formuleras en mer 
sammanhållen empirisk slutsats, vilken kan sägas utgöra själva kärnan i av-
handlingens empiriska resultat med avseende på de förhörspraktiker som stu-
deras i syfte att se hur polisen i förhör med icke straffmyndiga barn och straff-
myndiga unga hanterar ”det dubbla ansvaret”. 

Förhörspraktiker 
De förhörspraktiker som studerats rymmer vad jag i min läsning av avhand-
lingens empiriska material kategoriserat som frågeteman, frågetyper och frå-
gestrategier. Frågeteman beskriver vad förhörsledare i förhör med icke straff-
myndiga barn respektive straffmyndiga unga utreder. Med frågetyper avses 
vilka frågor förhörsledarna använder i förhör med misstänkta barn och unga 
för att utreda de aktuella frågetemana. Frågestrategier, slutligen, visar hur för-
hörsledarna gör för att i förhör förmå barn respektive unga att vilja svara på 
deras frågetyper, vilka, som sagt, rör information om just de aktuella frågete-
man som utreds. Alla dessa tre förhörspraktiker – frågeteman, frågetyper och 
frågestrategier – rör utredande av brott, det vill säga misstankar om utövande 
av dödligt våld.  
 
En första empirisk slutsats är därför att förhörspraktiker, såsom de kommer 
till uttryck i avhandlingens empiriska material, utgörs av frågeteman, 
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frågetyper och frågestrategier, vilka alla har fokus på att utreda det aktuella 
brottet, det vill säga misstankar om utövande av dödligt våld.  
 
Dessa förhörspraktiker, det vill säga frågeteman, frågetyper och frågestrate-
gier, med vissa mindre variationer, till vilka vi ska återkomma nedan, finns 
närvarande i både förhör med icke straffmyndiga barn och straffmyndiga 
unga.  
 
En andra empirisk slutsats är följaktligen att förhörspraktikernas fokus på 
frågeteman, frågetyper och frågestrategier i avsikt att utreda misstankar om 
utövande av dödligt våld i mycket hög grad gäller såväl icke straffmyndiga 
barn som straffmyndiga unga.  
 
Låt oss så i nästa avsnitt sammanfatta innehållet i förhörspraktikernas olika 
frågeteman, frågetyper och frågestrategier. Intresset för likheter och skillnader 
mellan icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga kvarstår.  

Frågeteman  
Avhandlingens empiriska beskrivning av frågeteman innehåller sex teman, 
nämligen brottet, platsen, tiden, vapnet och motivet, men också ett tema som 
benämns uppväxtvillkor och familjeförhållanden. Frågetemat om ”brottet” av-
ser i huvudsak att reda ut vad som hänt och vem eller vilka som var inblandade. 
Med ”platsen” riktas intresset mot var brottet skedde. Hit hör betoningar om 
vad som hänt på platsen men också vilka som var närvarande och vilken av-
sikten var med att befinna sig där. Intresset för ”tiden” gäller när brottet 
skedde. Här betonas händelser och andra närvarande personer vid den aktuella 
tidpunkten. Detta tema kan även röra tider före och efter det aktuella brottet. 
”Vapnet” gäller fastställandet av vilket vapen, eller annat redskap, som an-
vänts i samband med brottet, samt därutöver frågor om vem som har haft till-
gång till vapnet, varifrån det kommer och vem som höll i det. Därtill ”motivet” 
till brottet, det vill säga strävan att förklara varför brottet begicks, vilket för-
utsätter att den som förhörs berättat om sin inblandning i brottet. 
 
Utöver dessa fem teman kan alltså även ett sjätte tema förekomma, nämligen 
det som gäller ”uppväxtvillkor och familjeförhållande”, vilket kan innebära 
att förhörsledaren intresserar sig för sådant som den misstänktes födelseort, 
föräldrar, familjerelationer, barndom, boende, arbete, fritidsintressen och reli-
giösa tro. Till detta sjätte tema kan också höra frågor om den förhördes erfa-
renheter av våld, utsatthet, droger och sjukdomar. Även förhörsledarens in-
tresse för den förhördas självbild och hur vederbörande känslomässigt uppfat-
tar sig själv som person kan höra hit. Det är här viktigt att betona att när frå-
getemat om ”uppväxtvillkor och familjeförhållande” finns i de studerade 
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förhören så är de påtagligt kopplat till utredandet av brottet. Särskilt så till 
förståelsen av varför brottet skett och vad som därmed kan vara motivet.  
 
En tredje empirisk slutsats är således att samtliga frågeteman, det vill säga, 
brottet, platsen, tiden, vapnet och motivet men också uppväxtvillkor och fa-
miljeförhållanden, används för att utreda det aktuella brottet, nämligen miss-
tankar om att ha utövat dödligt våld.  
 
En jämförelse med avseende på straffrättsålder och frågeteman visar att de 
första fem nämnda temana används i såväl förhör med barn som unga.169  
 
En fjärde empirisk slutsats är alltså att förhörspraktiker med såväl icke straff-
myndiga barn som straffmyndiga unga fokuserar på att ta reda på information 
om brottet, platsen, tiden, vapnet och motivet, vilka alla är teman som rör just 
utredande av brott.  
 
Det sjätte temat om ”uppväxtvillkor och familjeförhållande” finns, som sagt, 
endast i förhör med unga, men också detta tema är, som ovan betonats, starkt 
förknippat med utredandet av misstankarna om utövande av dödligt våld. Inte 
heller är det på när så vanligt förekommande som temana om ”brott”, ”plats”, 
”tid”, ”vapen” och ”motiv”.  
 
En femte empirisk slutsats är därmed att endast straffmyndiga unga tillfrågas 
om uppväxtvillkor och familjeförhållande, vilket när det sker är påtagligt 
kopplat till att utreda det aktuella brottet.  

Frågetyper 
Om frågetemana handlar om vad förhörsledarna frågar om, så handlar fråge-
typerna som sagt om vilka typer av frågor de ställer för att få svar på de aktu-
ella frågetemana. Den empiriska beskrivningen av förhörspraktiker visar att 
två grundläggande frågetyper används, nämligen, öppna respektive fokuse-
rade frågor, vilka vardera bestäms av två varianter. ”Öppna” frågor kan vara 
inviterande, vilket innebär att de öppnar upp för den misstänkte att svara fritt. 

 
169 Det kan här tilläggas att det finns en liten skillnad mellan icke straffmyndiga barn och 

straffmyndiga unga när det gäller just frågetemat om ”brottet”. Skillnaden är att unga 
till skillnad från barn initialt delges vilket brott som denne är misstänkt för. Därefter 
ges den unga möjligheten att ge sin inställning till misstanken. Detta är något som har 
stöd i rättsliga krav, då den unga är just straffmyndig och därmed kan åtalas och even-
tuellt dömas i domstol.   
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En sådan fråga inleds ofta med en uppmaning om att berätta, beskriva eller 
förklara. ”Ska du berätta vad som hänt…?” är ett exempel på en sådan fråga. 
”Öppna” frågor kan också vara specifika. Hit hör frågor om vad som hänt en 
viss person, vem den misstänkta var tillsammans med en viss dag eller att 
beskriva ett visst föremål. Även denna andra variant har alltså en öppen ka-
raktär men är samtidigt mer avgränsad i vad frågan söker information om.  
 
”Fokuserade” frågor, det vill säga den andra frågetypen, kan i sin tur vara le-
dande eller suggestiva. De förra innebär att frågan begränsas till ett eller flera 
av förhörsledaren givna förslag. En fråga som ”Hade du vapnet på dig då?” är 
ett exempel på just en ”ledande” fråga. Svaren på sådana frågor tenderar att 
vara av ”ja”- eller ”nej”-karaktär. Till sist ”suggestiva”, som har karaktären av 
givna påståenden. Frågan ”Då blev du väl fruktansvärt arg?” utgör ett sådant 
exempel.  
 
Avhandlingens empiriska material visar att alla dessa frågetyper kan användas 
för att söka information om de frågeteman som används för att utreda brottet.  
 
En sjätte empirisk slutsats är därför att samtliga frågetyper och dess varian-
ter, det vill säga, inviterande eller specifika öppna frågor och ledande eller 
suggestiva fokuserade frågor, kan användas. Alla används därtill i avsikt att 
utreda misstankar om utövande av dödligt våld.  
 
Båda frågetyperna och dess respektive två varianter kan användas i förhör med 
såväl barn som unga.  
 
En sjunde empirisk slutsats är således att förhörspraktiker med både icke 
straffmyndiga barn och straffmyndiga unga kan använda samtliga frågetyper 
och varianter när de utreder misstankarna om det aktuella brottet om utö-
vande av dödligt våld. 
 
Användningen av frågetyper kan därtill relateras till beskrivande statistik, men 
endast med avseende på straffmyndiga unga i avhandlingsmaterialet. Denna 
statistik visar att endast 1 procent av de frågor som används i det studerade 
förhörspraktikerna är ”öppet inviterande” och att 24 procent är ”öppet speci-
fika”. Motsvarande andelar för ”fokuserade ledande” och ”fokuserade sugges-
tiva” är 50 respektive 5 procent. Vi lär oss alltså att de klart dominerande frå-
getyperna är de ”ledande”, men också, om än inte i samma utsträckning, de 
”specifika”, vilka tillsammans utgör nästan tre fjärdedelar (74 procent) av de 
frågor som ställs. ”Suggestiva” och särskilt så ”inviterande” frågetyper är 
alltså betydligt ovanligare. Just ”inviterande” frågor används i stort sett inte 
alls (Winerdal et al., 2018).  
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Mot bakgrund av denna kvantitativa beskrivning kan vi också konstatera att 
förhörsledare i förhör med unga betydligt oftare använder icke rekommende-
rade frågetyper (55 procent), det vill säga ledande och suggestiva frågor, än 
rekommenderade frågetyper (25 procent), nämligen inviterande och specifika 
frågor (Winerdal et al., 2018).  
 
En åttonde empirisk slutsats är därmed att förhörspraktikerna med unga 
straffmyndiga domineras av ledande frågor följt av specifika frågor. Därtill 
är suggestiva frågor mycket ovanliga medan inviterande frågor knappt an-
vänds alls. Till denna slutsats hör också att icke rekommenderade frågor är 
betydligt vanligare än rekommenderade frågor. 
 
Den aktuella statistiken med fokus på just straffmyndiga unga rymmer utöver 
de just redovisade frågevarianterna ytterligare tre svarskategorier, vilka avser 
”socialt stöd” (0 procent), ”social press” (1 procent) och ”underlättande kom-
mentarer” (19 procent) (Winerdal et al., 2018). Särskilt de två senare av dessa 
kategorier pekar mot de frågestrategier vi nu ska sammanfatta. 

Frågestrategier 
Den empiriska beskrivningen av förhörspraktiker lär oss också att barn och 
unga som förhörs inte nödvändigtvis svarar på de frågetyper med vars hjälp 
förhörsledare söker svar på de aktuella frågetemana. Därmed utmanas de se-
nare i sin strävan att lösa det uppdrag de ägnar sig åt, nämligen att utreda brott. 
En beskrivning av förhörspraktiker kan följaktligen inte reduceras till vad för-
hörsledare frågar om och vilka typer av frågor de ställer, det vill säga till frå-
geteman och frågetyper. Förhörspraktiker handlar därutöver i hög grad om hur 
förhörsledare gör för att försöka få barn och unga att på ett så omfattande, 
detaljrikt och trovärdigt sätt som möjligt svara på deras frågor. Vad avhand-
lingen benämner frågestrategier utgör därmed förhörspraktikernas svar på 
denna svårighet, vilket i sig själv utgör ett viktigt empiriskt resultat.  
 
En nionde empirisk slutsats är därför att de studerade förhörspraktiker inte 
endast rymmer frågeteman och frågetyper utan också frågestrategier, det vill 
säga strategier med vars hjälp förhörsledare försöker få barn och unga att 
svara på de frågetyper som söker svar på de aktuella frågetemana. Precis som 
i fallet med just frågeteman och frågetyper är även frågestrategier helt foku-
serade på utredandet av det aktuella brottet. 
 
Den empiriska redovisningen av frågestrategier rymmer två grundläggande 
strategier, vilka inom sig innehåller en rad olika varianter. Den första grund-
läggande strategin, vilken avser mobiliserande strategier, beskriver hur för-
hörsledare på olika sätt försöker förmå den misstänkta att berätta på ett omfat-
tande, detaljrikt och trovärdigt sätt om de aktuella frågetemana. Den andra 
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frågestrategin och dess varianter kan säga handla om det motsatta, nämligen 
att förhörsledares på olika sätt försöker att utmana de svar som den misstänkta 
trots allt ger med avseende på de aktuella frågetemana, men som förhörsle-
darna inte finner tillräckligt trovärdiga. Här används bestämningen utmanande 
strategier.  
 
Den empiriska redovisningen rymmer fyra varianter av mobiliserande strate-
gier. Försök att förmå den som förhörs att berätta om de aktuella frågetemana 
utgör en sådan variant. Det kan handla om att fråga den som förhörs om hur 
en berättelse om brottet kan frambringas. Det kan också handla om att betona 
att det är bra att berätta i omgångar eller att den berättelsen som ges inte är 
avslutad. Till denna variant hör även att berömma den som förhörs om en mer 
omfattande, detaljrik och trovärdig berättelse kommer i gång. En andra variant 
av mobiliserande strategier är att avdramatisera detta med att berätta om de 
aktuella frågetemana. Hit hör att förhörsledaren påpekar att denne finns där 
som stöd och hjälp för att hantera rädslan för att berätta, men även att tidigare 
icke sanna berättelser inte är ett problem om en trovärdig berättelse till slut 
kan formuleras. En tredje variant betonar att frambringandet av en berättelse, 
om den är sann, kan frigöra den som förhörs. Det kan handla om att förhörs-
ledaren säger att det känns bra efteråt, när man väl berättat sanningen, eller att 
en sann berättelse gör det lättare för en nystart i livet. En fjärde och sista vari-
ant avser förhörsledares användning av metaforik – åter i avsikt att frambringa 
en berättelse. Exempel på detta är tal om ”klumpar i magen”, ”att hoppa från 
en trampolin”, ”att lägga pussel” och att ”se hela filmen”. Hit hör också att 
förhörsledaren kan säga att detta är något ”vi” gör tillsammans.  
 
En tionde slutsats är alltså att förhörsledare i sina förhörspraktiker använder 
sig av olika mobiliserande strategier för att förmå den som förhörs att fram-
bringa en så omfattande, detaljrik och trovärdig berättelse som möjligt om 
brottet. Till exempel genom att avdramatisera berättandet och säga att det är 
frigörande. Hit kan även höra att använda mobiliserande metaforik.  
 
I förhör med barn kan alla dessa varianter på mobiliserande strategier före-
komma, vilket också, med ett undantag, nämligen användning av metaforer, 
gäller unga.  
 
En elfte slutsats är följaktligen att mobiliserande strategier används i förhör 
med såväl med icke straffmyndiga barn som straffmyndiga unga. I samtliga 
fall är avsikten att frambringa en så omfattande, detaljrik och trovärdig be-
rättelse om brottet som möjligt, det vill säga att i huvudsak få svar på frågor 
om frågetemana om brottet, platsen, tiden, vapnet och motivet. I förhör med 
straffmyndiga unga används dock inte metaforik.  
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Den andra frågestrategin gäller utmanande strategier. I jämförelse med de mo-
biliserande strategierna är avsikten nu den omvända. Istället för att förmå den 
misstänkta att frambringa en omfattande, detaljrik och trovärdig berättelse är 
strävan att utmana trovärdigheten i den berättelse som förmedlats. Det empi-
riska materialet rymmer här fem varianter. Den första utmanande strategi av-
ser inre koherens och innebär att förhörsledaren utmanar den som förhörs ge-
nom att visa att den berättelse som ges är motsägelsefull eller inte överens-
stämmer med tidigare giva berättelser om vad som hänt i samband med brottet. 
En andra utmanande strategi är bevisprövning. Med en sådan utmanas trovär-
digheten i den berättelse som den misstänkte ger med hjälp av utsagor från 
förhör med olika vittnen. En tredje sådan strategi benämns motberättelse och 
innebär att förhörsledaren i förhör utmanar den misstänkta genom att lägga 
fram en egen berättelse om hur brottet gått till. Den fjärde strategin innebär att 
förhörsledaren utmanar den misstänkta genom att mer eller mindre explicit 
eller implicit peka ut denne som skyldig till brottet. Följaktligen kallas denna 
strategi för just utpekande av skuld. Till utmanande strategier hör till sist även 
användandet av ironi, vilket innebär att förhörsledaren utmanar trovärdigheten 
i den berättelse, eller delar av den, som den misstänkte ger genom att just iro-
nisera.  
 
En tolfte slutsats är därför att förhörsledare i sina förhörspraktiker inte endast 
försöker mobilisera omfattande, detaljrika och trovärdiga berättelse om brot-
tet utan också på olika sätt utmanar de berättelser om brottet som den miss-
tänkta ger i förhör. Till dessa utmanande frågestrategier hör inre koherens, 
bevisprövning, motberättelse, utpekande av skuld och ironi.  
 
Av dessa utmanande strategier används samtliga utom ironi vid förhör med 
icke straffmyndiga barn. När det gäller straffmyndiga unga används samtliga, 
det vill säga även ironi.170 
 
En trettonde slutsats är således att samtliga fem utmanande strategier an-
vänds i förhör med straffmyndiga unga. I förhör med icke straffmyndiga barn 
används endast fyra av dem, nämligen inre koherens, bevisprövning, motbe-
rättelse och utpekande av skuld, men inte ironi. 
 
Precis som i fallet med frågetema och frågetyper är det också viktigt att betona 
att alla mobiliserande och utmanande strategier är fokuserade på utredande av 
brott.  
 

 
170 När det gäller just ”utpekande av skuld” är det ju så att straffmyndiga unga i samband 

med ett första förhör i en förundersökning delges misstanke om brott. Se kapitel 2 om 
rättsliga krav, s. 32.  
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En fjortonde slutsats är därmed att precis som i fallen med frågetema och 
frågetyper så är även frågestrategier i sin helhet fokuserade på att utreda 
misstankar om brott med avseende på utövande av dödligt våld.  
 
Vi har så nått fram till frågan om relationerna mellan respektive inom de frå-
geteman, frågetyper och förhörsstrategier, det vill säga de tre förhörspraktiker 
som tillsammans utgör avhandlingens beskrivning av de studerade förhörs-
praktikerna.  

Relationsmönster 
Den empiriska beskrivningen av de aktuella förhörspraktikerna lär oss två sa-
ker om vad som kan kallas relationsmönster. Det ena av dessa mönster gäller 
relationer mellan de tre olika förhörspraktikerna. Det andra mönstret rör relat-
ionerna inom respektive förhörspraktiker.  
 
För det första är frågeteman, frågetyper och frågestrategier förbundna, ef-
tersom frågetyper söker svar på frågeteman samtidigt som frågestrategier för-
söker förmå de barn och unga som förhörs att svara på de frågetyper som ställ 
om just frågeteman.  
 
För det andra är respektive förhörspraktikers olika frågeteman, frågetyper och 
frågestrategier förbundna. När det gäller frågeteman förbinds brottet, platsen, 
tiden, vapnet och motivet, eftersom att utreda ett brott är att söka svar på dessa 
teman. För vad hände med vem och vilka på vilken plats och när och med 
vilket vapen och motiv? Därtill söks svaren på dessa frågor sällan en i taget 
och var för sig. Att vilja veta om brott är också att vilja veta om plats och tid, 
att vilja vet om vapnet är även att vilja veta om vem som höll i det och att vilja 
veta om brott är att vilja veta om tid, plats, vapen och motiv.  
 
Inte heller användning av frågetyper sker i renodlad form. Användningen av 
öppna och fokuserade frågor, det vill säga inviterande och specifika respektive 
ledande och suggestiva, frågor är nämligen påtagligt förbundna. Byten mellan 
dessa olika frågevarianter, vars innehåll därtill kan sammanblandas, kan därtill 
ske mycket snabbt. Både inom en frågetyp och mellan olika frågetyper, och 
rörelseriktningen sker åt båda hållen, alltså från och till alla tänkbara frågeva-
rianter. Vi ska dock hålla i minnet att suggestiva och, särskilt så, inviterande 
frågor är mycket ovanliga.  
 
Det vi kallar interna relationsmönster kan även förekomma när det gäller mo-
biliserande respektive utmanande frågestrategier. Här kan rörelser ske mellan 
mobiliserande och utmanande strategier liksom inom en mobiliserande 
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respektive utmanande strategi, men inte alls med samma påtaglighet som vad 
gäller praktiserandet av frågeteman och frågetyper.  
 
En femtonde slutsats är alltså att de frågeteman, frågetyper och frågstrategier 
som tillsammans utgör de studerade förhörspraktikerna är påtagligt för-
bundna. Detta gäller såväl mellan som inom dessa tre praktikformer och sär-
skilt så frågeteman och frågetyper.  
 
När det gäller dessa förbundna relationsmönster finns inga skillnader med av-
seende på förhörspraktiker med barn och unga.  
 
En sextonde och sista slutsats är följaktligen att dessa relationsmönster gäller 
såväl icke straffmyndiga barn som straffmyndiga unga.  

Förhörspraktiker: En sammanhållen empirisk slutsats 
Vad kan så läras av den ovan gjorda empiriska sammanfattningen av de för-
hörspraktiker som avhandlingen studerat? Som alltså utgör ett samlat svar på 
frågan om hur förhör med barn och unga som misstänks för att utövat dödligt 
våld går till. Så vad utgör den empiriska kärnan i de sexton empiriska slutsat-
ser som ovan formulerats? 
 
Låt mig börja med fyra viktiga konstateranden, vilka avslutningsvis möjliggör 
en sammanhållen empirisk slutats med avseende på de studerade förhörsprak-
tikerna. För det första har vi lärt oss att de förhörspraktiker som studerats em-
piriskt definieras av frågeteman, frågetyper och frågestrategier, vilka är påtag-
ligt förbundna. För det andra har vi också lärt oss att förekomsten av just frå-
gestrategier visar att användningen av frågetyper inte med någon som helst 
självklarhet genererar information om de frågeteman som förhörsledare söker 
svar på. För det tredje har vi även lärt oss att dessa tre förhörspraktiker… 
 
i frågetemanas intresse för brott, plats, tid, vapen och motiv samt livsvillkor och fa-
miljeförhållanden i frågetypernas användande av öppet inviterande och specifika och 
fokuserat ledande och suggestiva frågevarianter och  
 
i förhörsstrategiernas strävan att mobilisera avdramatiserade och frigörande berättel-
ser om de aktuella frågetemana, ibland med användandet av metaforik, och att med 
fokus på inre koherens, bevisprövning, motberättelse, utpekande av skuld och ironi 
också utmana berättelserna om dessa teman… 
 
alla – var för sig och i olika förbundna relationsmönster – har ett gemensamt och 
återkommande fokus, nämligen att utreda brott, det vill säga misstankar om utövande 
av dödligt våld.  
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För det fjärde gäller detta brottsfokus både icke straffmyndiga barn och straff-
myndiga unga även om intresse för livsvillkor och familjeförhållande och an-
vändning av ironi inte förekommer i förhör med barn och att metaforik inte 
används i förhör med unga.  
 
Mot denna bakgrund kan vi nu med avseende på de i kapitel 6, 7 och 8 be-
skrivna förhörspraktikerna formulera en sammanhållande empirisk slutsats, 
nämligen att förhörspraktiker i termer av vad de intresserar sig för, nämligen 
– frågeteman – vad de söker svar på – frågetyper – vilka frågor de använder 
när svar söks om frågeteman – och frågestrategier – hur de försöker förmå 
misstänka icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga att svara på frågor 
om de aktuella frågetemana – har ett helt och hållet dominerande fokus: att 
utreda brott, nämligen misstankar om utövandet av dödligt våld. Just detta 
utgör den empiriska kärnan i utfallet av avhandlingen empiriska beskrivningar 
av förhörspraktiker.  
 
Därmed har vi lagt den empiriska grund som avhandlingens sista och tredje 
del kräver. Dags, alltså, att sätta avhandlingens teoretiska perspektiv i arbete. 
I detta arbete ska vi återvända till både frågan om ”det dubbla ansvaret” och 
tidigare forskning om rättslig praktiker. Därefter kan vi till sist problematisera 
vad vi empiriskt funnit och teoretisk förstått med avseende på just ”dubbelt 
ansvar”. 
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Del III 
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Kapitel 10. Hur polisen som institution ”gör” 
och ”tänker” förhör 

 

Syftet med avhandlingen har fram till nu varit att beskriva och empiriskt ana-
lysera polisens förhörspraktiker med straffmyndiga barn respektive straffmyn-
diga unga som misstänks för att ha utövad dödligt våld. Dessa båda arbetsupp-
gifter har sammanfattats i förgående kapitel. Därmed kvarstår två av de sam-
manlagt fyra arbetsuppgifter som hör till avhandlingens övergripande syfte, 
nämligen att teoretisera och problematisera avhandlingens empiriska resultat.  
 
I detta kapitel avgränsas fokus till avhandlingens teoretiska uppgift. Med hjälp 
av Douglas teori om institutioner, som har konstruerats i kapitel 3, ska jag här 
se de studerade förhörspraktikerna som ett uttryck för vad och hur en institut-
ion ”tänker”, det vill säga som en ”värld”, eller social ordning, av ”tanke”- 
och ”praktikstilar”. Att institutioner ”tänker” betyder alltså att en institutions 
aktörer aktiveras av en av människor själva skapad och upprätthållen social 
ordnings ”tankevärld” vars tankar benämns ”tankestilar”.171 Det är just denna 
aktivering som avhandlingen särskilt betonar med de egenkonstruerade be-
greppen ”praktikvärld” och ”praktikstilar”. En konkret grundfråga, som även 
utgör en teoretiskt informerad metodologisk strategi,172 vägleder därför min 
teoretiska analys av hur polisen ”tänker” och ”gör” de förhör med barn och 
unga som undersöks: Hur kan vi genom att studera förhörspraktiker förstå 
”vad” och ”hur” institutionen ”tänker?” Särskilt så med avseende på hur ”det 
dubbla ansvaret” hanteras i de studerade förhörspraktikerna.  
 
Grundfrågans teoretiska svar ska sökas i relation till innehållet i den empiriska 
sammanfattningen av de förhörspraktiker som redovisas i föregående kapitel. 
Men den teoretiska analysen av dessa praktiker ska också återkopplas till två 
för avhandlingen viktiga områden, nämligen ett juridiskt och ett vetenskapligt. 
Det juridiska avser de rättsliga krav som ska reglera förhör med barn och unga 

 
171 För en mer fördjupad förståelse av betydelsen av institutioner som ”tänker”, se särskilt 

avsnittet ”Missuppfattningar och klargöranden” i avhandlingens teorikapitel, s. 53.  
172 När det gäller avhandlingens sätt att förstå relationen mellan teori och metod, se ”me-

todkapitlet”.  
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(kapitel 2) och det vetenskapliga gäller tidigare forskning om och rekommen-
dationer för förhör med brottsmisstänkta barn och unga (kapitel 4). Till teore-
tiseringen av de studerade förhörspraktikerna hör därtill ett försök till förkla-
ringsanspråk: Hur kan vi förstå så att vi också kan förklara varför institution-
ens ”världar” av ”praktik”- och ”tankestil” ser ut och verkar som de gör?  
 
För att lösa den teoretiska arbetsuppgiften är detta tionde kapitlet disponerat i 
fem avsnitt. Jag börjar med att återvända till avhandlingens huvudfokus på 
och intresse för ”det dubbla ansvaret”, det vill säga de rättsliga krav som över-
gripande ställs på brottsutredningar gällande förhör med icke straffmyndiga 
barn och straffmyndiga unga. I det andra avsnittet följer min teoretiska analys 
av de studerade förhörspraktikerna. Här sätts den formulering av Douglas teori 
om institutioner som presenteras i kapitel 3 i arbete. I denna teoretisering kom-
mer jag att påminna läsaren om huvudinnehållet i Douglas teori, vilken, som 
bekant, mer detaljerat redovisas i kapitel 3.173 Därefter kan utfallet av den teo-
retiska analysen jämföras med kravet på ”det dubbla ansvaret”. Frågan i detta 
tredje avsnitt är om och i vilken utsträckning de studerade förhörspraktikerna 
uppfyller det ”brottsrättsliga” och det ”socialrättsliga uppdraget”, vilka till-
sammans ju utgör ett rättsligt reglerat och sammanhållet ansvar. I det fjärde 
avsnittet är det min strävan att försöka förstå så att jag därmed också kan för-
klara varför den ”tankestil” och de ”praktikstilar” som den teoretiska analysen 
av de studerade förhörspraktikerna synliggör finns och verkar. Ett teoretiskt 
svar på denna varför-fråga har då redan getts i det andra avsnittets teoretiska 
analys, nämligen den förklaring som jag förstår som en intern institutionell 
förklaring: att min analys av ”förhörsinstitutionens” ”göranden” och tän-
kande” i sig själv utgör en förklaring till hur ”det dubbla ansvaret” hanteras i 
de studerade förhörspraktikerna. Till denna ”interna” förklaring fogas sedan i 
det femte och avslutande avsnittet ett antal skisserade externa förklaringar, det 
vill säga sådana ”varför-svar” som kan lokaliseras utanför institutionen men 
som bidrar till att förstå dess verkande ”tankestil” och ”praktikstilar” med av-
seende på just ”dubbelt ansvar”. Jag skriver här medvetet ”tankestil” i singular 
och ”praktikstilar” i plural, då vi ska finna att ”tankestilen” i huvudsak kan 
förstås som en entydigt sammanhållen ”tankestil”, vilken upprätthålls och ver-
kar genom en rad ”praktikstilar”. Med andra ord är vi alltså på väg mot att 
förstå att den ”förhörsinstitutions” förhörspraktiker min avhandling studerat 
med huvudfokus på just ”det dubbla ansvaret” utgör ett exempel på vad Far-
don (1999) i sin läsning av Douglas (1986) institutionsteori kallar en ”stark” 
version.  
 

 
173 För den läsare som redan nu – innan den teoretiska analysen påbörjas – känner behov av en 
kort repetition av Douglas teori om institutioner rekommenderar jag en läsning av teorikapitlets 
avslutande avsnitt, se under rubriken ”Hur Douglas ska användas i avhandlingen”, s. 61.  



201 

”Det dubbla ansvaret”: ett återbesök 
Redan i avhandlingens inledning betonas ett särskilt intresse för vad den be-
nämner ”det dubbla ansvaret”, vilket i ett första skede formuleras på följande 
vis:  

… att polisens förhörsledare i förhör med barn och unga som misstänks för att 
ha utövad dödligt våld inte endast ska utreda brottet och skuldfrågan utan också 
förhålla sig till barnets eller den ungas behov av skydd, stöd och hjälp. Till 
dessa båda ansvar hör även att bemöta barnet eller den unga rättvist och värdigt 
utifrån vad som benämns deras ”bästa”. Allt detta för att bidra till barnets eller 
den ungas möjligheter till framtida livschanser utan brott (s. 5).  

 
I avhandlingens andra kapitel om rättsliga krav ges en mer fördjupad beskriv-
ning av den rättsliga reglering – de rättskällor – som specificerar ”det dubbla 
ansvaret”. Detta kapitel avslutas med en sammanfattning som beskriver detta 
”ansvar” i fyra steg. För det första avser det ett ”brottsrättsligt uppdrag” – att 
utreda brott och skuldfråga – och ett ”socialrättsligt uppdrag” – att beakta och 
förhålla sig till misstänkta barns och ungas behov av skydd, stöd och hjälp. 
Det första uppdraget har sin grund i att det är av avgörande betydelse för rätts-
samhället, offrets anhöriga och den misstänkta att ta reda på vem som har och 
inte har begått det aktuella brottet, vilket således inte endast rör frågan om 
vem som är skyldig till brottet utan också det faktum att den som misstänks 
kan vara oskyldig. Det andra uppdraget har sin grund i att socialtjänsten be-
höver ett underlag för de sociala insatser som det aktuella barnets eller den 
ungas omständigheter och framtida livschanser kräver. Detta andra uppdrag 
är alltså starkt relaterat till det första uppdraget, eftersom det är viktigt för de 
sociala insatsernas innehållsliga kvalitet att veta vad barnet eller den unga va-
rit med om och gjort.  
 
För det andra inramas ”det dubbla ansvaret” av en rad övergripande rättsliga 
principer, som allas likhet inför lagen liksom saklighet och opartiskhet, vilket 
innebär att en förhörsledare har att söka, tillvarata och värdera information 
som talar såväl för som mot den misstänktes skuld. Hit hör också att en miss-
tänkt ska betraktas som oskyldig till eventuell skuld kunnat fastställas. Till 
principer som dessa hör även reglering gällande offentlighet och sekretess och 
frågor om hur myndigheter kan och ska utbyta information. Därtill ska det 
finnas en balans mellan vilka åtgärder som krävs för att utreda brott och skuld-
fråga och den misstänktas fri- och rättigheter samt integritet. Just detta med 
proportionalitet är till följd av ålder av särskild vikt i förhör med barn och 
unga.  
 
Med tanke på just ålder finns, för det tredje, särskilda krav på förundersökning 
med barn och unga. Hit hör att en brottsutredning ska ske skyndsamt, vilket 
betyder att den ska slutföras inom sex veckor från den dag brottet begicks. 
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Därtill ska de förhör som genomförs vara få och korta, särskilt när det gäller 
barn, där ålder och kognitiv utvecklingsnivå starkt betonas.  
 
Slutligen inramas och regleras förundersökning och förhör med barn och unga 
av barnkonventionen, som gäller barn (och unga) upp till 18 år. Innehållet i 
konventionen ligger i hög grad nära och stödjer de rättsliga principer som ovan 
kort berörs, främst barns lika värde och beaktandet av barnets ”bästa”, rätt till 
liv och utveckling samt rätten att få säga sin mening. Till konventionen hör 
också att barn ska betraktas som oskyldiga till eventuell skuld fastställts, att 
de ska utredas opartiskt, att de inte får tvingas till erkännande och att deras 
privatliv ska respekteras. Därutöver ska barn i rättsliga processer bemötas så 
att dess värde och värdighet stärks. Till detta hör att varje barn även ska stärka 
sin tro på och tillit till det rättsvårdande samhället, mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter.  
 
Det är sammanfattningsvis detta ”dubbla ansvar” – och i viken grad de upp-
fylls i ”förhörsstundens rättsliga görande” – som utgör avhandlingens huvud-
sakliga fokus och särskilda intresse. Men innan den aktuella bedömningen kan 
göras krävs först att den utlovade teoretiska analysen av de studerade förhör-
spraktikerna genomförs.  

Teoretisering av förhörspraktiker 
Den teoretiska analysen av förhörspraktikerna genomförs i fem steg. Jag bör-
jar med att påminna läsaren om att Douglas bestämning av vad en institution 
är väl överensstämmer med avhandlingens fokus på förhörsledare i en polis-
myndighet. I ett andra steg, som också det är en påminnelse, klargörs den te-
oretiska och metodologiska insikten att empiriska studier av just praktiker kan 
hjälpa oss att upptäcka ”vad” och ”hur” institutioner ”tänker”, det vill säga att 
ett fokus på förhörspraktiker synliggör just ”vad” och ”hur” polismyndigheten 
som institution ”tänker” förhör med barn och unga som kan misstänkas för att 
ha utövat dödligt våld. I ett tredje steg visar jag hur de studerade förhörsprak-
tikerna i teoretiserad form synliggör en social ordning, vilket i ett fjärde steg 
möjliggör en teoretisk förståelse av ”förhörsinstitutionen” som en ”tanke-
värld” med en, som det, som sagt, ska visa sig, entydig och därmed ”stark” 
”tankestil”. Avsnittet avslutar med att teoretisera ”hur” institutionen gör – i 
”förhörsstundens rättsliga görande” – när den aktiveras av den sociala ord-
ningens ”tankestil”.  

Polisens förhörsledare som förhörsinstitution 
Enligt Douglas (1986) definieras en institution av vad jag valt att benämna sex 
grundläggande beståndsdelar, nämligen en social gruppering bestående av 
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aktörer som verkar inom ett arrangemang. Därtill utgör grupp, aktör och ar-
rangemang en organisation med en struktur och positioner i inbördes relat-
ioner och uppgifter att lösa. En sådan organisation förväntas att vara stabil och 
varaktig över tid och syftar till att organisera sådant som kunskap, tänkande 
och handlingar, vilka ligger i linje med institutionens mål och uppdrag och 
regleras av grundläggande principer. Exempel på sådana kan vara etiska vär-
deringar, rättslig reglering men också rutiner för hur saker och ting görs i var-
daglig praktik. Till en institutions beståndsdelar hör slutligen den legitimitet 
som gör att institutionen har det erkännande och den auktoritet som gör att 
dess principer får den verkningskraft som möjliggör att dess uppgifter kan lö-
sas och mål kan nås.  
 
Den institution som utgör föremål för avhandlingens fokus och intresse avser 
den polismyndighet som bland annat har ansvar för förundersökningar och 
förhör. Den sociala gruppering av aktörer som studeras är förhörsledare, vilka 
är anställda i en organisation med struktur, positioner, mål och uppgifter. Till 
dessa varaktiga uppgifter hör att genomföra förhör med brottsmisstänkta, 
vilka utgör ett arrangemang av vad avhandlingen benämner förhörspraktiker. 
Dessa praktiker ska vara reglerade av de grundläggande principer som av-
handlingen sammanfattar som rättsliga krav men de kan också utgöra rutiner 
för hur förhör faktiskt går till i vardaglig förhörspraktiker. Det är följaktligen 
inte givet att rättsliga principer – trots att de ska reglera praktikerna – måste 
vara ett med vardagliga förhörsrutiner. Där av vikten att såväl empiriskt som 
analytiskt skilja en framskrivning av rättsliga krav, det vill säga det juridiska, 
från faktiskt, levda praktiker. Därtill måste en institution som en polismyndig-
het – för att uppnå sina mål och lösa sina uppgifter – söka och bevara sin 
legitimitet, både inom sin egen institution och i relation till andra institutioner 
och det omgivande samhälle. Douglas förståelse av vad en varaktig institution 
är visar sig således högst tillämplig på de fenomen som avhandlingen studerar, 
nämligen en social gruppering av förhörsledare som utgör aktörer i en institut-
ion med organisation,174 arrangemang och principer som i förhör med barn och 
unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld vill vinna den legiti-
mitet som gör det förhöret eftersträvar möjligt.  

 
174 Det kan här vara på sin plats att påpeka att min avhandlings empiriska material avser 

förhör som genomfördes innan polisen i januari 2015 genomgick en omfattande orga-
nisationsförändring – en förändring som innebar att 21 olika polismyndigheter blev till 
en enda sammanhållen polismyndighet.  
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Förhörspraktiker som uttryck för hur institutioner ”tänker” 
I avhandlingens teorikapitel betonas vad jag benämner en ”praktikvärld” av 
”praktikstilar”. Ett viktigt skäl till detta är att betona att just praktiker175 är ett 
sätt att undersöka hur institutioner ”tänker”. Med andra ord ett sätt att med 
teoretiskt informerad empiri synliggöra en institutions ”tankevärld” av en 
”tankestil eller flera ”tankestilar”. Med praktiker”, skrev jag, ”avses alltså ett 
görande som aktiveras och vägleds av institutionen och dess ’tankevärlds tan-
kestil(ar)” och som just därför ska förstås som institutionaliserade (Douglas, 
1986, s. 50). ”Att studera praktiker”, skrev jag också, ”är att utforska den so-
ciala ordningens ’tankevärld’, som i form av ’tankestil(ar)’ verkar i den soci-
ala grupperingens aktörers medvetande och blir till en ”praktikvärlds praktik-
stilar’ – som ett ’det är så vi gör när vi tänker det som är ”rätt” och ”riktigt”’ 
(Douglas, 1986, s. 50). Därför är det nu min avsikt att visa hur avhandlingens 
empiriska beskrivningar och analys av förhörspraktiker – som ”det i stunden 
rättsliga görandet” – kan hjälpa oss att teoretiskt få syn på vad och hur en 
institution ”tänker”. För Douglas (1986) teori stannar inte vid en förståelse av 
en institution bestämd av en social gruppering, aktörer, arrangemang, organi-
sation, varaktighet och stabilitet över tid, grundläggande principer och strävan 
efter legitimitet, den är också, och än viktigare och intressantare så, en social 
ordning och en värld som ”tänker” och ”gör”.  

Förhörspraktikerna som social ordning 
I Douglas (1986) teori utgör en verkande institution en gemensam social ord-
ning, vilken beskrivs i termer av en delad verklighet eller en solidaritet i bety-
delsen sammanhållning. ”Institutioner”, skriver Douglas som bekant, ”hyser 
likhet” (Douglas 1986, s. 63). I min läsning av hennes teori beskrivs denna 
ordning med åtta karaktäristiska drag. Så hur kan dessa hjälpa oss att teoretisk 
förstå de studerade förhörspraktikerna som ett sätt att analysera och bedöma 
”det dubbla ansvaret”?  
 
Förhörspraktikernas mångfaldiga innehåll har empiriskt tematiserat som frå-
geteman – vad förhörsledare i förhör frågar misstänkta barn och unga om – 
frågetyper – vilka frågor förhörsledare använder i de aktuella förhören – och 
frågestrategier – hur förhörsledare gör för att trovärdigt förmå barn och unga 
att vilja och kunna svara på de frågetyper som söker svar på frågeteman. De 
aktuella frågetemana gäller brottet, platsen, tiden, vapnet och motivet. Fråge-
typerna kan vara öppna – inviterande eller specifika – eller fokuserade – le-
dande eller suggestiva.176 Samtliga dessa frågetyper används för att få svar på 

 
175 När det gäller avhandlingens förståelse av praktikbegrepp, se även avsnittet ”Förhör-

spraktiker” i avhandlingens inledande kapitel (s. 9). 
176 Till bedömningen av dessa olika frågetypers kvalitet ska jag återkomma i kapitel 11. 
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de just nämnda frågetemana. Därtill praktiserar förhörsledarna två grundläg-
gande frågestrategier, nämligen mobiliserande och utmanande strategier, vilka 
har sin bakgrund i att barnen och de unga inte nödvändigtvis vill eller tillräck-
ligt kan förmå sig att svara på frågetyperna. De mobiliserande strategierna av-
ser försök att förmå misstänkta barn och unga att berätta om brottet, vilket 
inkluderar strategier för att avdramatisera detta med att berätta om de aktuella 
frågetemana. Till de mobiliserande strategierna hör också att betona att en be-
rättelse om brottet på olika sätt kan frigöra den som förhörs. De utmanande 
strategierna, däremot, är av motsatt karaktär och avser att på olika vis utmana 
den berättelse om brottet och de andra frågetemana som barnen eller de unga 
i förhör trots allt berättar om. Till dessa strategier hör att utmana den aktuella 
berättelsen genom att förhörsledare påvisar dess bristande inre koherens, an-
vänder motbevis, formulerar en motberättelse eller ägnar sig åt direkt utpe-
kande av skuld. I detta mångfaldiga innehåll finns, med få och små undantag, 
en överensstämmelse mellan icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga. 
Till de små avvikelser som finns ska vi snart återkomma.  
 
De studerade förhörspraktikerna, det vill säga frågeteman, frågetyper och frå-
gestrategier, är därtill påtagligt relaterade. Här visar den empiriska analysen 
på två tydliga relationsmönster. Dels relationer mellan de tre olika förhörs-
praktikerna, vilket betyder att frågeteman är det som frågetyperna frågar om 
och att förhörsstrategierna är sätt att försöka få svar på det frågetyperna söker 
information om med avseende på de aktuella frågetemana. Dels relationer 
inom varje förhörspraktik, så är till exempel frågor om brottet kopplade till 
plats, tid, vapen och motiv. På samma vis är även användningen av olika frå-
getyper och olika frågestrategier förbundna. Inte heller när det gäller dessa 
relationsmönster finns några skillnader mellan icke straffmyndiga barn och 
straffmyndiga unga.  
 
Vi kan således konstatera att förhörsinstitutionens sociala ordning har ett 
mångfaldigt men likväl entydigt och återkommande innehåll och strävan. Ot-
vetydigt är det så att de beskrivna och tematiserade förhörspraktikerna, var för 
sig och i sina relationsmönster, har ett mål och en uppgift, nämligen att få icke 
straffmyndiga barn och straffmyndiga unga att berätta om brottet, men också 
att få dem att erkänna skuld. Den sociala ordningens innehåll är således ensi-
digt och utan avvikelse fokuserat på det ”brottsrättsliga uppdraget”. Följaktli-
gen har, för att fullfölja analysen av den sociala ordningens karaktäristika, 
detta ensidiga brottsutredande blivit till konvention (”det är så här vi gör när 
vi förhör”), vilket innebär att det verkar i naturaliserad form (som tagen för 
given) därför att den är internaliserad i förhörsledarnas sätt att tänka och göra 
som riktighet (som det ”rätta” och ”riktiga” att tänka och göra). Därför verkar 
de studerade förhörspraktikerna som ett uttryck för en ”institutionell förplik-
telse”, vilken innebär att den i tänkandets och görandets form har en i förhål-
lande till förhörsledarna som individer oberoende existens. Brottsutredning, 
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och inget annat, är alltså vad institutionen ”tänker”, vilket torde medföra ett 
högst begränsat kritiskt tänkande om vad förhörspraktiker ska och kan inne-
bära. Just så utgör förhörspraktikerna som institutionaliserad social ordning 
med endast brottsutredande fokus en skuggad plats. På denna plats verkar 
alltså inget ”tänkande” och ”görande” som rör det ”socialrättsliga uppdraget”, 
som följaktligen är helt och hållet frånvarande i de studerade förhörsprakti-
kerna. Och, åter, den ordning som dessa praktiker synliggör – med avseende 
på alla åtta nu redovisade karaktäristika – gäller både icke straffmyndiga barn 
och straffmyndiga unga.  
 
Den empiriska redovisningen och analysen rymmer emellertid tre små avvi-
kelser. Vi har funnit att metaforer endast används som mobiliserande strategi 
i förhör med barn. Vi har också funnit att ironi, som utmanande strategi, endast 
förekommer i förhör med unga. Men dessa skillnader mellan barn och unga 
inverkar inte på något sätt på det faktum att alla förhörspraktiker gäller brotts-
utredning. Det är snarare så att de förstärker den brottsfokuserade förhörsprak-
tiken. För användningen av metaforer avser att förmå barnet att just våga och 
kunna berätta om brottet och användningen av ironi är en strategi bland flera 
andra för att utmana de ungas berättelse om just brottet. Den tredje avvikelsen, 
däremot, skulle kunna uppfattas som ett visst närmande till det ”socialrättsliga 
uppdraget”, eftersom den rör ett frågetema om uppväxtvillkor och familjeför-
hållande. Detta frågetema finns som bekant endast i förhör med unga men är 
mer kopplat till motiv för brott än till ett genuint intresse och ansvar för att 
beakta misstänkta ungas behov av skydd, stöd och hjälp. Den sociala ordning-
ens logik är alltså – med de tre avvikelserna inkluderade, ett med det ”brotts-
rättsliga uppdragets” logik: att utreda brott och skuldfråga och i förlängningen 
få barnet eller den unga att erkänna det brott de är misstänkta för.  

En ”tankevärld” med en ”tankestil” 
I Douglas teori om institutioner är en ”tankevärld” ett begrepp som avser en 
social gruppering av aktörer som delar en ”tankestil” (Fardon 1999, s. 228). 
Så kan vi alltså förstå att en social grupp hör till en värld av tankar och att det 
Douglas kallar ”tankestil” är en specifik ”världs” specifika tankeinnehåll. Det 
betyder att en sådan grupp, med Douglas egen formulering, ”tänker längs med 
särskilda spår [grooves] (Douglas 1986, s. 40). De studerade förhörsledarnas 
förhörspraktiker har således synliggjort en ”tankevärld” med en mycket enty-
dig ”tankestil” nämligen: att tänka förhör är att tänka brottsutredning. Så 
vilka är då denna stils ”grooves”? Jo, igen, frågeteman, frågetyper och fråge-
strategier som alla helt och hållet – också i sina relationsmönster – är fokuse-
rade på att utreda brott och skuldfråga samt att få det barn eller den unga som 
förhörs att erkänna. Och vilket tänkande hör inte till denna helt dominerande 
tankestil? Svaret är som bekant allt det som hör det ”socialrättsliga uppdraget” 
till. Här finns alltså inte tillstymmelse till förhörspraktiker som rör den andra 
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sidan av ”det dubbla ansvaret”, den sida som inte rör det ”brottsrättsliga”. 
Följaktligen tänker och praktiserar de studerade förhörsledarna i sin förhörs-
praktiker endast ena halvan av ”det dubbla ansvaret”. Så vad ”tänker” förhörs-
institutionen? Jo, det ”brottsrättsliga uppdraget”, vilket otvetydigt utgör en 
”tankevärld” med en starkt sammanhållen ”tankestil”. Och, som sagt, detta 
gäller såväl icke straffmyndiga barn som straffmyndiga unga.  
 
I avhandlingens inledningskapitel formulerades den forskningsfråga som i 
sammanhållen form avser att konkretisera och vägleda det övergripande syf-
tets strävan, nämligen: ”Så hur och i vilken utsträckning kommer detta 
”dubbla ansvar” till uttryck i konkreta förhörspraktiker med icke straffmyn-
diga barn och straffmyndiga unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt 
våld?” Denna fråga kan nu få sitt tydliga teoretiska och empiriska svar: ”Tan-
kestilens” logik liksom förhörspraktikens logik är helt och hållet ett med det 
”brottsrättsliga uppdragets” logik: att undersöka och klargöra objektiva och 
subjektiva rekvisit med en strävan att utreda brott, fastställa skuldfråga och få 
barn och unga i förhör att erkänna utövandet av dödligt våld.  

Förhörspraktikernas görande av den sociala ordningens 
”tankestil” 
Till Douglas teori hör som bekant inte endast frågorna om vad en institution 
är och vad det betyder att en sådan ”tänker”. Frågan om hur detta tänkande går 
till hör också till den aktuella teorin. ”Så vad gör den sociala grupperingens 
aktörer”, skrev jag i teorikapitlet, ”när de i tankar, värden och känslor formas 
och aktiveras av den ’tankevärlds tankestil’ som bevarar institutionen be-
ståndsdelar och upprätthåller dess sociala ordning?” (Douglas, 1986, s. 47). 
Avhandlingens teoretiskt informerade empiriska fokus på just förhörsprakti-
ker förser oss med svaret på denna fråga.  
 
I min läsning av Douglas teori formuleras fem sådana olika men nära relate-
rade hur, vilka alla avser att teoretiskt synliggöra vad den sociala gruppering-
ens aktörer ”gör” när de ”tänker”, men också, som vi ska se, när de inte tänker 
och gör. Förståelsen av dessa ”hur” kan med Douglas begrepp mer samlat för-
stås som ett ”institutionellt processande” (Douglas, 1986, s. 110) som upprätt-
håller det ”institutionella greppet” (Douglas, 1986, s. 92), det vill säga den 
sociala ordningens dominerande ”tankestil” med den brottfokuserade logik 
som ovan tydliggjorts. Vi kan alltså teoretiskt förstå dessa fem institutionellt 
processande ”hur” som de ”praktikstilar” som de studerade förhörspraktikerna 
utgör. Vi kan också förstå det ”institutionella greppet” som den sociala ord-
ningens helt dominerande ”tankestil”. ”Praktstilarnas” ”hur” visar oss följakt-
ligen hur ”tankestilens” vad i praktiken – genom förhörspraktiker ”i 
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förhörsstundens rättsliga görande” – upprätthålls samtidigt som det ”social-
rättsliga uppdraget” helt glöms bort.  
 
Det ”institutionella processandets” första ”hur” är att klassificera vad som i 
termer av tankar, värden, känslor och görande hör och inte hör institutionens 
”tankestil” till. Varje liten handling, menar Douglas, utgör en klassificering 
som bekräftar och upprätthåller den sociala ordningens ”tankestil”. Och så vet 
vi att varje frågetema, varje frågetyp och varje frågestrategi i alla sina delar 
och relationer utgör en klassificerande praktik och att varje sådan praktik be-
kräftar och upprätthåller ordningens ”tankestil”. Här finns ingen praktik som 
inte institutionellt processar ”tankestilens” institutionella grepp. För precis allt 
handlar som sagt om det ”brottsrättliga uppdraget”.  
 
Det andra ”huret” handlar om att kontrollera och utestänga individuella vari-
ationer och det studerade förhörspraktikerna visar på en starkt sammanhållen 
social ordning – ett ”institutionellt grepp”. Några variationer på frågetema, 
frågetyper och förhörsstrategier som riktar intresset mot det ”socialrättsliga 
uppdraget” finns helt enkelt inte i de studerade förhörspraktikerna. Följaktli-
gen finns i dessa avseenden inga individuella variationer. Åter är ”greppet” 
totalt.  
 
Det tredje ”huret” i ett ”institutionellt processande” betonar att en institutions 
sätt att hantera problem och problemlösningar transformeras till och blir ett 
med den entydigt rådande ”tankestilen”. Det innebär att aktörernas praktiker 
riktas mot vad Douglas kallar ”omedelbara, praktiska mål” (Douglas, 1986, s. 
69), vilket är lätt att se i de studerade förhörspraktikerna. För när frågetyperna 
inte genererar svar på frågeteman löses problemet med förhörsstrategier vars 
strävan är att få de barn och unga som förhörs att berätta om just de aktuella 
frågetemana, det vill säga om brottet, platsen, tiden, vapnet och motivet. Om 
”tankestilen” är att tro på delaktighet, det är Douglas exempel, så kommer den 
sociala grupperingens aktörer att föreslå att mer delaktighet är lösningen på de 
problem som uppkommer. Precis så är det med de studerade förhörsledarnas 
förhörspraktiker. När de har problem med att få veta vad de vill veta med av-
seende på brottet fortsätter de med att försöka utreda brottet. Följaktligen 
väcks inte några frågeteman, frågetyper eller frågestrategier som gör att de 
skulle kunna lösa det ”socialrättsliga uppdraget”. Därmed bekräftas även det 
fjärde ”huret”, vilket rör det ”institutionella processandet” i termer av vad som 
ska minnas och glömmas. Följaktligen minns förhörsledarna det ”brottsrätts-
liga uppdraget” men glömmer helt och hållet det ”socialrättsliga”.  
 
Avslutningsvis måste den sociala grupperingens aktörer i allt detta – att kate-
gorisera, att kontrollera, att utestänga individuella variationer, att förstå och 
lösa problem inom den rådande ”tankestilen” och att ”minnas” och ”glömma” 
– visa en gemensam uthållighet, som tas för given och därmed sparar energi 
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när det gäller att tänka, värdera, känna och göra. Och de studerade förhörsle-
darna är otvetydigt uthålliga i att fokusera förhörspraktiker som uteslutande 
fokuserar brottsutredning. Deras ”institutionella processande” utgör således 
en entydigt och sammanhållen praktiserad garanti för att det ”institutionella 
begreppet” består, så att endast halva ”det dubbla ansvaret” står i fokus. 
Följaktligen är det som Douglas benämner the moving point (Douglas 1986, 
s. 11) endast brottsutredning. Just så har vi alltså teoretiskt förstått förhörs-
praktiker som ett sätt att synliggöra en ”världs tankestil” och det ”institution-
ella processande” – dess grooves – som upprätthåller dess ”institutionella 
grepp”. Vi kan därmed också konstatera att det institutionella ”tänkande” som 
de studerade förhörspraktikerna synliggör utgör en ”stark” version av Douglas 
teori – en version som helt och hållet glömmer den ena halvan av ”det dubbla 
ansvaret” – och detta trots att de regleras av rättsliga krav. Åtminstone förhål-
ler det sig så när det gäller förhör med barn och unga som misstänks för att ha 
utövat dödligt våld under perioden 1995–2013. Även här är Douglas antropo-
logiskt insiktsfull: att en lag finns betyder inte att den kommer att följas. Det 
måste, om en lag ska verka, till en ”tankevärlds tankestil” som aktiverar en 
”praktikvärld” av ”praktikstilar”. 
 
Den nu avslutade teoretiska förståelsen av förhörspraktiker – som förbunden 
”tanke”- och ”praktikstil” – utgör vad jag benämner en institutionell förkla-
ring, vilken jag, som redan nämnts, förstår som en intern förklaring, då den 
avser hur just institutionen förklarar den totala upptagenheten med det ”brotts-
rättsliga” och inte det ”socialrättsliga uppdraget”. Men därutöver kan vi också 
teoretiskt fundera över andra mer externa förklaringar, vilka kan antas bidra 
till verkningskraften i den ”interna” förklaringen. Med det ”externa” vill jag 
alltså rikta intresset mot förklarande krafter som kan lokaliseras utanför för-
hörsinstitutionen.  

Hur institutionen ”tänker” – några försök till externa 
förklaringar 
Så vilka ”externa” förklaringar kan bidra till att få att oss att förstå så att vi i 
förstärkt form kan förklara den ”interna” förklaringens verkningskraft – dess 
grooves och moving point? Jag föreslår här åtta sådana externt samverkande 
förklaringar, vilka alla – om än i skissens form – kan antas utgöra starkt ver-
kande sociala ordningar med ett eget internt ”institutionellt processande” som 
påtagligt kan antas bidra till det ”institutionella greppet”, det vill säga till den 
”tankestil” och de ”praktikstilar” endast rör det ”brottsrättliga” och inte det 
”socialrättsliga uppdraget”.  
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För det första är polisens starkt reglerade arbetsuppgifter i huvudsak att be-
kämpa, utreda och förebygga brott: att tänka polisförhör är inte att tänka ”so-
cialrättsligt uppdrag”. Denna första förklaring ska kanske i första hand ses som 
en ”intern” förklaring, men jag menar att den också är en ”extern” förklaring, 
då den hör till ett vidare förväntningsmönster som hör såväl andra institutioner 
som det vidare samhället till: att tänka polis är att tänka brott. 
 
För det andra finns i stort sett ingen forskning om förhörspraktiker när det 
gäller misstänkta barn och unga. Forskning om förhör med misstänkta har fo-
kuserat på vuxna medan forskning om förhör med barn och unga gäller brotts-
offer och vittnen.  
 
För det tredje finns det inga modeller, metoder eller rekommendationer för 
hur förhör med misstänkta barn och unga bör gå till. Dock pågår en diskussion 
om huruvida vetenskapligt grundade och beprövade tillvägagångssätt för barn 
som är offer och vittnen, i mer eller mindre modifierad form, kan tillämpas i 
förhör med misstänkta barn och unga. Men dessa diskussioner har endast fo-
kus på det ”brottsrättsliga uppdraget” och inte på det ”socialrättsliga”: att ut-
vecklandet av modeller, metoder och rekommendationer har således ännu end-
ast fokuserat på det ”brottsrättsliga uppdraget”.  
 
För det fjärde finns mig veterligen inte något tidigare existerande eller nu på-
gående utvecklingsarbete vars grunduppgift är att utveckla modeller, metoder 
och tillvägagångsätt med vars hjälp polisens förundersökningsledare kan få 
vägledning i hur det ”socialrättsliga uppdraget” kan beaktas i förhör med barn 
och unga som misstänks för grova brott. Här väcks en rad frågor. Vilket inne-
håll ska de frågeteman ha som kan uppfylla det ”socialrättsliga uppdraget”. 
Vad är dess motsvarighet till teman om brott, plats, tid, vapen och motiv? 
Vilka frågetyper bör användas för att på bästa möjliga sätt få svar på sådana 
helt nya frågeteman som därmed kan stödja socialtjänstens arbete med att 
stödja och skydda? Och vilka frågestrategier kan förmå misstänkta barn och 
unga att svara på frågetyper om frågeteman som rör just deras behov av skydd, 
stöd och hjälp? 
 
Därmed kan det, för det femte, inte finnas några tankar och idéer, varken inom 
eller utom ”förhörsinstitutionen”, om hur ett ”brottsrättsligt” och ett ”social-
rättsligt uppdrag” i en och samma förundersökning och i ett och samma förhör 
kan kombineras: att det följaktligen inte finns några tankar och idéer om och, 
än mindre, arbete med hur brottsutredning och skydd, stöd och hjälp kan sam-
verka.  
 
För det sjätte kan det därför inte heller finnas någon extern (eller intern) fort-
bildning som ger förhörsledare kunskap, stöd och hjälp, vilket krävs för att 
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klara ”det dubbla ansvaret”, inte minst i ”hurets” form: att kunskap om detta 
”dubbla ansvar” att förmedla i ett fortlöpande utvecklingsarbete saknas.  
 
Därtill tycks det, för det sjunde, inte finnas något yttre samhälleligt tryck eller 
politisk kultur (Green, 2012) som driver opinion för att ”det dubbla ansvaret” 
ska uppfyllas och utvecklas: att opinion saknas för ett förverkligande av ”dub-
belt ansvar”. Det omvända tycks snarare vara fallet. Den redan i inledningen 
nämnda statliga Ungdomsreduktionsutredningen (SOU 2018:85) utgör här ett 
exempel på detta liksom följden av det ökade antalet dödsskjutningar med 
ungdomar (Sturup, Rostami, Gerell & Sandholm, 2015). Och så stärks för-
väntningar och krav på att brott ska utredas och straff utmätas, vilket ur ett 
”brottsrättsligt” perspektiv är högst legitimt. 
 
Slutligen, och för det åttonde, kan de allvarliga brott de studerade barnen och 
unga är misstänkta för, nämligen utövande av dödligt våld, spela in, då det till 
följd av just brottens karaktär kan vara svårare att vinna vad som kan kallas 
en ”socialrättslig sympati”, vilket är starkt förknippat med den sjunde förkla-
ringen ovan: att det är svårare att väcka sympati för barn och unga som miss-
tänks för att ha utövat dödligt våld när den ”politiska kulturen” är påtagligt 
fokuserad på brott, brottsutredning och straff.   
 
Även här kan Douglas teoretiska förståelse av institutioner vara till hjälp. I 
avsikt att förstå en ”svag” version av hennes teori visade jag i teorikapitlet på 
möjliga ”spänningsfält” inom en institution, mellan institutioner och utanför 
institutioner i det vidare samhället. Om en institution inte har en sammanhål-
len social ordning och är ifrågasatt av andra institutioner och det vidare sam-
hället, så är den allt annat än ”stark”. Om den istället kännetecknades av en 
starkt sammanhållen social ordning, det vill säga en ”tankestil” och bekräf-
tande ”praktikstilar”, och fick bekräftande stöd av andra institutioner och det 
vidare samhället, så kommer en redan stark ”tankestils tankepraktiker” än mer 
att stärkas. Det är just denna frånvaro av ”spänningsfält”, som överensstäm-
melsen mellan ”intern” förklaring och de ovan redovisade ”externa” förkla-
ringarna visar, som gör att samhällets ”dubbla ansvaret” förblir ett ”halvt” och 
inte ett ”helt” ansvar. Men likväl kvarstår rättsliga krav på att en förhörsledare 
i en och samma förundersökning och i de förhör som den rymmer ska hantera 
såväl det ”brottsrättsliga” som det ”socialrättsliga uppdraget”, vilket som sagt 
sammantaget ska utgöra ett sammanhållet utredningsuppdrag – ett dubbelt 
samhälleligt ansvar. Därmed är den teoretiska förståelse som kan förklara den 
”brottsrättsligt” dominerande ”tankestilens tankepraktiker” avslutad. Otvety-
digt har avhandlingens undersökning av förhörspraktiker funnit en ”stark” 
version av Douglas teori om institutioner, vilket nog är mycket ovanligt i da-
gens samhälle. Följden är att ”det dubbla ansvaret”, trots rättsliga krav, inte 
realiseras.  
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Vi har så nått avhandlingens avslutande kapitel. Låt mig alltså problematisera 
vad vi kommit fram till, men också blicka framåt. Så hur ska vi tänka för att 
göra vad vi kan för att ”det dubbla ansvaret” i överensstämmelser med rättsliga 
krav ska kunna förverkligas?  
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Kapitel 11. Att hantera ”det dubbla ansvaret” 

Avhandlingens övergripande syfte är som bekant att beskriva, analysera, teo-
retisera och problematisera polisens förhörspraktiker med barn och unga som 
kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld. Särskilt så med avseende på hur 
det som avhandlingen benämner ”det dubbla ansvaret” kommer till uttryck 
och hanteras i de förhörspraktiker som studerats. Med andra ord de rättsliga 
krav som säger att polisens förhörsledare i en och samma förhörspraktik ska 
uppfylla både ett ”brottsrättsligt” – att utreda brott och skuld – och ett ”soci-
alrättsligt uppdrag” – att beakta och förhålla sig till barns och ungas behov av 
skydd, stöd och hjälp. Som betonats tidigare har brottsutredningen stor bety-
delse för socialtjänstens förutsättningar att kunna ta ställning till barns behov 
och rätt att få dem tillgodosedda. Det senare både med avseende på deras livs-
villkor och framtida livschanser. Av stor betydelse är också att barn och unga 
som förhörs ska bemötas med värdighet och respekt för deras integritet. 
 
Det aktuella syftet är kopplat till de fyra arbetsuppgifter som först introduce-
rades i avhandlingens inledande kapitel. Den första av dessa var att beskriva 
de studerade förhörspraktikerna, vilka redovisats i tre empiriska kapitel om 
frågeteman, frågetyper respektive frågestrategier i avhandlingens Del II. Det 
är som bekant dessa teman, typer och strategier som tillsammans utgör den 
empiriska beskrivningen av förhörpraktikerna. Den andra arbetsuppgiften in-
nebar en jämförelse mellan hur icke straffmyndiga barn och straffmyndiga 
unga förhörs med avseende på just frågeteman, frågetyper och frågestrategier. 
Till denna uppgift hörde även att jämföra de beskrivna förhörspraktikerna med 
de rättsliga krav som utgör ”det dubbla ansvaret”, det vill säga det ”brottsrätts-
liga” och det ”socialrättsliga uppdrag” som de studerade förhörspraktikerna 
enligt rättsliga krav ska uppfylla. Med dessa två empiriskt jämförande ana-
lyser avslutades avhandlingens Del II.  
 
I föregående kapitel 10, som inleder denna Del III, genomfördes avhandling-
ens tredje arbetsuppgift. Där teoretiserades de empiriskt beskrivna och analy-
serade förhörspraktikerna med hjälp av antropologen Mary Douglas (1986) 
teori om institutioner. Just detta att människors praktiker, som är att anse som 
ett uttryck för hur institutioner ”tänker”, utgör en  i teorins ”starka version” 
(Fardon, 1999) – ”tankevärld” av ”tankestilar”. I avhandlingens fall hur för-
hörsledarnas förhörspraktiker – det i förhörsstunden rättsliga görandet – kan 
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teoretiseras i avsikt att synliggöra hur polisen som ”förhörsinstitution” ”tän-
ker” förhör med barn och unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt 
våld. Till denna teoretisering hör också ett försök att förklara varför denna 
institution tänker som den gör. Särskilt så med fokus på ”det dubbla ansvaret”. 
 
I min strävan att uppfylla avhandlingens övergripande syfte kvarstår så i detta 
avslutande kapitel en fjärde arbetsuppgift, nämligen att problematisera vad jag 
beskrivit, empiriskt analyserat och teoretiserat med avseende på hur polisens 
förhörsledare i sina förhörspraktiker hanterar ”det dubbla ansvaret”. Med att 
”problematisera” avses tre saker. Mot bakgrund av vad de föregående arbets-
uppgifterna lärt oss ska jag i det första avsnittet tydliggöra de problem som 
följer av hur de studerade förhörspraktikerna hanterar det rättsliga kravet på 
ett ”dubbelt ansvar”. Detta kräver att jag också tydliggör vad jag i detta sam-
manhang menar med problem. I det andra avsnittet följer en summering av de 
uppgifter den aktör står inför som har att ta ett samlat ansvar för att hantera de 
tydliggjorda problemen. Mot bakgrund av de tydliggjorda problemen och de 
summerade uppgifterna formulerar jag sedan i det tredje och sista avsnittet i 
detta kapitel två grundläggande dilemman. Ett av dessa rör just detta att i en 
och samma förhörsinstitution och förhörspraktik hantera ”det dubbla ansva-
ret”: att utreda brott och skuld och att förhålla sig till och beakta behov av 
skydd, stöd och hjälp. Det andra gäller detta ”dubbla ansvar” i relation till 
ålder, det vill säga att det gäller såväl barn, som inte är straffmyndiga, som 
unga, som är det.  
 
Det är viktigt att betona att detta avslutande kapitel inte är att betrakta som ett 
policykapitel med avsikt att erbjuda en färdig lösning på de problem, uppgif-
ter, och dilemman som lyfts fram. Det är snarare min förhoppning att kapitlet, 
liksom hela avhandlingen, kan utgöra en utgångspunkt för ett sådant mångfa-
cetterat och komplext policy- och implementeringsarbete som jag menar är 
nödvändigt att genomföra. För det sätt på vilket ”det dubbla ansvaret” hanteras 
i de studerade förhörspraktikerna med barn och unga som kan misstänkas för 
att ha utövat dödligt våld behöver förändras. Och, som Douglas (1986) har lärt 
oss, det är fullt möjligt att tala om det som är ”sämre” och hur det kan och 
måste bli ”bättre”.  
 
Det ska också sägas att jag i detta avslutande kapitel formulerar problem, upp-
gifter och dilemma utan direkta referenser till de rättsliga kraven (kapitel 2), 
Douglas teori (kapitel 3) och tidigare forskning (kapitel 4). Inte heller åter-
kopplar jag i direkt refererande form till empiriska beskrivningar (kapitel 6, 7 
och 8), empiriska analyser (kapitel 9) eller teoretiseringen (kapitel 10) av de 
studerade förhörspraktikerna. Jag förlitar mig alltså på att läsaren minns hu-
vuddragen i dessa kapitel, och om så inte är fallet hänvisar jag till summering-
arna i slutet på respektive kapitel. Det avgörande argumentet för detta tillvä-
gagångssätt är att jag nu utan tyngande referat och referenser, så enkelt och 



215 

klart jag förmår, endast vill hålla mig till att problematisera vad avhandlingen 
genom att studera förhörspraktiker lärt oss om ”det dubbla ansvaret”. Följakt-
ligen är detta avslutande kapitel i hög grad att betrakta som det som i avhand-
lingar avslutningsvis brukar benämnas ”Diskussion”, vilken genom att bygga 
på den analys som genomförts i avhandlingen pekar framåt på just, problem, 
uppgifter och dilemman.  

Problem 
Vad lär vi oss då om vi jämför de förhörspraktiker som jag beskrivit, analyse-
rat och teoretiserat med de rättsliga krav och konventioner som ska reglera 
dem? Och vad lär vi oss om vi jämför samma praktiker med, i den mån detta 
finns och äger relevans, forskningsresultat och forskningsrekommendationer? 
I fokus står, som sagt, förhörsledarnas hanterande av kravet på ”det dubbla 
ansvaret” i förhör med icke straffmyndiga barn och straffmyndiga unga som 
misstänks för att ha utövat dödligt våld.  
 
Tre möjliga utfall utgör startpunkt för de aktuella jämförelserna, nämligen vad 
jag benämner överensstämmelser, avvikelser och avsaknader. Med överens-
stämmelser avses att rättsliga krav, forskningsresultat och/eller forskningsre-
kommendationer är ett med de studerade förhörspraktikerna. När, som exem-
pel, rättsliga krav kräver brottsutredning och de studerade förhörspraktikerna 
ägnar sig åt just brottsutredning föreligger överensstämmelse mellan krav på 
uppdrag och förhörspraktik. För om så är fallet gör förhörsledarna vad de ska 
göra. Åtminstone vad det gäller uppdragets innehåll, som i exemplet att utreda 
brott. Men hur detta uppdrag genomförs i praktiken är en annan fråga, och till 
detta ska vi därför återkomma. Avvikelser utgör motsatsen till överensstäm-
melser, nämligen, åter som exempel, att ett rättsligt krav eller en forsknings-
rekommendation inte är ett med studerade förhörspraktikerna. Så när rättsliga 
krav säger att polis även bör ta ett ”socialrättsligt uppdrag” i förhör med barn 
och unga – det vill säga förhålla sig till barns och ungas rätt till stöd och skydd 
– och detta inte görs föreligger just en avvikelse mellan krav och praktik. Det-
samma gäller om forskningen rekommenderar användning av specifika fråge-
typer och de studerade förhörspraktikerna i hög grad visar sig rymma en icke 
rekommenderad frågetyp. I dessa exempel gör förhörsledarna inte vad de (en-
ligt rättsliga krav) ska respektive (enligt rekommendationer) bör göra. Till sist, 
avsaknader, vilka innebär att forskning och/eller forskningsrekommendat-
ioner som på god grund borde finnas saknas.177 Om det alltså inte finns en 

 
177 Jag utgår därmed från (eller tar för givet) att det inte finns några avsaknader vad gäller 

rättsliga krav, då både brottsrättsligutredning och socialrättslig utredning ingår i gäl-
lande rättsliga krav för förhör med icke straffmyndig och straffmyndiga unga som miss-
tänks för att ha utövat dödligt våld. Och skulle det skulle finnas avsaknader i de rättsliga 
kraven, så är det inget min avhandling fokuserar. Dels för att den inte kritiskt 
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metod för hur barn och unga som kan misstänkas för att ha begått allvarliga 
brott bör förhöras, så är förhörsledarna i avsaknad av metodstöd i praktiseran-
det av sitt ”brottsrättsliga uppdrag”. Detsamma gäller när en metod saknas för 
de samtal som ska ligga till grund för bedömningen av barns och ungas behov 
av skydd, stöd och hjälp, det vill säga det ”socialrättsliga uppdraget”. Och om 
båda metodstöden saknas blir det ”dubbelt” svårt för förhörsledare att veta hur 
de ska uppfylla ”det dubbla ansvaret”. Det bör också nämnas att rättsliga krav 
kan vara otydliga, mångtydiga och osäkra. De är därtill påtagligt målinriktade 
men ger ingen vägledning till hur polis faktiskt ska bete sig vid förhör med 
barn och unga. 
 
Vi kan nu konstatera att problem avser förekomsten av avvikelser och avsak-
nader. Å ena sidan att de studerade förhörspraktikerna inte överensstämmer 
med rättsliga krav, forskning och/eller rekommendationer. Å andra sidan att 
kunskap om och vägledande metoder för hur förhör och samtal bör genomfö-
ras saknas. Mot bakgrund av vad avhandlingen lär oss om de studerade för-
hörspraktikerna ska jag nu tydliggöra tre problem. Det första av dem förstår 
jag som ett grundproblem, eftersom det gäller frånvaron av realiserandet av 
ett av ”det dubbla ansvarets” två uppdrag. Det två andra betraktar jag som ett 
kluster av interna problem, vilka avser en rad olika men likväl närbesläktade 
problem som har att göra med hur det ”brottsrättsliga uppdraget” genomförs 
respektive hur det ”socialrättsliga uppdraget” skulle kunna genomföras. Med 
just ”interna” problem avses alltså problem inom respektive ansvar och upp-
drag. Men vi tar dem i tur och ordning och börjar alltså med grundproblemet. 
Därefter följer tydliggörandena av interna problem med avseende på det 
”brottsrättsliga” respektive det ”socialrättsliga uppdraget”.  

Det socialrättsliga problemet 
Vi vet för det första att ”det dubbla ansvaret” inte uppfylls, då de studerade 
förhörspraktikerna endast fokuserar det ”brottsrättsliga” och inte beaktar eller 
förhåller sig till det ”socialrättsliga uppdraget”. Följaktligen är fokus i alla ak-
tuella frågetemana – brottet, platsen, tiden, vapnet och motivet – frågetyperna 
– öppna och fokuserade – och frågestrategierna – mobiliserande och utma-
nande – just brottsutredning och inget annat. I de studerade förhörspraktikerna 
finns således inte några frågeteman, frågetyper eller frågestrategier som foku-
serar på det ”socialrättsliga uppdraget”, vilket därmed är helt och hållet från-
varande. Medan det finns en tydlig överenstämmelse mellan rättsliga krav och 
förhörspraktiker vad gäller det ”brottsrättsliga uppdraget” så har vi en lika 

 
undersöker rättsliga krav (den utgår endast från befintliga krav) och dels för att jag 
saknar den kompetens som en avhandling om rättsliga krav skulle kräva. Följaktligen 
används befintliga rättsliga krav endast som jämförelsepunkt för vad som sker i de stu-
derade förhörspraktikerna.  
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tydlig avvikelse när det gäller det ”socialrättsliga uppdraget”. Grundproblemet 
är därför att endast ett av ”det dubbla ansvarets” två uppdrag står i fokus i de 
studerade förhörspraktikerna. Här har vi det jag nu kallar det socialrättsliga 
problemet, vilket tydliggör en klar avvikelse från det rättsligt reglerade 
”dubbla ansvaret” med två uppdrag: ett ”brottsrättsligt” och ett ”socialrätts-
ligt”. Men det faktum att de studerade förhörspraktikerna i överensstämmelser 
med rättsliga krav ägnar sig åt det ”brottsrättsliga uppdraget” betyder inte att 
detta i sin praktik är utan just interna problem. Att det ”brottsrättsliga uppdra-
get” fokuseras är således nödvändigt men inte tillräckligt.  

De interna brottsrättsliga problemen 
För det andra vet vi att det finns en rad olika problem i hanterandet av det 
”brottsrättsliga uppdraget”. Låt mig därför nu tydliggöra dessa interna pro-
blem. Det första av dem rör vilka det är som förhörs. Här vet vi att såväl icke 
straffmyndiga barn som straffmyndiga unga som misstänks för att ha utövat 
dödligt våld med mycket få och små undantag (metaforik och ironi) förhörs 
på samma sätt. Och att så sker trots att barn inte kan ställas inför rätta och 
dömas till ansvar i domstol. Inte heller tas hänsyn till skäl som rör ålder i be-
tydelsen kognitiv, social och emotionell utveckling. Tidigare forskning visar 
därtill att det är vanligt att barn generellt – det vill säga oavsett ålder – förhörs 
som om de vore vuxna. Dessa avvikelser från rättsliga krav och forskning om 
ålderns betydelse vid förhör med barn och unga benämns därför åldersproble-
met. 
 
Till det andra interna problemet hör sju tydliggöranden, vilka alla gäller vad 
vi vet om hur de studerade förhörspraktikerna med fokus på brottsutredning 
går till. Följaktligen kallar jag dem för hur-problem. Fyra av dem avser avvi-
kelser och tre gäller avsaknader. Vi börjar med avvikelserna. 
 
Vi vet att barn och unga som kan misstänkas för att ha utövat dödligt våld ofta 
utsätts för många och långa förhör, vilket innebär avvikelser från riktlinjer och 
rekommendationer som betonar att inte det ska vara fler förhör än nödvändigt 
och att dessa ska vara korta snarare än långa. Att så ska vara fallet är viktigt 
för att skapa rätt förutsättningar för att få så trovärdiga svar som möjligt. Det 
är också viktigt med avseende på barns och ungas välbefinnande. Detta första 
problem med de studerade förhörens ”hur” är alltså ett anpassningsproblem 
som rör antal förhör och förhörens längd med avseende på just barn och unga. 
 
Vi vet också att en av de frågetyper som i hög grad används i de studerade 
förhörspraktikernas inte har stöd i forskningsrekommendationer, nämligen le-
dande frågor. Därtill blandar förhörsledarna i förhören samman olika frågety-
per, både rekommenderade (öppna) och de icke rekommenderade (fokuse-
rade), som därmed, ofta i en och samma förhörsfrekvens, går in i varandra, 
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vilket förstås förhindrar ett öppet sökande efter information om de frågeteman 
som rör brottet. Här har vi alltså ett andra hur-problem, nämligen frågetyps-
problemet.  
 
Även de förhörsstrategier som används kan, menar jag, förstås som rekom-
menderbara respektive icke rekommenderbara. De mobiliserande strategierna 
– att stödja barn och unga som förhörs att berätta genom att avdramatisera, att 
tala om frigörelse och att använda metaforik (vilket i de studerade förhören 
endast återfanns i förhör med barn) kan i kombination med öppna frågetyper 
(inviterande och specifika) underlätta information om de olika frågeteman 
som rör det aktuella brottet. De utmanande strategierna – att utmana barns och 
ungas berättelser om brottet genom att använda inre koherens, bevisprövning, 
motberättelse, utpekande av skuld och ironi (endast vid förhör med unga) – 
innebär däremot risk för att barn och unga som förhörs reagerar med undvi-
kande, tystnad eller förnekelse. Och precis som i fallet med frågetyperna ten-
derar även de olika frågestrategierna att blandas i konkreta förhör. Detta tredje 
”hur-problem” benämns därför frågestrategiproblemet.  
 
Därtill vet vi att många och långa förhör, användandet av ledande frågetyp och 
utmanande frågestrategier är starkt fokuserade på att fastställa skuld och fram-
bringa erkännanden. Tidigare forskning bekräftar just detta liksom risken att 
skuld och erkännande till och med framtvingas. Det fjärde ”hur-problemet” är 
följaktligen skuld- och erkännandeproblemet, vilket innebär påtaglig fara för 
rättssäkerheten men också för barns och ungas välbefinnande.  
 
Förutom de fyra hitintills berörda interna ”hur-problemen”, vilka alla tydlig-
gör avvikelser från existerande forskningsrekommendationer – det vill säga 
många och långa förhör, ledande frågetyper, utmanande frågestrategier och 
starkt fokus på skuld och erkännanden – så kan ytterligare tre interna problem 
tydliggöras, vilka alla utgör avsaknader. Det första av dem, det femte ”hur-
problemet”, innebär att vi vet att vi har en avsaknad av rekommenderbara och 
rättssäkra förhörsmetoder, metoder som också kan säkra att barn och unga be-
möts på ett värdigt och empatiskt sätt. Följaktligen saknar förhörsledare me-
todisk vägledning i hur misstänkta barn och unga på bästa sätt bör förhöras, 
vilket i hög grad, åtminstone med hänsyn tagen till tidigare forskning, torde 
förklara att såväl barn som unga just förhörs på samma sätt som vuxna. Med 
andra ord på det sätt som förhörsledare enligt given konvention brukar förhöra 
misstänkta. Och även om det finns såväl förhörsmodeller som förhörsmetoder 
som är specifika för barn gäller dessa som bekant inte brottsmisstänkta barn 
och unga utan brottsutsatta barn och barn som är vittnen till brott. Detta första 
avsaknadsproblem med avseende på ”hur” benämns alltså förhörsmetodspro-
blemet. 
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Därutöver vet vi att det i mycket hög grad råder avsaknad av forskning om 
brottsmisstänkta barn och unga, forskning som till exempel skulle kunna ut-
göra vetenskapligt stöd för att utarbeta modeller och metoder för förhör. Hur 
förstår och förhåller sig dessa barn och unga till rättssamhällets institutioner? 
Hur kan sådant förklaras? Hanteras? Hur ser barn och unga själva på betydel-
sen av bemötande? Detta andra avsaknadsproblem, alltså det sjätte hur-pro-
blemet, kallar jag således för forskningsproblemet. Till detta problem hör 
också avsaknad av forskning om de förhörsledare som genomför dessa förhör: 
vad tänker de, vilka erfarenheter gör de och vilket metodstöd efterfrågar de? 
 
Tydliggörandet av problemen om vem som förhörs och hur de förhörs bör 
därtill kompletteras med kunskaper om vilka de tänkbara konsekvenserna är 
av hur barn respektive unga förhörs. Till exempel att förhörsledarna inte får 
den information om de frågeteman som krävs för en fullgod brottsutredning. 
Men också att skuld och erkännanden, enligt tidigare forskning, framtvingas 
eller omöjliggörs och att de barn och unga som förhörs till följd av ett bemö-
tande som inte är värdigt och empatiskt far illa med negativa konsekvenser för 
hur de kan uppfatta sig själva, samhällets rättssystem och demokrati samt de-
ras egna framtida livschanser. Och detta mot bakgrund av att vi vet att barn 
och unga är särskilt sårbara och att de därför kan fara illa med varaktiga kon-
sekvenser. Slutligen har vi alltså även ett konsekvensproblem, då vi vet att det 
i hög grad råder avsaknad av kunskaper om följderna av de studerade förhör-
spraktikerna. 

De interna socialrättsliga problemen 
Låt mig nu hävda, vilket alltså utgör det tredje grundproblemet, att de interna 
vad- och hur-problem som gäller praktiserandet av det ”brottsrättsliga uppdra-
get” också kan relateras till det ”socialrättsliga uppdraget”, vilket, som bekant, 
helt saknas i de studerade förhörspraktikerna. För det jag kallar ”det social-
rättsliga problemet” kan inte lösas genom att vi endast konstaterar att det i 
överensstämmelse med rättsligt reglerande krav ska genomföras. Också ge-
nomförandet av det ”socialrättsliga uppdraget” kräver svar på alla de frågor 
som de ”brottsrättsliga” interna problemen reser. Med andra ord: ett ansvars-
tagande för det ”socialrättsliga uppdraget” reser också interna frågor om hur 
detta ska gå till. Därtill saknas, och till detta ska vi återkomma nedan, helt och 
hållet frågeteman för det ”socialrättsliga uppdraget”. Vad är alltså det ”soci-
alrättsliga” temanas motsvarighet till de ”brottsrättsliga” temana om brottet, 
platsen, tiden, vapnet och motivet? Och hur skulle sådana teman underlätta för 
polisen att uppfylla ”det dubbla ansvaret”? Så att alltså socialtjänsten kan få 
ett bra underlag för bedömningar av insatser för stöd, skydd och hjälp. För det 
är ju, som sagt just socialtjänsten, inte polisen, som ansvarar för detta senare.  
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Så vad kan vi således lära av de ovan tydliggjorda ”brottsrättsliga” problemen 
med bäring på ett ansvarstagande också för det ”socialrättsliga uppdraget”? 
Just detta att utreda misstänkta barns och ungas behov av skydd, stöd och 
hjälp. Inte minst för deras framtida livschansers skull. Det är alltså dags att 
formulera de uppgifter som ”det dubbla ansvaret” för ett ”brotts”- och ett ”so-
cialrättsligt uppdrag” kräver.  

Uppgifter 
Vilka grundläggande uppgifter står så den huvudaktör inför som har att se till 
att det rättsligt reglerade kravet på ”samhällets dubbla ansvar” gäller och prak-
tiseras på ett försvarbart sätt? Här ser jag tre grundläggande uppgifter, vilka 
svarar mot de ovan tydliggjorda problemen. För det första måste såväl det 
”brottsrättsliga” som det ”socialrättsliga uppdraget” som ingår i ”det dubbla 
ansvaret” genomföras. För det andra måste en rad interna problem hanteras 
som har att göra med hur det ”brottsrättsliga uppdraget” praktiseras: 
 
 Åldersproblemet: att rättslig, kognitiv och kommunikativ hänsyn tas till de ål-

dersskillnader som finns mellan barn och unga och barn, unga och vuxna 

 Anpassningsproblemet: att antal förhör blir färre och att förhörens längd kortas 

så att förhörspraktikerna anpassas till barn och unga 

 Frågetypsproblemet: att rekommenderade, det vill säga öppna, frågetyper an-

vänds för att få svar på frågeteman om brottet 

 Frågestrategiproblemet: att i huvudsak mobiliserande frågestrategier används för 

att få svar på öppna frågetyper som avser att få barn och unga att berätta vad det 

vet om det aktuella brottet, det vill säga frågetemana 

 Skuld-och erkännandeproblemet: att skuld och erkännande inte frambringas eller 

framtvingas med hjälp av icke rekommenderade frågetyper (ledande och sugges-

tiva) och utmanande frågestrategi (inre koherens, bevisprövning, motberättelser, 

utpekande av skuld och ironi) 

 Förhörsmetodsproblemet: att förhörsmetoder utvecklas för förhör med barn re-

spektive unga som kan misstänkas för att ha begått allvarliga brott 

 Forskningsproblemet: att forskning med hög grad av relevans för förhör med 

misstänkta barn respektive unga utvecklas och ligger till grund för framtagande 

av förhörsmetoder som ger stöd till förhörspraktiker i överensstämmelse med 

rättsliga krav och konventioner 

 Konsekvensproblemet: att konsekvenser av formulerade metoder och existerande 

förhörspraktiker, för såväl misstänkta barn och unga som förhörsledare, under-

söks och bedöms genom forskning och av beprövad erfarenhet 
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Samma interna problem kan, som sagt, också relateras till och ligga till grund 
för vägledande frågor om den nödvändiga utvecklingen av främst vad det ”so-
cialrättsliga uppdraget” ska innehålla och hur det ska praktiseras. Här måste 
vi därtill lägga till frågan om vilka frågeteman som ska gälla samtal med av-
seende på det ”socialrättsligt” inriktade uppdraget – och brottsutredningens 
viktiga roll som grund för socialtjänstens ställningstaganden och egna utred-
ning – avseende barn och ungas behov av stöd och skydd. Den övergripande 
frågan är alltså hur polisen i förundersökning och förhör med barn och unga 
ska arbeta för att ge förutsättningar för en praktik som också beaktar och för-
håller sig till barns rätt till stöd och skydd… 
  
 Åldersproblemet: hur ska ett socialrättsligt inriktat samtal (inte förhör) ta hänsyn 

till ålder? Inte minst med avseende på vad samtalet ska handla om och hur barn 

och unga ska bemötas 

 Anpassningsproblemet: hur många och långa samtal behövs? Just så att förhörs-

praktikerna anpassas till barn och unga förutsättningar  

 Frågetemaproblemet: Vilka frågeteman ska användas i samtal som avser uppfyl-

landet av det socialrättsligt inriktade uppdraget? 

 Frågetypsproblem: vilka frågetyper bör rekommenderas i dessa samtal?  

 Frågestrategiproblemet: Vilka frågestrategier kan användas för att får barn och 

unga att berätta om de frågetemana som alltså måste tas fram och överensstämma 

med det socialrättsligt inriktade uppdraget? 

 Skuld- och erkännande problemet: Hur ska barn och unga ges bästa möjligheter 

att tala om inte bara vad de gjort eller inte gjort med avseende på brottet utan 

också vilket skydd, stöd och hjälp de behöver för att hantera det som skett och sig 

själva? Inte minst mot bakgrund av deras sam- och framtida liv 

 Förhörsmetodsproblemet: hur kan en samtalsmetod se ut som kan ge bästa möj-

liga stöd för ett socialrättsligt inriktat samtal om barnens och de ungas behov i 

nu- och framtid? 

 Forskningsproblemet: vilken forskning behövs för att stödja hela det socialrätts-

liga uppdragets vad, hur och varför? 

 Konsekvensproblemet: vilka är konsekvenserna av de samtalsmetoder och prak-

tiker som växer fram när det socialrättsliga uppdraget fokuseras och genomförs? 
 
Jag uppfattar hanterandet av dessa tre grundläggande uppgifter som avgörande 
för att få ”det dubbla ansvaret” att fungera. Och, för att sammanfatta, inte bara 
som fokus – att brott och sociala och andra behov utreds – utan även i termer 
av vilka detta ansvar gäller – barn och unga i olika rättsligt fastställda åldrar, 
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kognitiva åldrar, sociala åldrar och kommunikativa åldrar – samt hur förhör 
och samtal med dem ska gå till på bästa sätt för att klara båda uppdragen. 
 
Till sist måste en utmanande fråga ställas: Är det verkligen möjligt att hantera 
ett ”dubbelt ansvar”? Finns här inte också svårhanterliga dilemman? 

Dilemman 
Jag förstår här ett dilemma som en svår valsituation i vilken krav som är mot-
stridiga måste hanteras. Och just så är det möjligt att uppfatta den existerande 
rättsliga regleringens krav på ett ”dubbelt ansvar”. Som alltså medför att ett 
”brottsrättsligt” och ett ”socialrättsligt uppdrag” ska genomföras i en och 
samma institution (en polismyndighet), av en och samma aktör (förhörsle-
dare), i en och samma situation (i vad som kallas förhör) och i en och samma 
praktik (en i förhörstundens dubbelt rättslig görande). Här har vi vad jag nu 
väljer att kalla ”det dubbla ansvarets” dilemma. Frågan är alltså om det verk-
ligen går att lösa båda uppdragen i en och samma institution, med en och 
samma aktör, i en och samma situation med en och samma praktik. Med andra 
ord: är det möjligt för polisens förhörsledare att i ett och samma förhör både 
utreda brott och skuld och ta fram underlag för socialtjänstens ansvar att hitta 
rätt former stöd, skydd och hjälp?  
 
Därtill är ”det dubbla ansvarets” dilemma kopplat till ålder, då barn inte är 
straffmyndiga medan unga är det. Förvisso ska både barn och unga utredas 
med avseende på brott och socialt stöd, men endast unga kan ställs inför rätta 
och dömas. Följaktligen har vi också ett åldersdilemma: Hur ska ”det dubbla 
ansvaret” förstås och praktisera med avseende på icke straffmyndiga barn och 
straffmyndiga unga? Vilka likheter och skillnader ska och bör här finnas? 
 
Den som får ansvaret att utreda och hantera dessa båda dilemman ställs alltså 
inför fyra grundläggande frågor. För det första, ska ”det dubbla ansvaret” tas? 
Och, för det andra, om det ska tas… 
 

 Vilken eller vilka institutioner ska ta detta ansvar?  

 Vilken eller vilka aktörer ska ta ansvaret? 

 Hur ska detta ansvar tas? 

 Med vilka modeller och metoder? 

 Och hur ska detta ansvar tas med avseende på icke straffmyndiga barn respektive 

straffmyndiga unga? 
 
Därutöver, och för det tredje, vilken eller vilka aktör(er) ska ta ansvaret för att 
besvara dessa frågor? Så att det förändrings- och utvecklingsarbete kan ta sin 
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början som krävs om samhällets ”dubbla ansvar” ska tas och barns rättigheter 
tillvaratas? Och till sist även frågan om vilken forskning som bör bedrivas för 
att lägga grund till och stödja ett sådant arbete. Det hör, som sagt, inte till mitt 
avhandlingsprojekt att besvara dessa frågor. Däremot har min avhandling, vill 
jag hävda, gett förutsättningar för fördjupad förståelse och insikt om att ett 
förändrings- och utvecklingsarbete arbete som är nödvändigt. Det är just här 
min avhandling visat institutionsanalysens värde för barn- och ungdomsveten-
skapen. Avhandlingen har också pekat ut de problem, uppgifter och dilemman 
som aktualiseras i ett sådant arbete. Otvetydigt behöver vi en ny ”tankestil” 
och nya praktiskstilar för att hantera ”det dubbla ansvaret”, som jag till sist 
uppfattar som högst nödvändigt. Detta arbete behöver börja nu. Det är min 
förhoppning att min avhandling kan utgöra en startpunkt för detta arbete. Även 
i en tid när opinion och politisk kultur är mer fokuserade på det ”brottsrätts-
liga” än det ”socialrättsliga uppdraget”. Likväl kvarstår rättsliga krav på att 
göra bådadera. Låt oss alltså förverkliga misstänkta barns och ungas rättig-
heter och samhällets därmed sammankopplade ”dubbla ansvar”: att misstan-
kar om brott och skuld ska utredas liksom misstänkta barns och ungas behov 
av stöd, skydd och hjälp. Inte minst om vi ska minska barns och ungas utsatt-
het.  
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English summary  

 

Introduction: Question, aim, and tasks 
This thesis focuses on how children and youth, who are suspects of commit-
ting the crime of homicide, are interrogated by the police. Of special interest 
is what the thesis conceptualizes as the legal dual responsibility. The duplexity 
is illustrated by noting that the police must on the one hand, investigate the 
crime and the guilt of the offender, and on the other hand, the need of social 
support for the wellbeing of the suspected child or youth. The quintessential 
question is whether and to what extent the investigative interview practices 
[förhörspraktiker] reflect the legal obligation of this dual responsibility.  
 
Taking into consideration the dual responsibility, the aim is to describe, ana-
lyze, theorize, and problematize the interrogation routines concerning sus-
pected children and youth. The investigative interview practices are described 
empirically in terms of what the interrogators do when interviewing suspected 
children and youth. In the analyses, a differentiation is made between how 
accused child offenders, below the age of criminal responsibility, and their 
older counterparts, are interrogated. Analytically, the empirical findings are 
also examined in accordance to recommendations of evidence-based inter-
viewing practice stated by previous research. In addition, the investigative in-
terview practices are theorized by applying Douglas’ (1986) theoretical un-
derstanding of “how institutions think”. Hence, the theorization elaborates 
mainly on how “thought styles” are manifested through the applied practices. 
Finally, investigative interview practices are problematized. As a whole, the 
thesis illustrates issues, possibilities, and dilemmas that need to be met in or-
der to ensure that future investigative interview practices are able to fully meet 
the legal obligations of the dual responsibility that concerns both children and 
youth. 
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Empirical data, ethics, and methodology  
The thesis includes information from 47 closed preliminary investigations 
[förundersökningar] from 1995 to 2013 in Sweden that includes homicide 
crimes such as murder, manslaughter, and involuntary manslaughter. These 
investigations are comprised of 54 children and youth (50 boys and 4 girls) 
who are interviewed as suspects of being involved in homicide crime, whereof 
7 were children below criminal responsibility (<15 years old) and 47 were 
youth between the age of 15 to 17 years old, and therefore liable for their 
criminal conduct. Within these 54 preliminary investigations, 360 interviews 
were conducted. In line with the thesis aim, only interviews transcribed in di-
alogue were selected for description and analyze. Therefore, a total of 101 
interviews written in dialogue were included for data processing.  
 
A two-step data collection was implemented in the doctoral project. Initially, 
to gain knowledge about the actual case files, the Swedish National Council 
for Crime Prevention [Brottsförebyggande rådet, or Brå] was consulted for a 
record with serial numbers of each closed primary investigation from the ac-
tual period. After the retrieval of registered investigations from the national 
agency [Brå], a request for the interview documents was placed with each ap-
plicable police authority.  
 
The opportunity to study authentic legal case files depends on the circum-
stance that in Sweden, official documents are available to the public after a 
formal request (Freedom of the Press Act (1949:105), 2 chapter, 3 §). It is 
important to note that according to the publicity and secrecy act (The Public 
Access to Information and Secrecy Act (2009:400) 43 chapter, 8 §), police 
agencies make their own confidentiality assessment, and informed by this reg-
ulation, the empirical data was collected. All of the retrieved interview mate-
rials and data are stored according to the Regional Ethics Board (EPN) deci-
sion (Dnr 2013/1187-31/5; 2014/199-32).  
 
A qualitative approach was applied to the methodological process. First, each 
transcribed interview was read multiple times for the purpose of identifying 
relevant content concerning the focus on dual responsibility, both in terms of 
empirical variations and recurring themes and tendencies. Throughout the pro-
cess, three main themes constituting the empirical definition of the investiga-
tive interview practices were recognized. Thereafter, these three main themes 
were elaborated on with several underlying themes. (see below).  
 
Since the interest of this thesis is also theoretical, the empirical data has also 
been abductively (Swedberg, 2014) analyzed. By taking such an approach, 
Douglas’ analytical framework (1986) was applied to the empirical findings. 
The outcome of the reciprocal analytical process between the theoretical and 
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the empirical aided in a core finding in the present thesis. That being that the 
investigative interview practices being studied dominated by a strong thought 
style that theoretically makes it possible to understand and explain how the 
police institution think and practice investigative interviewing.  

Empirical results  
The thesis has five main findings. Firstly, the investigative interview practices 
comprise three main themes, namely interrogative topics [frågeteman], ques-
tions [frågetyper] and strategies [frågestrategier]. The interrogative topics 
concern what the interrogator and the suspect talk about and evolve around 
the modus of the crime, location(s), time, weapon(s), and motive(s). The in-
terrogative questions regard how the interrogator asks and what kinds of ques-
tions are being used. These types of questions could be open [öppna] and fo-
cused [fokuserade] in character. The open questions are inviting [inviterande] 
or specific [specifika] and the focused questions are option-posing [ledande] 
or suggestive [suggestiva] (Lamb, 1996; Keselman et al., 2008; Lindholm et 
al., 2015). The interrogative strategies pertain to how the interrogator tries to 
get the child or the youth to talk about the actual topics. Here there are two 
different types of strategies. One type is encouraging and concerns different 
forms of mobilizing strategies [mobiliserande strategier]: How the interroga-
tor is trying to support the child or the youth to tell the whole story about the 
crime and arguing that doing so is liberating. The other type, challenging strat-
egies [utmanande strategier], is where the interrogator sets out to question the 
information that the child or the youth has given about the crime. Such strate-
gies regard demands on internal coherence [inre koherens], evidence testing 
[bevisprövning], counter-reporting [motargument], and accusations of guilt 
[utpekande av skuld]. Both the mobilizing and the challenging strategies are 
considered to be important findings, since they illustrate the limitations of cer-
tain approaches that do not generate adequate information about the crime. 
The use of interrogative strategies reveals that it may also be necessary to mo-
tivate or challenge the child or the youth to disclose needed information about 
their own and others eventual involvement in the actual crime.  
 
The second main finding is that the actual investigative interview practices are 
generally used simultaneously where different topics, types of questions, and 
strategies are intermingled. Additionally, they have a recurrent focus of re-
peatedly returning the interview to resolving who is responsible for the crim-
inal act.  
 
The third main finding illustrates that the same interrogative topics, questions, 
and strategies are used by police agencies independent of the age of criminal 
responsibility. Thus, the same practices are applied to the interviews 
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regardless of the age of the suspect, although legal regulation is stating that 
they should be distinctive. 
 
The fourth main finding is that the dual responsibility is not applied, since the 
objective and subjective requisites that make it possible to determine the issue 
of guilt and non-guilt of the crime is in total focus. Consequently, the second 
legal obligation of the dual responsibility – the one that concerns the respon-
sibility to investigate the child’s and the youth’s need of support, protection 
and help – is not met.  
 
Finally, the thesis shows that there are severe shortcomings in police investi-
gative interview practices regarding their legal obligation that concerns crime 
investigations. This is particular evident in the types of questions used in the 
interviews since they are not recommended as best practices. Leading ques-
tions were most prominently used, but suggestive questions were also a prob-
lem. Moreover, challenging interrogative strategies that can hinder the child’s 
or the youth’s willingness to give truthful information about the actual crime 
were also used. Further, there are problems with the interlaced use of topics, 
types of questions, and types of strategies, which could  be explained by the 
child’s and the youth’s unwillingness to share needed information about the 
crime like place, time, weapon(s) and motive(s).  

Theoretical findings and conclusions 
The findings are furthermore theorized through the lens of Douglas’s (1986) 
understanding of how institutions “think”. According to Douglas, the institu-
tional thinking can be understood in terms of a thought world containing a 
particular thought style, which in the case of the actual thesis is manifested 
throughout the interrogative interviewing practices. The logic of this particu-
lar thought style and the practice styles it enacts is entirely conditioned by two 
things: (1) To clarify objective and subjective requisites of the crime and (2) 
To determine the guilt of the interrogated child or youth, which includes the 
endeavor to gain confessions. Consequently, the outcome of this totally dom-
inating thought style and the practice styles that follows from it shows that 
half of the dual responsibility – the social law assignment – is completely 
overlooked and thus becomes, using Douglas’s term, a “shaded place” (Doug-
las, 1986). Therefore, the legal obligation to investigate the need of social sup-
port for the wellbeing of suspected children and youth throughout the investi-
gative process is omitted. The “social order” of police agencies, to use another 
of Douglas’s sensitizing concepts, is preoccupied on criminal accountability 
issues.  
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Informed by the actual theorization, the empirical findings reveal the existence 
of a “strong” institution (Fardon, 1999). That being an institution in which 
crime investigation is the dominating social order for both suspected children 
and youth. Consequently, what Douglas states as “the institutional grip” over 
the actual investigative interview practices is reflective in all the studied crime 
investigations. This “grip” is thus the lived convention for interrogating sus-
pects regardless of the accused age. In practice, it has reproduced a strong 
institutional thought style, which heavily strains the possibility of focusing the 
legal obligation of dual responsibility.  
 
The thesis, then, supports the need for change based on the investigative in-
terview practices findings. Accordingly, it is suggested that investigative in-
terview practices concerning interrogative topics, questions, and strategies 
need to consider a social supportive thought style that applies both legal obli-
gations of the dual responsibility: to investigate crime and guilt and the need 
for social support for better future life chances of suspected children and 
youth.  

Problems, possibilities, and dilemmas 
The empirical, analytical, and theoretical conclusions are problematized from 
the viewpoint of investigative interview practice development that involves 
dual responsibility. Here the thesis identifies some problems, possibilities, and 
dilemmas that need to be met if the investigative interview practices are to 
fully take into account the legal obligations of the dual responsibility. Thus, 
the thesis emphasizes the need of age adequate practices that include adjust-
ments to children’s cognitive and communicative abilities in order for them to 
be able to disclose information on the crime as well as for them to express 
their current and future social need for support. However, all aspects of the 
interrogative interviewing practices need further development. Whether the 
interview dealt with topics, types of questions, or supportive strategies, defi-
cits in the practices used were evident. Revised interview practices need to be 
conducted if agencies expect to have children and youth motivated to disclose 
truthful information about both about the crime and their need for social sup-
port in times of despair and strain. Coercive methods and lack of dual respon-
sibility will hinder truthful disclosure and confessions about crimes. Problems 
also refer to the conditions under which children and youth are being inter-
viewed. The frequency of interviews and length of interviews do not seem to 
consider criminal age appropriately.  
 
By considering dual responsibility through the investigate interview practices 
in police agencies as well as social support availability, a fair and robust in-
vestigation can be conducted for suspects who are children and youth.  
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Moreover, the thesis also raises some dilemmas that might not be easily re-
solved. One of them concerns whether the dual responsibility is possible to 
fulfill within one investigative interview practice. If one is sufficient, one must 
posit the question of how such a lived practice can be adjusted to both children 
and youth with varying criminal legal responsibility for a criminal act.   
 
In conclusion, more policy development and research are needed in order to 
develop a more evidence based investigative interview practice. The present 
thesis provides a starting point for such a necessary endeavor, which requires 
a new and different institutional approach beyond the current legally one-sided 
institutional grip.  
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