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ABSTRACT 

 
The aim of the study was to examine how child investigators in the police force 
interpret and apply the notification of preliminary investigation (FuK) and the po-
lice act in their child investigative interviews with alleged victims of sexual 
abuse. Questions at issue were how child investigators relate to FuK 17-19 §§, re-
garding child investigative interviews and to FuK 16 § and the police act 3 §, re-
garding their co-operation with social services. The theory and method used in 
this study was Sociology of Law. Qualitative interviews were conducted with 
eight child investigators, one from each police district in Stockholm. The results 
of the study conclude that despite special qualifications, child investigators may 
find themselves in difficulty in receiving or interpreting information from chil-
dren, therefore they may need to consult a person with expert knowledge. Fur-
thermore the results conclude that all of the child investigators with no exception 
inform the social services when a report to the police is received. Moreover, the 
results show that child investigators in general are aware of the legislation and re-
late in compliance with it. In conclusion, children are given special treatment in 
relation to adults, in order to place children on equality with them.  
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Inledning 
Flickan misstänktes ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa och sa inte 
ett ljud. Hon sa ingenting från att de gick in i rummet tills att förhöret avslutades. 
Hon sa inte ens vad hon hette, hon sa absolut ingenting. Flickan var fyra år, 
jättesmutsig och luktade väldigt illa. Den erfarne barnutredaren kände att den här 
lilla flickan hade hittat ett sätt att distansera sig från omvärlden. Han tänkte att det 
här var ett riktigt allvarligt fall, kanske till och med det värsta fall som han 
någonsin varit med om. Förhöret gav ingenting, så barnutredaren började besöka 
flickan på hennes förskola i hopp om att kunna skapa kontakt med henne. Mycket 
försiktigt närmade han sig henne på olika sätt. Under tystnad målade han 
tillsammans med henne. Han åt lunch där någon gång. Så en dag sa flickan att hon 
ville leka med honom. Barnutredaren bestämde sig för att hålla ett till förhör. I det 
förhöret berättade flickan att hennes pappa stoppat in något vasst därnere och att 
det gjorde jätteont. Hon berättade också att pappan petat med fingrarna i henne.  
     Trots att det här är så mycket information som kan begäras av en fyraåring, 
läggs ärendet ned med hänvisning till avsaknad av teknisk bevisning. 

 
Sexuella övergrepp mot barn beskrivs av flera författare (Diesen & Sutorius, 1999; Sutorius & 
Kaldal, 2003; Diesen, 2005) som de svåraste ärenden som förekommer vid de svenska 
domstolarna; ord står mot ord. Diesen (2005) skriver att likhet inför lagen inte innefattar barn 
och att svenska barn inte får chansen att hävda sig på samma villkor som vuxna då de är 
brottsoffer. Sutorius & Kaldal (2003) framför att den rättsliga hanteringen är utformad utifrån 
en vuxensfär. Det är därför angeläget att utveckla den rättsliga hanteringen så att den, förutom 
att hålla givna juridiska mått, även bygger på sakenlig kunskap om barn och sexuella övergrepp 
(ibid.). 
      De grundläggande fri- och rättigheterna är fastställda i regeringsformen (RF). Där stadgas 
att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet (RF 1:2). Regeringsformen 1:9 förordnar att 
domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 
förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 
opartiskhet. Barnkonventionens artikel 3:1 stadgar att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig 
de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Trots det 
så är det rättsliga systemet och kompetensen inom detsamma inte avpassade för de speciella 
förutsättningar som gäller när barn är målsägande i fall av sexuella övergrepp (Diesen & 
Sutorius, 1999). Exempel på detta är att barnet inte är närvarande i rätten utan dess 
vittnesutsaga presenteras i ett videobandat förhör, vilket anses ha ett lägre bevisvärde än ett 
direkt uttalande i rätten (ibid.).  
     Bevisprövningen i fall av misstänkta sexuella övergrepp mot barn beskrivs av Gregow 
(1996): Om en målsägande är mycket ung vid tiden för rättegången, blir det inte aktuellt med 
förhör inför domstolen. Istället så kommer dennes berättelse från polisförhöret att presenteras 
i rättegången i form av en videoinspelning. Det kommer, i sin tur, att innebära en svaghet i 
bevisprövningen av två skäl. Det första är att domstolen inte kan få sådana intryck av 
målsäganden och dennes uppgiftslämnande som ett förhör inför domstolen. Det andra skälet 
är att försvaret inte har möjlighet att ställa motfrågor till målsäganden inför domstolen.  
Justitieutskottet (1994) har anfört att förhör med barn måste ske under största möjliga 
hänsynstagande till barnet samt att videoinspelning av förhöret bör ske för att barnet skall 
slippa vittna i domstolen. Kravet på fullgod bevisning måste dock kvarstå (ibid.). 
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Likställdhetsprincipens innebörd är att alla människor skall kunna verka i brottsmålsprocessen 
på lika villkor (Sutorius, 2001). Det betyder vidare att alla barn skall behandlas på samma sätt 
och även att barn skall likställas med vuxna; alla skall betraktas lika inför lagen. Dess motsats, 
särbehandlingsprincipen, betyder att barn skall särbehandlas positivt i förhållande till vuxna, 
dels som förövare av brott, dels som offer för brott (Diesen, 2005).  
     Internationella erfarenheter visar att när polis och åklagare samarbetar med barnpsykologer 
och barnläkare, kan bättre resultat nås än om polisens utredningsarbete sköts på egen hand 
(Diesen, 2005). Socialstyrelsen (2000) rekommenderar att när misstanke om brott föreligger 
och en polisutredning kommer att genomföras, bör utformningen av och innehållet i 
socialtjänstens samtal med barnet diskuteras i samverkan med polisen. Diesen (2005) tar upp 
internationella erfarenheter av att samarbeta över professionsgränserna. Det framkommer att 
från USA och Island uppvisas bättre resultat av utredningsarbetet med hjälp av 
tvärvetenskaplig kompetens i samma hus, än om det sköts på egen hand av polisen. 
     Övergrepp mot barn är ärenden som kräver att berörda myndigheter samarbetar 
(Kjellander, Malmgren & Völker, 2002). Polisens uppgift är att utreda om det har begåtts ett 
brott och socialtjänstens uppgift är att utreda barnets behov av skydd och stöd. För att 
underlätta kommunikationen dessa myndigheter emellan, beskrivs vidare hur vissa kommuner 
och län i Sverige arbetar utifrån olika samarbetsmodeller. Det inledande gemensamma mötet, 
samrådet, beskrivs som kärnan i samarbetet och där fördelas ansvar och myndigheternas olika 
roller tydliggörs (ibid.). Det framgår även att myndigheter som bör delta i ett samråd är 
socialtjänst, polis, åklagare, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), barnläkare och eventuellt 
andra myndigheter.  
     Förundersökningskungörelsen (FuK 1947:948) reglerar hur förhör med barn bör hållas. 
Rekommendationerna i FuK är dock allmänna och handlar mest om administration och 
procedurfrågor (Cederborg, 2000). FuK 16-19 §§  som behandlar bland annat planering av 
förhör samt anlitande av särskild sakkunnig, har studerats för denna studies syfte. Vidare har 
polislagen (1984:387), som reglerar polisverksamhetens olika bestämmelser, använts. I dess 3 § 
behandlas samarbete med andra myndigheter och organisationer, som är aktuell för denna 
studie.  
     För att undersöka hur polisen tolkar och tillämpar lagen i praktiken, valdes att anlägga ett 
rättssociologiskt perspektiv. Rättssociologin tar hänsyn till andra förklaringsmodeller bakom 
rättsliga beslut och tillämpningen av rätten, än den rent juridiska, till exempel ekonomiska, 
politiska eller sociala förhållanden (Hydén, 2002). I rättstillämpningen spelar värden, 
föreställningar och känslor en stor roll (Schlytter, 1999). Både erfarenheter och känslor är 
beroende av dels allmän och social kompetens, dels ett resultat av ens professionalitet, varför 
relevanta faktorer i rättstillämpningen är bland annat vem som är rättstillämpare, dennes 
kunskapsbas och erfarenheter (ibid.). Då rättssociologisk forskning kring detta ämne varit 
svårt att finna ligger främst rättsdogmatisk forskning till grund för denna uppsats. Den 
rättsdogmatiska forskningens inriktning är att undersöka gällande rätt utifrån ett samhälles 
rättsregler (Hollander & Alexius Borgström, 2005). 
     Sammantaget visar ovan sagda att det är de allvarligaste sexualbrotten mot barn som i liten 
utsträckning ges möjlighet till upprättelse. Siffror från Diesen och Sutorius (1999) visar att 
ungefär en tiondel av alla anmälda fall av misstänkta sexuella övergrepp mot barn leder till 
åtal och omkring en tiondel av de fall som går till domstol leder till friande dom. När en 
förundersökning läggs ned av polis och åklagare behöver det inte betyda att brott inte har 
begåtts och många barn kan vara i stort behov av socialtjänstens insatser i form av stöd och 
skydd. Eftersom samverkan och samarbete med andra yrkesgrupper rekommenderas för ett 
bättre resultat, kan polisarbetet betraktas som en del av det sociala arbetet. Kunskaper om 
polisens arbetsmetoder med barnförhör kan förhoppningsvis skapa ringar på vattnet i form av 
ökade kunskaper inom socialt arbete. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur barnutredare vid polisen tolkar och tillämpar 
förundersökningskungörelsen (FuK) och polislagen i arbetet med barnförhör som rör 
misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Studiens två frågeställningar är följande: 
 

• Frågeställning 1: Hur förhåller sig barnutredare till FuK 17, 18 och 19 §§ när de håller 
förhör med barn som misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp? 

• Frågeställning 2: Hur förhåller sig barnutredare till polislagen 3 § och FuK 16 § vad 
gäller samarbete med socialtjänsten när polisanmälan om sexuella övergrepp mot barn 
inkommit? 

 
Avgränsningar och definitioner 
Studien avgränsas till att fokusera på sexuella övergrepp inom familjen då förövaren är en 
biologisk förälder, adoptivförälder eller föräldraersättare (styvförälder eller fosterförälder) 
därför att barns möjligheter till försvar mot ett sexuellt närmande från en vuxen person inom 
den egna familjen är som minst (Martens, 1998). Övergreppen pågår också ofta en lång 
tidsperiod innan de upptäcks och polisanmäls (ibid.). Vidare avgränsas studien till att gälla 
barn upp till 12 år av den anledningen att barnet oftast inte vittnar i rätten då, utan barnets 
utsaga från polisförhöret kommer att presenteras för rätten i form av en videoupptagning 
(Diesen, 2005). 
     Lagstiftningen kring sexuella övergrepp mot barn regleras i 6 kap. brottsbalken. I 
propositionen 2002/03:53 om stärkt skydd för barn i utsatta situationer redogörs för 
definitionen av sexuella övergrepp mot barn (Socialdepartementet 2003), vilken bedömdes 
relevant att använda i denna studie. 

 
Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn 
av en annan person. Sexuella övergrepp innebär att personen utnyttjar barnets beroendeställning, 
att handlingen utgår från den personens behov, att handlingen kränker barnets integritet, att 
handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för 
eller inte kan ge informerat samtycke till (ibid., s. 48). 
 

Propositionen tillägger att i begreppet sexuella övergrepp mot barn, så ryms det en stor 
variation av handlingar. Begreppet innefattar allt ifrån lättare former av icke fysisk kontakt 
såsom exempelvis verbala sexuella anspelningar, till den allvarligaste formen av sexuella 
övergrepp; ett fullbordat samlag (ibid.). 
     Samverkan definieras av Mallander (2000) som att verka tillsammans; samverkan är något 
mer än ett tillfälligt möte. Det uttrycker för övrigt någonting om att en mer varaktig relation 
skapas mellan minst två aktörer, samt någonting om denna relations karaktär. I motsats till 
begreppet samverkan, står samarbete för att aktörerna kommunicerar för att uppnå 
gemensamma mål med personen det gäller (ibid.). Både begreppet samverkan och samarbete 
har använts i studien. Samverkan har använts där det tydligt framgår att det handlar om en 
varaktig relation; därutöver har begreppet samarbete använts. 
 
Disposition 
Uppsatsens inledande kapitel presenterar studiens problemställning, syfte och frågeställningar 
samt uppsatsen avgränsningar och definitioner. I det andra kapitlet redogörs för bakgrund och 
tidigare forskning inom ämnet; barnperspektiv, lagstiftning, polisens och rättsväsendets roll 
samt samverkan. Därefter följer det tredje kapitlet där vald teori och metod redovisas. 
Studiens resultat och analys följer i det fjärde kapitlet. Uppsatsens femte och avslutande 
kapitel innehåller en sammanfattning av resultaten, en diskussion om studiens resultat och 
metod, samt förslag till fortsatt forskning.        
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Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel görs en genomgång av ämnets bakgrund och tidigare forskning. Först 
presenteras barnperspektivet som ligger som ett övergripande paraply över hela studien. 
Barnperspektivet avslutas med principerna om likställdhet och särbehandling. Därefter 
behandlas lagstiftningen med förundersökningskungörelsen och polislagen. Sedan följer en 
genomgång av polisens och rättsväsendets roll och hur en förundersökning går till. Slutligen 
tas ämnet samverkan upp. 
     Eftersom uppsatsens författare inte lyckats finna tidigare rättssociologisk forskning om 
barnutredares erfarenheter av barnförhör samt deras samarbete med socialtjänsten, har fokus 
lagts på dels rättsdogmatisk forskning samt ämnen i dess direkta närhet. 
 
Barnperspektiv 
 

Barnkonventionen 
 

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989 (Barnkommittén, 1997). Efter ett beslut i riksdagen ratificerade Sverige 
Barnkonventionen den 21 juni 1990 utan att reservera sig på någon punkt och den kom att 
träda i kraft i förhållande till Sverige den 2 september 1990 (ibid.). Genom konventionen ger 
FN uttryck för sin syn på världens barn och fastslår en gemensam standard när det gäller 
barns rättigheter på ett stort antal områden (Riksdagen, 1990). 
     Konventionen gör den enskilda regeringen ansvarig för att rättigheterna respekteras i 
respektive land och eftersom Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention innebär det en 
ambition att dess regleringar skall genomsyra alla beslut som rör barn (Hammarberg, 2006). 
Svensk rätt och praxis står i god överensstämmelse med konventionsbestämmelserna men det 
är tveksamt om svensk rätt eller praxis överensstämmer med konventionens krav i alla detaljer 
(Riksdagen, 1990). 
     Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för barn 
över hela världen och är inriktad på det enskilda barnet (Hammarberg, 2006). Solidariteten 
med barnet bygger på en demokratisk grundsyn samt en övertygelse att alla människor har 
lika värde (Edenhammar, 1994). Barnet behöver dock, på grund av sin sårbarhet och utsatthet, 
garanteras särskilda rättigheter i tillägg till dem som gäller för vuxna (Gustafsson, 1994). 
     De viktiga grundtankar som ligger bakom Barnkonventionen, kan således sammanfattas på 
följande sätt (Gustafsson, 1994): 

1. barn är också människor och skall därför garanteras samma mänskliga rättigheter som 
alla andra 

2. barn skall, i tillägg till detta, garanteras ett antal särskilda rättigheter 
3. staterna skall gemensamt se till att dessa rättigheter garanteras varje barn utan 

åtskillnad av något slag, i enlighet med vad som gäller för mänskliga rättigheter 
överhuvudtaget 

 
Barnkonventionens artikel 3:1 handlar om barnets bästa och stadgar att: 

 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 
organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

 
Principen om barnets bästa i Sverige är av grundläggande betydelse vid utformningen av de 
åtgärder som rör barnet (Hammarberg, 2006) och kan härledas ur två grundläggande tankar: 
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Barn har fullt och lika människovärde och barn är sårbara och behöver särskilt skydd och stöd 
(Barnkommittén, 1997).  
     Artikeln om barnets bästa används i huvudsak på två sätt av FN-kommittén: För det första 
ses barnets bästa som en allmän princip som skall genomsyra all lagstiftning, administrativa 
beslut och andra åtgärder som vidtas. För det andra använder kommittén principen om barnets 
bästa för att tolka och ge innehåll åt konventionens sakartiklar (Barnkommittén, 1997). Om 
det skulle uppstå konflikt mellan olika sakartiklar kan principen om barnets bästa användas 
som ett redskap för att lösa denna konflikt (ibid.). 
     Barnets bästa skall alltid beaktas i beslutsfattandet men konventionen kräver inte att 
barnets bästa alltid skall vara utslagsgivande (Barnkommittén, 1997). Artikel 3.1 i 
barnkonventionen utgör en försvagning jämfört med äldre internationella instrument som 
innehåller ett skydd av barnets bästa eftersom barnkonventionen medger att en avvägning 
görs mellan barnets bästa och andra intressen (Schiratzki, 2006). 
     I de fall då andra intressen väger tyngre, krävs dock att beslutande myndigheter kan visa 
att en sammanvägning av relevanta intressen har gjorts i det enskilda fallet (Barnkommittén, 
1997). För övrigt kräver Barnkonventionen att beslutande myndigheter använder sig av ett 
barnperspektiv, det vill säga att de så långt som möjligt försäkrar sig om att barnets bästa har 
tagits med och redovisas i beslutsprocessen (ibid.). 
     Principen om barnets bästa åberopas både i rättsliga och icke-rättsliga sammanhang; ”den 
rättsliga standarden relaterar till barnets bästa i inskränkt bemärkelse och den utomrättsliga 
standarden till barnets bästa i utvidgad bemärkelse” (Schiratzki, 2006, s. 27). Barnets bästa 
används i den rättsliga sfären som ett rekvisit i lagregler och för att motivera och förklara 
rättsliga beslut och domar, men förekommer även utanför rätten (ibid.). Många vuxna ställs 
inför uppdraget att företräda barnets rätt och bästa i rättsliga processer (Hollander, 2004). 
Uppdraget innefattar centrala frågor om barnets rättsliga ställning i såväl materiell som 
processuell mening (ibid.). Frågan om att ta hänsyn till barnets bästa vid rättsliga åtgärder 
som rör barn kommer bland annat i fråga när det gäller barnets kontakt med polis och 
rättsvårdande myndigheter (Ewerlöf, 1994, s. 22). 
 
Barnkonventionens artikel 12 handlar om barnets rätt att komma till tals och stadgar 
att: 
 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 
direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 
förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 
administrativa förfaranden som rör barnet. 

 
Eftersom rätten att fritt uttrycka sina åsikter och bli hörd är en av Barnkonventionens 
grundläggande principer har artikelns innehåll betydelse för tolkningen av andra sakartiklar 
och för förverkligandet av konventionen som helhet (Barnkommittén, 1997). 
     Artikeln innehåller ett element av deltagande och inflytande för barn (Hammarberg, 2006). 
Vidare syftar artikeln till att ge barnet medbestämmande (Schiratzki, 2006). I praktiken finns 
inte någon begränsning överhuvudtaget av vilka frågor barnet kan höras i (Barnkommittén, 
1997). 
     Rätten att bli hörd tillämpas med avseende på det barn som är i stånd att bilda egna åsikter, 
men även att barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad (Detrick, 1999). Barnets inflytelsegrad skall därför öka i takt med barnets ålder 
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(Barnkommittén, 1997). Vidare behöver barnet inte ha uppnått sådan ålder eller mognad att 
det kan kommunicera på vuxnas vis och därför har även små barn rätt att bli hörda. Artikeln 
sätter därför ingen nedre gräns för när barnet har rätt att delta och uttrycka sina åsikter 
(Hollander, 2004). 
 

Likställdhetsprincipen 
 

Likställdhetsprincipen betyder att alla människor skall kunna verka i brottmålsprocessen på 
lika villkor (Sutorius, 2001). Det betyder att alla skall betraktas lika inför lagen; alla barn skall 
behandlas på samma sätt och barn skall även likställas med vuxna. Lernestedt (2005) skriver 
att begreppet likhet inför lagen flitigt används i diskussioner av hur det goda samhället bör 
vara inrättat. Vidare framförs att likhet inför lagen skildras som ett generellt ideal utifrån två 
olika betydelser. Den första av dessa framställer likhet inför lagen som att domstolar med 
flera skall följa lagen, såväl som att de skall vara objektiva och sakliga. Den andra betydelsen 
innebär att begreppet likhet inför lagen kan användas synonymt med rättvisa (ibid.). 

 
Särbehandlingsprincipen 

 
Särbehandlingsprincipen innebär att barn skall särbehandlas positivt i förhållande till vuxna 
både som förövare av och som offer för brott (Diesen, 2005). Denna positiva särbehandling 
kan sägas existera dels i form av lag, men även i rättstillämpning utan stöd av lag (ibid.). Det 
får till följd att barn som brottsoffer, skall anses särskilt gynnade i de fall då de blir 
inblandade i en brottmålsprocess, på grund av att de erhåller stöd och skydd under processen. 
     Strukturell särbehandling innebär att skillnaden mellan en viss befolkningsgrupp och 
normalpopulationen är inneboende i själva rättssystemet som en tydlig eller outtalad norm 
(Diesen, 2005). Det blir särskilt tydligt då det handlar om barn; lagen skall ge barn en positiv 
särbehandling men samtidigt medför den att barn som brottsoffer får svårt att tillgodose sina 
intressen i brottsmålsprocessen. Barn skall, så långt det är möjligt, skyddas från 
brottsmålsprocessen, vilket på samma gång leder till att brott mot barn både blir svårtutredda 
och svårbevisade (ibid.). 
 
Lagstiftning 

 
Förundersökningskungörelsen (FuK) 

 
Förhör med barn 
16 § Skall förhör hållas med barn i fall som avses i 15 §, skall socialnämnden, om 
hinder inte möter, i god tid underrättas om tid och plats för förhöret. Detsamma 
gäller i fråga om förhör i andra fall med barn som inte fyllt 20 år, om det finns 
skäl till antagande att vad som förekommit bör föranleda ingripande från 
socialnämnden. 
     Skall förhör hållas med den som är intagen i ett sådant hem som anges i 12 § 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga i anledning av brott 
eller lagstridig gärning av den intagne, skall även den som förestår hemmet 
underrättas. Förordning (1990:189). 

 
Syftet med paragrafen är att socialtjänsten skall beredas möjlighet att tillvarata barnets 
intressen enligt socialtjänstlagen och eventuellt även enligt lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) (Sutorius & Kaldal, 2003). I fråga om mindre barn bör 
sannolikt bestämmelsen innebära att socialnämnden skall verka för att ett förhör med barnet 
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genomförs på ett för barnet, under omständigheterna, optimalt sätt (Diesen & Sutorius, 1999) 
samt att socialnämnden skall kunna planera så att en företrädare skall kunna närvara vid 
förhöret (Danielsson, 2000). 
     I förarbetena till FuK skrivs att barnavårdsnämnden (jämför socialnämnden) bör 
underrättas när förhör med barn skall hållas, i så god tid att ombud för nämnden kan närvara 
vid förhöret (Justitiedepartementet, 1947). 

 
17 § Förhör med någon som är under 18 år och som är misstänkt för brott, 
målsägande eller vittne, skall planeras och verkställas så att det inte uppkommer 
fara för att den som förhörs tar skada. Särskild varsamhet bör iakttas om förhöret 
rör sexuallivet. Det bör noga tillses att uppseende inte väcks kring förhöret. Detta 
får inte göras mer ingående än omständigheterna kräver. Förhör får inte äga rum 
fler gånger än som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och barnets 
bästa. Förordning (2001:645). 

 
Den nya lydelsen från 2001 stadgar att bestämmelserna skall gälla vid förhör med alla barn 
som är under 18 år, oavsett om barnet är misstänkt för brott, målsägande eller vittne, något 
som inte preciserades i den tidigare lydelsen – där användes enbart ordet ”barn” 
(Justitiedepartementet, 1994). 
     Det allmännas intresse av att få brott uppklarade får inte väga tyngre än hänsyn till barnets 
skydd mot risk för allvarlig psykisk skada och om förhör skall hållas med barn, skall förhöret 
verkställas så att fara för att barnet tar skada inte uppkommer (Justitiedepartementet, 1947). 
Vidare skrivs dock att inte varje fara för barnet tydligt kan tas i betraktande samt att det som 
avgör är dels hur överhängande faran är, dels beskaffenheten av den skada som kan drabba 
barnet. Det framgår även att fara för skada kan uppkomma även genom att förhör görs alltför 
ingående och detaljerat och att detta särskilt gäller förhör med barn som utsatts för 
sexualbrott. 
     Det är av stor betydelse att undvika att väcka uppseende kring förhöret, varför det anses 
olämpligt att hålla förhör med barn i skolan (Justitiedepartementet, 1947). Vidare skrivs att 
förberedande utfrågningar bör, om möjligt undvikas, och om förhör måste hållas, borde det 
ske endast en gång eftersom faran för att barnet skall skadas av förhör ökar om förhör hålls 
flera gånger. Upprepade förhör kan inte undvikas under alla omständigheter på 
förundersökningsstadiet men ”med hänsyn till betydelsen av att förhör ej upprepas i onödan 
torde emellertid böra föreskrivas att under förundersökning förhör om möjligt bör hållas 
endast en gång” (ibid., s. 89). 
     Rekommendationen om att förhör med barn endast bör äga rum en gång ändrades 2001 
och numera tillåts en högre grad av flexibilitet, men det är fortfarande barnets skyddsintresse 
(risken för att barn tar skada av upprepade förhör) som är i fokus (Sutorius & Kaldal, 2003). I 
många fall är det nödvändigt att hålla mer än ett förhör för att bygga upp förtroende och få 
fram en utsaga som är tillräckligt detaljerad för att duga som underlag för vidare prövning 
(Diesen & Sutorius, 1999). Det naturliga sättet att närma sig barn som utsatts för sexuella 
övergrepp kan vara att stegvis inhämta fakta (Sutorius & Kaldal, 2003). Vidare framgår att det 
är nödvändigt att bedöma frågan om upprepade förhör från fall till fall genom att beakta det 
misstänkta brottets grovhet, den misstänktes relation till barnet, förekomsten av övrig 
bevisning och andra faktorer. Barnets obehag av att utsättas för polisförhör skall i varje fall 
vägas mot intresset av att ett övergrepp utreds (ibid.). Förhören bör vara så välplanerade att 
det inte skall behövas kompletteringar därför att vissa frågeteman glömdes bort i det 
föregående förhöret (Bring & Diesen, 2005). 
     Ett sätt att minska förhörstillfällena med barnet är att åklagare och advokater bereds 
tillfälle att ställa frågor till barnet via förhörsledaren under pågående barnförhör (Argårds, 

11 



1996). Genom en envägs fönsterruta i ett intilliggande kontrollrum kan en biträdande polis 
och andra personer (åklagare, försvarare och målsägandebiträde) följa förhöret och eventuella 
kompletterande frågor kan vidarebefordras från den biträdande polismannens mikrofon till 
förhörsledarens öronmussla (Sutorius & Kaldal, 2003). 

 
18 § Förhör med någon som är under 18 år bör hållas av en person med särskild 
kompetens för uppgiften. Förordning (2001:645). 
 

Lagstiftaren har uppmärksammat att förhör med barn skiljer sig åt från förhör med vuxna men 
den kompetens som krävs för uppgiften har dock inte beskrivits närmare (Sutorius & Kaldal, 
2003). Enligt Diesen & Sutorius (1999) är de råd som ges vid polisutbildningen, i vissa fall 
främjande för utredningen, i andra fall mer välmenande än effektiva. Tidigare stadgade FuK 
18 § att den som skulle hålla barnförhör också borde ha en ”särskild fallenhet” för uppgiften, 
numera har emellertid denna egenskap anförts som kriterium på lämplighet (Sutorius & 
Kaldal, 2003). 
     Poliser och åklagare som arbetar med övergrepp mot barn har numera en viss 
specialutbildning (Diesen, 2005). De är även medvetna om att tolkningen av barnens 
berättelser kan vara komplicerad samt att överdrifter (till exempel angående övergreppens 
antal) kan förekomma (ibid.). Det är viktigt att specialutbilda de enskilda poliser som skall 
handlägga sexuella övergrepp mot barn då det är en rättssäkerhetsfråga både för barnet och 
den misstänkte förövaren (Argårds, 1996). 
     Det bör lämpligen inte ges några detaljerade föreskrifter beträffande vem som bör leda 
förhör med barn under förundersökning (Justitiedepartementet, 1947). Det är dock i hög grad 
önskvärt att förhörsledaren har ”det rätta handlaget med barn och en god förståelse för de 
särskilda problem som möta vid förhör med barn” samt ”praktisk erfarenhet i barns fostran 
och vård” (ibid., s. 93). 

 
19 § Är utsaga av barn av avgörande betydelse för utredningen, bör, om det finnes 
vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och utveckling samt brottets 
beskaffenhet, någon som äger särskild sakkunskap i barn- eller förhörspsykologi 
biträda vid förhöret eller yttra sig angående värdet av barnets utsaga. 

 
Med stöd av FuK 19 § kan psykologer kallas av polis- eller åklagarmyndighet till flera typer 
av uppdrag, bland annat för att närvara vid polisförhör som stöd till målsägande, för att hjälpa 
till med tolkningen av ett barns berättelse, reaktioner eller beteende, eller för att biträda vid 
polisförhör (bidra med frågor, komplettera eller helt överta polisförhöret) samt för att uttala 
sig om värdet av barnets utsagor antingen efter att ha varit närvarande under polisförhöret 
eller från redan inspelade och utskrivna polisförhör (Argårds, 1996). 
     Barnpsykologer och barnpsykiatrer används i alltför liten utsträckning under utredningen 
av sexuella övergrepp mot barn, enligt Sutorius & Kaldal (2003). På 1980-talet och fram till i 
mitten på 1990-talet, försökte åklagarna kompensera avsaknaden av vittnen och entydiga 
skador i fall av sexuella övergrepp mot barn, genom att kalla in sakkunniga psykologer som 
skulle uttala sig till stöd för barnets trovärdighet (Diesen, 2005). Idag används denna 
möjlighet alltmer sällan, eftersom domstolarna har blivit skeptiska till psykologiskt 
sakkunniga, då kvaliteten i deras utlåtanden varit alltför skiftande (ibid.). Om ett barn som 
blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och inte bör höras i domstolen, och utsagan från 
förundersökningen är avgörande eller huvudsaklig bevisning, bör rätten utse en särskild 
sakkunnig (Bring & Diesen, 2005). 
     I förarbetena till FuK skrivs att det som är avgörande för om särskild sakkunnig bör 
anlitas, är dels beskaffenheten av det mål där förhöret hålls, dels betydelsen av barnets utsaga 
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för målets utgång (Justitiedepartementet, 1947). Förhörsledaren bör dock inte underlåta att 
använda sakkunskap i mål angående ansvar för brott som resulterar i frihetsstraff och där 
barns utsaga är av avgörande betydelse för utredningen (ibid.). Vidare skrivs att den 
sakkunnige kan anlitas antingen så att han biträder vid förhöret, eventuellt leder detta, eller att 
den sakkunnige i efterhand bedömer tillförlitligheten av barnets utsaga. 

 
Polislagen 
 

Från att polisväsendet i princip varit en kommunal angelägenhet skedde en omorganisation 
som 1965 förstatligade polisväsendet (Berggren & Munck, 2005). Omorganisationen har 
beskrivits som en av de allra största och mest betydelsefulla administrativa reformerna under 
modern tid i Sverige (ibid.). Det framkommer olika orsaker som låg bakom förändringen och 
en orsak var tanken att kunna åstadkomma samlade polisinsatser, som innan 
omorganisationen inte kunde möjliggöras på grund av att polispersonalen i stort sett var 
bundna till distriktsgränserna. Efter många års motionerande och betänkanden mynnade en 
tidigare polisinstruktion ut i polislagens födelse (ibid.). 
     Polislagen trädde i kraft den 1 oktober 1984 (Berggren & Munck, 2005). För denna studies 
syfte vad gäller samverkan och samarbete är polislagens 3 § särskilt betydelsefull och har 
efter några ändringar idag följande lydelse: 
 

Samverkan med andra myndigheter och organisationer 
3 § Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också 
äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör 
polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbeta 
med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 
förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. 
     Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 
behöva nämndens skydd finns i 14 kap.1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

        Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete (2003:413) 
 
Att samarbeta mellan myndigheter och andra organisationer kan för en del människor framstå 
som något så självklart att det inte behöver regleras i en lag. Det är något som framgår av 
1981 års polisberednings betänkande, där en del av underremissinstanserna anmälde 
tveksamhet i fråga om behovet och ändamålsenligheten i polislagens 3 § med föreskrifter om 
samverkan mellan polis och andra myndigheter (Justitiedepartementet, 1982). Polisstyrelsen i 
Malmö och Göteborg var två underremissinstanser som anförde att det kunde ifrågasättas om 
samarbetsskyldigheten var en fråga av den vikten att den skulle tas med i en polislag eftersom 
samarbete med andra myndigheter var en självklarhet för landets polismyndigheter. Vidare 
skrivs att riksåklagaren (RÅ) ansåg att en regel om samverkan mellan polis och andra 
myndigheter var motiverad med hänsyn till att det rör sig om samverkan mellan kommunala 
och statliga organ. Det faktum att polisen skall samarbeta med andra myndigheter och 
organisationer var också något som senare lagstadgades i polislagens 3 §, var också något som 
framkom (ibid.). 
     I propositionen 2002/03:53 om stärkt skydd för barn i utsatta situationer, föreslås ett antal 
lagstiftningsåtgärder i syfte att stärka skyddet för barn i utsatta situationer 
(Socialdepartementet, 2003). I betänkandet 2002/03: SoU15 som föregick propositionen 
2002/03:53, diskuterades samverkan mellan myndigheter (Socialutskottet, 2003). Här 
påpekade regeringen att frågor om samverkan inte är nya utan det är något som har utretts och 
uppmuntrats under många år och i olika sammanhang. Det har på många håll varit 
framgångsrikt att samverka, samtidigt som framgången har varierat över tid och i de fall där 
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det funnits ett tydligt ställningstagande för samverkan från ledningsnivån, har samverkan 
fungerat väl (ibid.). Proposition 2002/03:53 ger som exempel på goda erfarenheter av 
samverkan, de samrådsgrupper som finns på flera håll i landet för ärenden som rör sexuella 
övergrepp mot barn och barnmisshandel (Socialdepartementet, 2003). Vidare gavs ett förslag 
på nya lagbestämmelser om skyldighet att samverka kring barn som far illa eller riskerar att 
fara illa. Socialtjänsten skall ha ett huvudansvar för samverkan och lagarna som berördes av 
förslaget var socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet 
på hälso- och sjukvårdens område och skollagen. Liknande ändring i polislagen ansågs inte 
behövlig då det i polislagens 3 § redan var stadgat hur samarbete mellan myndigheter och 
organisationer kunde möjliggöras (ibid.). 
     I propositionen 2002/03:53 tillkom dock det andra stycket i polislagens 3 § som gäller 
skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd 
(Socialdepartementet, 2003). Till grund för den ändringen låg bedömningen att det finns 
yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn i utsatta situationer som kan vara i behov av 
socialtjänstens insatser men som genom gällande bestämmelser inte omfattas av 
anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § SoL. De yrkesgrupper som möter barn i deras vardag 
kanske inte känner till SoL: s bestämmelser men väl den lagstiftning som reglerar den egna 
verksamheten (ibid.). 
     Rikspolisstyrelsen (1999) kommenterar polislagens 3 § och skriver att den generella 
uppgiftsskyldigheten mot socialtjänsten medför att uppgifter ska lämnas dit utan hinder av 
eventuell sekretess. Det sker med tillämpning av de regler i SoL 14 kap 1 § som bryter 
sekretessen. Just sekretesslagens bestämmelser anses ofta vara ett hinder för samarbete i 
enskilda ärenden (Socialdepartementet, 2003). I en mer övergripande diskussion om 
samverkan, som exempelvis en lokal samverkan där polis och socialtjänst fokuserar på barns 
förhållanden i kommunen och i en främjande diskussion om vad som är barnets bästa, bör inte 
några problem kring sekretess kunna uppstå (ibid.). 
     För att resultatet av polisverksamheten ska bli framgångsrik, är den till sin natur sådan att 
den ofta förutsätter samarbete med andra myndigheter (Berggren & Munck, 2005). Det 
framkommer att samarbete med myndigheterna inom socialtjänsten har ansetts särskilt 
betydelsefullt, vilket också uttrycks i det första stycket av polislagens 3 §. I förarbetena anges 
att tillämpningen av denna paragraf till viss del borde bli beroende av lokala riktlinjer som 
samarbetspartnerna kan komma överens om (ibid.). 
 
Lagstiftning kopplat till barnperspektivet 
I förundersökningskungörelsen 16-19 §§ kan ett barnperspektiv urskiljas. Lagstiftarens 
utformning av paragraferna markerar en särbehandling av barn som kan tolkas som att barn 
kan antas behöva stöd och skydd från samhället med tanke på deras utsatthet och sårbarhet. 
Tanken bakom detta är att i möjligaste mån, likställa dem med vuxna, så att de skall kunna 
verka på lika villkor i en brottsmålsprocess och uppnå likhet inför lagen. Polislagen 3 § har 
inte ett lika tydligt barnperspektiv, men berör emellertid särbehandling av barn i det stycket 
som reglerar bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 
behöva nämndens skydd. 
 
 
Polisens och rättsväsendets roll 
 

Förundersökning 
 
Rättegångsbalken (RB 1942:740) 23:1 stadgar att förundersökning skall inledas så snart det 
på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att brott som hör under 
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allmänt åtal (dit alla sexualbrott hör) har förövats. I fall av misstänkta sexuella övergrepp sker 
polisanmälan i regel genom någon som har vård eller tillsyn över barnet (Diesen & Sutorius, 
1999). 
Beslut att inleda en förundersökning skall fattas av polismyndighet eller åklagare (RB 23:3). 
Förundersökningen är brottmålsprocessens första, inledande skede och är den utredning som 
polis och åklagare bedriver, för att ta reda på om något brott föreligger och om någon kan 
lagföras för detta brott (Diesen & Sutorius, 1999). Åklagaren skall i samråd med utredarna 
hos polisen bestämma vilka utredningsinsatser som skall företas och skall löpande avgöra om 
utredningen skall drivas vidare eller läggas ned (ibid.). En förundersökning kan läggas ned av 
flera skäl, bland annat om polisen finner att det inte förekommit något brott, om det inte går 
att finna någon som kan misstänkas för brottet, om polisen kommer fram till att den 
misstänkte är oskyldig eller om bevisen inte räcker för att låta saken prövas av domstol 
(Sutorius & Kaldal, 2003). Efter att förundersökningen är avslutad gör åklagaren en 
bedömning om åtal skall väckas, det vill säga om tillräckliga bevis finns för en fällande dom 
(ibid.). Då förundersökningen avslutas, skall beslut meddelas, huruvida åtal skall väckas (RB 
23:20). 
 

Förhör 
 
Förundersökningens viktigaste åtgärd består av att hålla förhör med barnet och den 
misstänkte, vilket vanligtvis görs av utredande polismän och inte åklagaren själv (Diesen & 
Sutorius, 1999). Innehållet i förhöret bestäms av den rättsliga relevansen och därför utgörs 
kärnan i polisförhöret av frågor kring de misstänkta övergreppen (ibid.). Det är därför viktigt 
att förhöret, så långt det är möjligt, upptar detaljer om varje enskilt övergrepp (Sutorius & 
Kaldal, 2003). Utöver detta behöver också frågor ställas om barnets situation och dess 
relationer till närstående och andra (ibid.). 
     Vilka frågor som förhörsledare ställer är avgörande för vilken kvalitet som barnets 
berättelse får. Diesen & Sutorius (1999) poängterar betydelsen av att förhörsledaren genom 
sina frågor inte skall lägga orden i munnen på barnet. Vidare anses det egna berättandet ha 
högre värde än svar på frågor, varför förhörsledaren inte bör avbryta barnets berättelse med 
önskemål om preciseringar, utan istället vänta med eventuella frågor och omtagningar tills 
barnets berättande avtagit (ibid.). Barnets egen berättelse måste dock kompletteras med frågor 
(oftast preciseringsfrågor av typen när, var, hur och vem) eftersom det egna berättandet 
vanligtvis innehåller luckor (Sutorius & Kaldal, 2003). Förhörsledaren skall så långt som 
möjligt undvika ledande frågor (där informationsinnehållet kommer från förhörsledaren) 
eftersom svar på sådana frågor inte har något bevisvärde, vilket kan medföra att hela barnets 
utsaga måste ifrågasättas (ibid.), samt att de kan påverka barnets kommande detaljåtergivning 
negativt (Cederborg, 2000). Ledande frågor kan dock behöva ställas någon gång under 
förhöret eftersom de kan få barnet att minnas information om faktiska händelser genom att 
hjälpa till att förtydliga minnesbilder och strukturera dem på ett sammanhängande sätt (ibid.). 
 

Rättslig prövning 
 
I domstol definieras beviskravet i brottmål som att brottet skall vara ”ställt utom rimligt 
tvivel”, något som Högsta Domstolen har fastställt genom prejudikat från 1980 och framåt 
(Sutorius, 2001). Det betyder att den tilltalade skall fällas, enbart i de fall då ”det inte 
föreligger något rimligt tvivel om att åklagarens gärningsbeskrivning utgör den enda 
godtagbara förklaringen till fakta i målet”, det vill säga om domstolen inte kan finna stöd för 
några alternativa hypoteser (ibid., s. 62). Vidare framförs att ett rimligt tvivel föreligger, om 
domstolen finner faktiska omständigheter som kan utgöra stöd för en alternativ hypotes, och 
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då skall den tilltalade frias. I praktiken innebär det att beviskraven är höga och att åklagaren 
lägger ner många ärenden på grund av att bevisen inte bedöms räcka för åtal (Cederborg, 
2000). 
     Enligt svensk praxis sedan 1960-talet anses att barn inte bör utsättas för förhör i 
domstolen, varför det istället är möjligt att ta upp förhöret från förundersökningen som 
processmaterial (Bring & Diesen, 2005). I ett mål från 1963, som gällde ett sexuellt 
övergrepp, tillät Högsta Domstolen att en ljudinspelning av förhöret från förundersökningen 
åberopades som processmaterial (ibid.). Vid en rättslig prövning av ett sexuellt övergrepp mot 
ett barn, kommer barnet därför i regel inte att närvara i domstolen, utan dess utsaga kommer 
att presenteras i form av en videoupptagning av polisförhöret (Sutorius & Kaldal, 2003). 
Därmed blir kvaliteten på polisförhöret av stor vikt för bevisprövningen, och kommer även att 
avgöra om domen blir friande eller fällande (ibid.). 
 

Särskild företrädare för barn 
 
Då ett barns vårdnadshavare eller närstående till barnet (till exempel styvförälder) misstänks 
för brott mot barnet, kan särskilda svårigheter uppstå när det gäller att ta till vara barnets 
intressen (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004). Det är då möjligt att förordna om en särskild 
företrädare för barn, enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn (LSF). Den 
särskilda företrädaren övertar då vårdnadshavarnas befogenheter att fatta beslut som rör 
barnet i de frågor som uppstår under förundersökningen (till exempel angående förhör med 
barnet och läkarundersökning av barnet) och i en eventuell rättegång (ibid.). Om åklagaren 
anser att behov av särskild företrädare föreligger, ansöker denne om förordnande hos 
tingsrätten (Sutorius, 2001). 
 
Samverkan 
Litteraturen tar upp ledningens roll i genomförandet av samverkan när olika organisationer 
och myndigheter är inblandade (Danermark, 2003; Socialdepartementet, 2003). Ofta är 
ledningsfunktionen otydlig, ibland helt obefintlig (Danermark, 2003). En anledning till varför 
det är så, kan vara att när en samverkansuppgift väl är formulerad och gruppen som skall 
utföra den är utsedd, så sköter det hela sig självt. Brist på tid kan vara en annan anledning till 
otydlighet i ledningen. Den person som skall leda samverkansgruppen, måste uppfattas som 
både kunnig i den fråga samverkan berör, samt uppfattas som lojal mot gruppen. Ledningen 
bör också genom hela processen ha en aktiv roll (ibid.). 
     Om samverkan skall kunna vara framgångsrik måste den vara förankrad hos ledningen i de 
olika förvaltningarna (Socialdepartementet, 2003). Det framgår även att det är den politiska 
ledningen som ansvarar för att det tas fram övergripande direktiv där samverkan förordnas 
och det är också de som skall följa upp och utvärdera utfallet av samverkan. Ansvaret för att 
beakta miljöer och förhållanden i kommunen där barn riskerar att utvecklas ogynnsamt, ligger 
på förvaltningschefer eller motsvarande inom respektive förvaltning (ibid.), i denna studie 
inom polis och socialtjänst. 
     Det faktum att olika myndigheter kan ha olika lagar att förhålla sig till och hur 
sekretesslagen kan påverka ett samarbete berörs av Danermark (2003). Så är exempelvis fallet 
med polis och socialtjänst som har olika lagar att följa. Vidare framkommer att när 
myndigheter i ett tidigt skede av samverkansprocessen klargör vilka lagar som styr respektive 
arbete och på vilket sätt de gör det, så kan många missförstånd och problem förebyggas. Det 
är vidare bra att ha insikt i andras förhållningssätt till regelverken för att veta om det är 
regelverken som utgör hinder för samverkan eller om det är arbetssättet. Sekretess är sällan ett 
hinder för samverkan, trots det så tillskrivs det ofta som det (ibid.). 
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     I en undersökning som Svenska Kommunförbundet gjorde om samordning inom 
socialsektorn, framförs att sekretessreglerna ibland tas som ursäkt för att slippa samarbeta och 
samordna och att sekretessbestämmelserna i flera fall har motverkat sitt syfte (Löfström-
Johnsson, 1996). I undersökningen deltog 445 handläggare inom socialtjänsten, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, företagshälsovården och landstingens primärvård och 
psykiatri. En annan fråga i undersökningen berörde kunskaper om de övriga myndigheternas 
arbetssätt. Polisen och Samhall var de två myndigheter som de svarandena ansågs sig ha 
sämst kunskap om. Tyvärr diskuteras inte resultatet om polisen mer utförligt, utan 
diskussionen rör mer allmänna termer om hur otillräcklig kunskap om varandras arbetssätt 
kan påverka arbetet negativt (ibid.). 
     Det finns ett direkt samband mellan kommuner som är aktiva med välfungerande 
samarbetsgrupper och hög anmälningsfrekvens (Dahlström-Lannes, 1994). Det framgår att 
där samarbete finns, så blir brotten synliga och att det inte är lagen som förhindrar samarbete. 
Vidare beskrivs bland annat Eskilstunamodellen, som är ett exempel på en samrådsgrupp med 
representanter från BUP, socialtjänst och polis, och där de olika professionerna samarbetat i 
arbetet med barn som misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp. Det framkommer 
också att samarbetet framställs som prestigelöst och att de berörda myndigheterna har en tät 
kontakt när en barnutredning aktualiseras. Mellan åren 1982-1988 ledde 68 procent av 
polisanmälda fall av sexuella övergrepp mot barn i Eskilstuna till fällande dom (Dahlström-
Lannes, 1991). Den siffran kan jämföras med siffror från Diesen och Sutorius (1999) som 
visar att ungefär en tiondel av alla anmälda fall av misstänkta sexuella övergrepp mot barn 
leder till åtal och omkring nio tiondelar av de fall som går till domstol leder till fällande dom. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att statistiken kan vara ofullständig och svårtolkad med 
tanke på att en och samma polisanmälan kan gälla flera brott och flera barn (ibid.). 
     Att arbeta med misstänkta sexuella övergrepp mot barn är ett svårt och krävande arbete 
som kräver bred tvärvetenskaplig kompetens (Diesen, 2003). Åklagare, domare och polis 
behöver mer och bättre utbildning i främst medicin och beteendevetenskapliga ämnen för att 
bättre och mer effektivt kunna anlita sakkunniga och omvänt måste också sakkunniga inom 
andra discipliner ha bättre kunskap om juridik och rättsväsendet (ibid.). För att uppnå detta är 
en absolut förutsättning utökad samordning mellan alla berörda aktörer och myndigheter med 
gemensamt fokus på barnet. 

 
Barnahus 

 
På sex ställen i Sverige, i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall och Umeå, 
pågår just nu försöksverksamheter under ett och samma tak (Barnahus) när det gäller 
utredningar där barn misstänks vara utsatta för allvarliga brott, exempelvis sexuella övergrepp 
och misshandel (Socialstyrelsen, 2006). De myndigheter som ansvarar för 
försöksverksamheterna är Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och 
Rättsmedicinalverket. Dessutom finns en samrådsgrupp med företrädare från 
Brottsförebyggande Rådet, Brottsoffermyndigheten, Rädda Barnen och Sveriges kommuner. 
Socialstyrelsen (2006) skriver att syftet med försöket är att försöka åstadkomma en ordning 
som innebär att de utredningar som görs i samband med misstankar om att ett barn utsatts för 
ett brott skall vara anpassade till barnen. Barnen skall inte behöva ha kontakter med polis, 
åklagare, rättsmedicin, socialtjänst och barnpsykiatri på olika platser, utan endast behöva 
komma till ett ställe och de skall inte heller i onödan behöva utsättas för upprepade förhör och 
intervjuer av olika personer som har olika syften (ibid.). Genom metodutveckling hoppas de 
vidare kunna höja kvaliteten i utredningarna. En nära samverkan under gemensamt tak skall 
också ge förutsättningar för ett kontinuerligt utbyte av kunskap och information – i varje 
enskilt ärende men också på en övergripande nivå. Med dessa mål nådda skall ett bättre 
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underlag för rättsprocessen och för samhällets fortsatta insatser skapas. Slutredovisning av 
försöksverksamheterna skall ske senast den 1 mars 2008 (ibid.). 
     Rädda Barnen har i många år arbetat för att samverkan mellan myndigheter måste stärkas 
och förespråkar att alla relevanta myndigheter skall finnas representerade i Barnahusen 
(Rädda Barnen, 2005). De skriver i ett brev till Sexualbrottsofferutredningen att detta initiativ 
till försöksverksamheter, är goda steg på vägen för att samverkan mellan berörda myndigheter 
stärks. Vidare skriver Rädda Barnen att de är övertygade om att de utsatta barnen skulle få ett 
bättre skydd och stöd om ökad samverkan mellan myndigheterna kom till stånd, samt att fler 
barn kommer att fångas upp och få möjlighet att tillgodose sina behov av stöd och behandling. 
En annan aspekt är att i så stor utsträckning som möjligt, också kunna ge barnen rättslig 
upprättelse (ibid.). 
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Metod och teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel redogörs först för rättssociologisk teori och metod som är denna studies 
teoretiska perspektiv. Därefter kommer en beskrivning av hur studiens datainsamling, urval av 
målgrupp, genomförande av intervjuer samt databearbetning har gått till. Sedan presenteras 
hur resultaten kommer att analyseras. Slutligen följer en redogörelse för hur 
uppsatsförfattarna har förhållit sig till reliabilitet och validitet, generaliserbarhet samt 
tankegångarna kring etiska överväganden. 
 
Rättssociologisk teori 
Syftet med rättsvetenskapliga studier är att förklara rättens innehåll, ge svar på frågor om hur 
lagen skall tolkas samt att klarlägga eventuella oklarheter och inkonsekvenser i lagens 
utformning (Schiratzki, 2005). Både det rättsdogmatiska och det rättssociologiska 
perspektivet intresserar sig för rättsordningen men de studerar rättsordningen i två olika 
dimensioner (Hydén, 2002). 
     Det rättsdogmatiska perspektivet kallas även det interna perspektivet (Hollander & Alexius 
Borgström, 2005) eller domarperspektivet och bygger på deduktion från principer och regler 
till handling eller beteende (Hydén, 2002). Det rättsdogmatiska perspektivet intresserar sig för 
reglernas tillämpning och utgår från att det är rätten som bestämmer tillämpningen, det vill 
säga rättsdogmatiken börjar med rättsregeln och drar sedan slutsatser om vad som skall göras 
utifrån hur rättsregeln är uppbyggd (ibid.). Den rättsdogmatiska forskningens inriktning är 
därför att undersöka gällande rätt utifrån ett samhälles rättsregler (Hollander & Alexius 
Borgström, 2005). Inom det rättsdogmatiska perspektivet studeras därför rättsregler utefter en 
rättskällelära (ibid.). Det som skiljer en rättsregel från andra normer är att den är antagen och 
påbjuden i viss auktoritativ ordning (Hollander, 2000). Rättsreglerna existerar emellertid 
endast som konstruktioner (ibid.) varför rättsdogmatiken ontologiskt tar sin utgångspunkt i att 
kunskap endast är möjlig genom studiet av rättskällor (Hydén, 2002). 
     Det rättssociologiska perspektivet, även kallat det externa perspektivet (Hollander & 
Alexius Borgström, 2005) eller användarperspektivet, ställer andra frågor än rättsdogmatiken 
och utgår från att det kan vara andra utomrättsliga faktorer som bestämmer rättens tillämpning 
i det särskilda fallet (Hydén, 2002). Rättssociologin omfattar metoder för att beskriva och 
teorier för att analysera den sociala verkligheten, varvid vikt läggs vid rättens delaktighet 
(Mathiesen, 2005). Det rättssociologiska perspektivet intresserar sig för rättens orsaker och 
dess konsekvenser och undersöker rättsliga företeelser med hjälp av samhällsvetenskapliga 
teorier och metoder (Hydén, 2002), det vill säga rättssociologin syftar till att beskriva ett 
samhälles positiva rättsordning utifrån externa utgångspunkter (Hollander & Alexius 
Borgström, 2005). Genom empirisk och teoretisk forskning gör rättssociologin försök till att 
fastlägga de fakta och omständigheter som är bakgrunden till rättsordningen och rättssystemet 
(ibid.). En rättssociologisk analys utgår från handlingen eller beteendet och försöker sedan 
finna de normativa premisser som ligger bakom handlingen eller beteendet; normerna utgör 
rättssociologins kärna (Hydén, 2002). Rättssociologin utmanar rättsdogmatiken genom att den 
gör gällande att andra, utomrättsliga faktorer, bestämmer rättens tillämpning i varje enskilt 
fall, varför rättsliga beslut är en produkt av flera faktorer, av vilka rätten bara utgör en (ibid.). 
Sammanfattningsvis kan rättssociologin sägas beskriva och analysera rätten i samhället 
(Mathiesen, 2005). 
 
Rättssociologisk metod 
Rättsvetenskapliga metoder kan användas för att studera både rättsreglernas innehåll och 
rättens samhälleliga funktioner och effekter (Hollander & Alexius Borgström, 2005). I 
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rättssociologiska studier används intervjuundersökningar bland annat för att undersöka lagars 
effekter (ibid.). Vid en intervju kan intervjuaren fråga människor om åsikter, attityder och 
fakta och är samtidigt i direkt samspel med den som utfrågas (Mathiesen, 2005). 
     Intresset för hur barnförhör hålls och hur barnutredare förhåller sig till lagen i praktiken, 
resulterade i att studien antog ett rättssociologiskt perspektiv. Därför blir det intressant att 
studera integrationen av dels samhälleliga orsaker och konsekvenser, dels rättsliga företeelser 
samt att ta reda på vilka utomrättsliga faktorer som bestämmer rättens tillämpning i det 
särskilda fallet (Hydén, 2002). Det rättsdogmatiska perspektivet har även använts i viss 
utsträckning. Förutom författningstexter har även förarbeten i form av betänkanden och 
propositioner studerats, för att få en djupare förståelse för de författningar som ligger till 
grund för studien, det vill säga förundersökningskungörelsen och polislagen. 
 
Datainsamling 
Kvalitativ metod med samtalsintervjuer valdes för att få svar på de frågeställningar som 
formulerades i studien. Enligt Larsson (2005) syftar den kvalitativa metoden till att nå 
kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån personens egna ord, uttryck och 
meningsbeskrivningar. Den kvalitativa forskningsintervjuns mål kan således sägas vara att 
erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld 
(Kvale, 1997). Det finns goda möjligheter att registrera oväntade svar vid 
samtalsintervjuundersökningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2006) och att få 
svar som går utanför den givna mallen varför denna metod kändes mer användbar än 
exempelvis kvantitativ metod. Tanken var också att få ta del av enskilda polisers erfarenheter 
och tankar kring ämnet, vilket blev ytterligare ett argument för att använda samtalsintervjuer. 
 
Urval och bortfall 
Samtliga åtta polisdistrikt i Stockholms län som arbetar med barnförhör, deltog i studien. 
Polisen i Stockholms län är indelat i åtta geografiska polisdistrikt; City, Nacka, Norrort, 
Roslagen, Söderort, Södertälje, Södertörn och Västerort och utöver dessa åtta finns även 
flygplatspolisen Arlanda (Polisen, 2007). De åtta polisdistrikten kontaktades för denna studies 
syfte och en representant från varje polisdistrikt deltog i studien. Förhoppningen var att kunna 
intervjua barnutredare från olika polisdistrikt samt att få en geografisk spridning över 
Stockholms län. Detta för att barnutredare från olika polisdistrikt troligtvis arbetar olika, samt 
att arbetsvillkor och metoder i barnförhör kanske skiljer sig åt. 
     Ett intensitetsurval som är en form av strategiskt urval (Esaiasson m.fl., 2006), ansågs 
passa denna studies syfte bäst, eftersom kriterierna för att delta var en person med erfarenhet 
av barnförhör och förhör där barnet misstänks ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. En 
första kontakt togs per telefon med respektive polisdistrikt där vi fick namn på lämpliga 
personer för denna studie. Dessa personer kontaktades sedan också per telefon där de 
informerades om syftet med studien. Därefter skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) till 
dessa personer med mer utförlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt vid det 
kommande intervjutillfället. I brevet upplystes också om de fyra olika kraven i 
individskyddskravet (se vidare under rubriken Etiska överväganden). Det bör noteras att i 
informationsbrevet användes ordet förhörsledare. Under arbetets gång ansågs det mer lämpligt 
att använda ordet barnutredare istället för förhörsledare. Nästa steg blev att boka in 
intervjutider och vid en del polisdistrikt blev det andra personer som deltog, än de som vi 
ursprungligen talat med. Anledningar till detta var bland annat delegering och barnutredarnas 
arbetstider. En kortare presentation av intervjupersonerna återfinns i inledningen till 
resultatdelen. 

20 



Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna genomfördes upprättades en intervjuguide (se bilaga 2). I intervjuguiden 
formulerades intervjufrågor utifrån uppsatsens frågeställningar; en del frågor hade en direkt 
koppling till lagstiftningen, andra hade en indirekt koppling. Kvale (1997) tar upp två 
perspektiv som intervjufrågorna kan bedömas utifrån; tematiskt och dynamiskt. Det tematiska 
behandlar hur frågorna knyter an till forskningsämnet, till teorin och den kommande analysen 
och det dynamiska behandlar det samspel som sker mellan den intervjuade och den som 
intervjuar och hur frågorna kan bidra till ett positivt klimat (ibid.). Korta och lättförståeliga 
frågor försökte därför formuleras som dessutom skulle relatera till studiens forskningsämne. 
     Två provintervjuer utfördes där intervjuguiden utprovades. Efter dessa provintervjuer, togs 
två frågor bort, då vi upplevde att de var svåra att besvara. Resterande frågor användes med 
sina ursprungliga formuleringar varför de två provintervjuerna har inkluderats i det totala 
antalet intervjuer. De åtta intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats och 
spelades in på band. Då det är upp till intervjuaren att skapa en kontakt som bidrar till att 
samspelet är mer än en artig konversation (Kvale, 1997), var tanken att försöka få 
intervjupersonerna att känna sig bekväma. Att befinna sig på sin egen arbetsplats ansågs 
befrämja möjligheten till en trygg och öppen situation för de intervjuade. En 
kassettbandspelare användes för att inte gå miste om viktig information. Att lägga fokus och 
koncentration på ämnet och dynamiken i själva intervjun (ibid.) möjliggjordes också med 
hjälp av kassettbandspelaren. Varje intervju tog mellan 45-60 minuter. Då majoriteten av 
intervjuerna skedde på samma tidpunkt, delades intervjuerna mellan uppsatsens två författare. 
 
Databearbetning 
Intervjuerna transkriberades, det vill säga skrevs ut i sin helhet, och som metod för 
intervjuanalys valdes meningskoncentrering. För att underlätta för läsaren så har 
intervjupersonernas spontana talspråk i citaten, återgivits i en läsbar skriftspråklig form i 
rapporten (Kvale, 1997). 
     När transkriberingen var genomförd, lyssnade vi på varandras intervjuer samtidigt som vi 
läste den utskrivna intervjun i sin helhet. Därefter bearbetades materialet med 
meningskoncentrering. Med denna metod pressas uttalandena som intervjupersonerna gör 
samman, och det väsentliga i innebörden formuleras om i några få ord (Kvale, 1997). Detta 
ansågs förenkla när resultaten senare skulle sammanställas. I resultaten presenteras teman som 
är kopplade till lagstiftningen, det vill säga FuK och polislagen. Då begreppen samarbete och 
samverkan inte är lika tydligt beskrivna i polislagen som i FuK, har en bedömning gjorts 
utifrån vad som ansetts vara relevant, varefter teman har utformats. 
 
Analys av data 
Analys av data har gjorts utifrån samstämmighet med tidigare forskning och utifrån principen 
om barnets bästa med utgångspunkt i likställdhets- och särbehandlingsprincipen. 
     Tre intervjufrågor har inte använts i resultatdelen. Anledningen till detta är att två av dem 
(Använder Du Dig av någon manual i Ditt arbete med barnförhör? samt Vilken möjlighet har 
Du till handledning?) inte hade en direkt koppling till lagstiftningen och var därmed inte till 
hjälp i besvarandet av studiens frågeställningar. Vad gäller den tredje frågan (Kan Du berätta 
om en förhörssituation då det var särskilt svårt att få fram information kring det sexuella 
övergreppet?) förekom svårigheter att begränsa svaren till studiens avgränsningar, det vill 
säga sexuella övergrepp mot barn inom familjen.  
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Reliabilitet och validitet 
Inspirerade av Lincoln och Gubas begrepp i den kvalitativa forskningen, tillförlitlighet 
(reliabilitet) och trovärdighet (validitet) (refererad i Kvale, 1997) behandlas först studiens 
tillförlitlighet och sedan trovärdigheten. 
     Forskaren kan höja tillförlitligheten i sin forskning genom att informera läsaren om de 
förutsättningar under vilka resultaten har utvecklats, vilket även kallas intersubjektivitet 
(Malterud, 1998). I det följande kommer därför en redogörelse där förhoppningen är att 
förenkla för läsaren. Eftersom intervjuerna delades mellan uppsatsens två författare, finns en 
risk för att intervjupersonerna har upplevt två skilda intervjusituationer. Ambitionen har så 
långt möjligt varit att komma ifrån det och ett sätt var att frågorna till intervjupersonerna 
utgick från intervjuguiden med i förväg fastställda frågor. Ett visst mått av utsvävning från 
intervjuguiden tilläts dock om ett förtydligande eller utvecklande av ett svar ansågs 
nödvändigt. Efter transkriberingen lyssnade vi på varandras intervjuer samtidigt som vi läste 
den utskrivna intervjun i sin helhet. Kvale (1997) skriver att vid samhällsvetenskapliga 
intervjuer nämns sällan reliabiliteten hos den som skriver ut intervjun. Ett sätt att lösa detta 
skulle vara att låta två av varandra oberoende personer, skriva ut samma avsnitt av en intervju 
och sedan se vad som skiljer dem åt (ibid.). Med förfarandet som gjordes i denna studie, var 
tanken att försäkra oss om att transkriberingen överensstämde med det som sades på bandet; 
som ett sätt att öka tillförlitligheten. Vid meningskoncentreringen gjordes ett byte av 
varandras utskrifter. Detta gjordes dels för att båda uppsatsförfattarna skulle få inblick i hela 
intervjumaterialet samt för att i möjligaste mån öka reliabiliteten. Meningskoncentreringen för 
respektive intervju, gjordes alltså inte av den som utfört intervjun. Samtliga åtta intervjuer 
spelades in på band, vilket enligt Larsson (2005) gör att datainsamlingen blir mer korrekt samt 
att utförliga och ordagranna citat från intervjupersonerna kan användas i rapporten. 
     Malterud (1998) behandlar giltigheten med begreppen dekontextualisering och 
rekontextualisering. Här framkommer det att under analysfasen är det viktigt att föra tillbaka 
resultaten till sammanhanget där de hämtats ifrån och därigenom värdera giltigheten inom 
denna ram. Ett exempel på detta är att i analysen benämns de intervjuade som barnutredare 
och inte som intervjupersoner. 
     Undersökartriangulering är något som skulle kunna väga upp risken för att 
intervjupersonerna upplevt två skilda intervjusituationer då det varit två olika intervjuare. 
Begreppet syftar på att flera undersökare deltar vid datainsamlingen och analysen och med 
detta förfarande kan säkerheten öka eftersom undersökarna kan pröva varandras tolkningar 
(Larsson, 2005). 
     Det kan vidare framhållas att svårigheter med tillförlitligheten och trovärdigheten i den 
kvalitativa forskningen har diskuterats (Larsson, 2005). Detta med tanke på att undersökaren 
är både ett mätinstrument och uttolkare på samma gång (ibid.). 
 
Generaliserbarhet 
Begreppet tillämpningsmöjlighet kan vara mer lämpligt att använda än generaliserbarhet 
enligt Malterud (1998); detta då det i högre grad anger att det finns gränser för hur resultaten 
kan anses vara giltiga utanför den utförda studien. Med denna försiktiga inledning vill ändå 
framhållas, att eftersom alla polisdistrikt i Stockholms län hade möjlighet att medverka i 
studien, kanske ändå möjligheten att tillämpa resultaten till Stockholms län inte ligger alltför 
långt bort. En barnutredare från respektive polisdistrikt medverkade. Antalet barnutredare på 
respektive polisdistrikt varierar. Det är allt ifrån två till åtta stycken, men där det vanligaste 
antalet ligger runt fyra stycken. På samma sätt som barnutredare från olika polisdistrikt 
troligtvis arbetar olika och att arbetsvillkor och metoder i barnförhör kanske skiljer sig åt, 
kanske barnutredare från samma polisdistrikt i större utsträckning arbetar på ett liknande sätt 
än kollegor från ett annat polisdistrikt. Om så är fallet, kan varje deltagare i studien ses som 
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en representant från sitt polisdistrikt och möjligheten att tillämpa resultaten till Stockholms 
län är möjlig. Samtidigt kan det inte bortses från att alla människor är olika individer och 
frågan är om resultatet hade sett annorlunda ut, om kollegor till förhörsledarna istället deltagit 
i studien (Esaiasson m.fl., 2006). 
 
Etiska överväganden 
Forskning är viktig och nödvändig för individers och samhällens utveckling och därför finns 
det ett berättigat krav på att forskning bedrivs och att den håller hög kvalitet 
(Vetenskapsrådet, 2006). Detta krav kallas forskningskravet och innebär att kunskaper 
utvecklas och metoder förbättras (ibid.). Vissa ämnen kan vara oetiska att forska kring och ett 
resonemang fördes huruvida denna studies ämne var etiskt genomförbart. Sexuella övergrepp 
mot barn är i sig ett svårt och känslomässigt ämne, men då studien fokuserade på polisers 
erfarenheter av barnförhör ansågs inte detta vara ett etiskt problem. 
     Vidare finns det ett krav på skydd för de enskilda individerna, att de inte skall utsättas för 
kränkning eller ta annan skada (Vetenskapsrådet, 2006). Detta krav kallas 
individskyddskravet och delas upp i fyra olika krav. 
 
• För att uppnå det första kravet, informationskravet, meddelades intervjupersonerna i 

denna studie skriftligt och muntligt innan intervjun om studiens syfte och att när uppsatsen 
är godkänd kommer de om de vill, få ett exemplar av den. Att uppsatsen kommer att 
publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA), som är en hemsida på Internet för 
vetenskapliga artiklar och uppsatser, meddelades dem på samma sätt 

• Det andra kravet, samtyckeskravet, meddelades också skriftligt och muntligt innan 
intervjun, för att säkerställa deras rätt till frivillig medverkan och möjlighet till avbruten 
medverkan. 

• Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, uppnåddes genom information på samma sätt 
som tidigare krav, och det meddelades att i den färdiga uppsatsen kommer det inte att 
framgå vem som har sagt vad, detta för att så långt som möjligt säkerställa 
intervjupersonernas anonymitet. Därför har vissa känsliga data i resultatdelen utelämnats 
och ersatts med X. 

• Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, uppnåddes genom att informera om att när 
uppsatsen är godkänd kommer kassettbandet och intervjuutskriften att förstöras. Innan 
dess är det endast uppsatsförfattarna samt eventuellt examinatorn som kommer att läsa de 
utskrivna intervjuerna. Informationen delgavs på samma sätt som de tre tidigare kraven, 
det vill säga skriftligt och muntligt. 
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Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultaten av studiens två frågeställningar samt analys av dem. Först 
behandlas den första frågeställningen med resultat och sedan följer analysdelen i direkt 
anslutning. Därefter behandlas den andra frågeställningen på samma sätt. 
     Som en introduktion till denna del, presenteras först intervjupersonerna i studien. De består 
av fem kvinnor och tre män. Den yngsta personen är 37 år och den äldsta är 53 år. Den som 
har arbetat längst har gjort det i 20 år och den som arbetat kortast tid med det, har arbetat i 1 
år och 7 månader. Alla intervjupersoner har generöst delat med sig av sina erfarenheter som 
barnutredare. 
     Ett par känsliga data har utelämnats, detta på grund av att det inte skall gå att kunna 
identifiera vilket polisdistrikt som har sagt vad. Därför har dessa data ersatts med ett X. 
 
Frågeställning 1: Hur förhåller sig barnutredare till FuK 17, 18, 19 §§ när 
de håller förhör med barn som misstänks ha varit utsatta för sexuella 
övergrepp?  
 

Barnutredarens planering inför ett barnförhör – FuK 17 § 
 

Samtliga åtta intervjupersoner beskriver att de förbereder sig på något sätt inför ett 
barnförhör. Förberedelserna handlar bland annat om att få information om barnets sociala 
situation (om det går i förskola eller skola) och dess familjesituation (är det en hel familj eller 
en ”blandfamilj”, finns det syskon, har familjen varit aktuell hos polisen tidigare). Andra 
förberedelser handlar om att ta reda på om barnet har någon diagnos eller något 
funktionshinder. Flera intervjupersoner beskriver vidare att de tar reda på vilken 
utvecklingsnivå barnet befinner sig på samt vilket språk barnet har, för att veta vilka frågor 
som kan ställas till barnet. 
     Samtliga intervjupersoner berättar att de tar kontakt med socialtjänsten innan förhöret för 
att ta reda på om barnets familj har varit aktuell hos socialtjänsten tidigare eller för att hämta 
information från socialtjänsten om barnet och dess familj. Det kan även handla om att 
intervjupersonerna vill få en representant från socialtjänsten som kan närvara vid polisförhöret 
med barnet eller då barnet skall hämtas till förhör. 
     Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de innan förhöret med barnet, tar kontakt 
med barnets förskola eller skola för att få information om barnet, för att söka stödbevisning 
eller för att försöka få till ett samarbete med skolan i samband med hämtning av barnet till 
förhör: 

 
Ibland så ringer man till någon skola och de är jätteschyssta men självklart, vi kan komma med 
barnet men det mesta är att det där får ni lösa själva, ingen av min personal får följa med. För de 
ska ju samarbeta med föräldrarna sedan och de tycker att det känns att gå bakom ryggen på dem 
då. Istället för att ha barnfokus och se till barnets bästa. 

 
Några intervjupersoner beskriver att de försöker, så långt det är möjligt, att träffa barnet innan 
förhöret: 

 
Absolut ska man ta reda på så mycket som möjligt om barnet, gärna träffa det innan. Det är också 
för barnets bästa vill jag påstå för då får hon eller han en bild av mig. Jag är ju polisen i hennes 
ögon, träffar hon mig så ser hon att det var ju en ganska vettig polis. Vi kanske kan få en dialog, 
en kontakt, att hon får ett ansikte så att hon är lugnare inför den situationen som komma skall när 
vi ska köra ett förhör med kameror. 
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Gäller det mindre barn så väljer jag att göra så, när de är riktigt små, att gärna åka hem till dem 
och träffa dem i hemmiljö. Inte för att prata om någonting, utan bara träffa dem, vad det nu består 
i, leka på golvet eller vad det nu kan vara, så att de får se vem jag är innan de kommer hit. 

 
Övrig förberedelse handlar om att läsa igenom polisanmälan, ta reda på vem som är 
misstänkt, kartlägga brottsplatsen, hålla förhör med anmälare eller en anhörig till barnet, prata 
med barnets särskilda företrädare samt förbereda vilka frågor som skall ställas till barnet 
under förhöret. 
 

Upprepade barnförhör – FuK 17 § 
 

När ett barn som varit med om ett sexuellt övergrepp skall förhöras av polisen, krävs det i 
praktiken ofta fler än ett förhör, vilket flera av intervjupersonerna nämner. Bland annat för att 
den misstänktes advokat skall få möjligheten att kunna ställa frågor till barnet via 
barnutredaren: 
 

Två förhör är ju ofta minimum såtillvida att skulle det bli ett åtal så har ju den misstänkte en 
försvarare som får ställa frågor också och därför blir det automatiskt ett andra förhör vare sig man 
vill eller inte för den rätten har de. 

 
Flera intervjupersoner nämner att det kan vara bättre att hålla flera förhör, bland annat därför 
att de behöver skapa en kontakt med barnet först, innan barnet kan berätta om vad det har 
varit med om för en främmande person. Det kan även handla om att barnet inte orkar och att 
barnutredaren inte hinner igenom allt i det första förhöret. Det kan även röra sig om att barnet 
har särskilda behov, på grund av exempelvis funktionshinder eller utvecklingsstörning, vilket 
kan leda till att barnet behöver höras fler gånger: 
 

Jag känner att det blir bättre om man håller fler förhör med barnet. De är ju människor och de ska 
ju berätta om någonting av det svåraste som de har varit med om för en totalt okänd människa, det 
vill säga mig, och vi har aldrig träffats förut. Hur ska man egentligen kunna begära att den ungen 
ska sitta och rapa upp saker för mig? Man ska egentligen skapa en kontakt först. 

 
Några intervjupersoner nämner även att det finns nackdelar med upprepade förhör. Det kan 
till exempel röra sig om att försvaret och rätten kan ifrågasätta barnets trovärdighet: 
 

Nackdelen är ju att försvaret, den misstänktes advokat, kan klanka ned på det här och självklart, 
rätten bedömer det här som att, ju fler förhör ju mindre trovärdigt blir det. Men det måste vi bortse 
ifrån, vi måste försöka hitta de här detaljerna i barnets fria berättelser, som styrker upp vad som 
faktiskt har hänt. 

 
En intervjuperson nämner att det ibland bara är möjligt att höra barnet en gång, innan det 
påverkas av föräldrarna: 
 

Ja, i de här fallen när det är vårdnadshavarna som är misstänkta, då får vi ofta bara en chans att få 
ett opåverkat förhör i alla fall. /…/ Om jag hämtar ett barn, utan att föräldrarna vet om det, och 
förhör det, så ska det sedan hem till mamma och pappa. Och sedan hit på ett nytt förhör, det är ju 
så meningslöst, de säger ju ingenting då. Så därför är det jätteviktigt att det här första förhöret blir 
bra. Att man försöker täcka upp så mycket som möjligt, man kanske bara får den chansen. 

 
Särskild kompetens hos barnutredaren - FuK 18 § 
 

I stort sett alla intervjupersoner har någon form av specialutbildning i barnförhör. De flesta 
har gått, eller går nu, en specialutbildning för barnutredare vid Polishögskolan. 
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Specialutbildningen heter nu ”Brott mot barn” men har gjorts i olika varianter och innehåller 
bland annat förhörsmetodik, juridik och barnpsykologi. 
     Några intervjupersoner betonar kollegors betydelse för att de som barnutredare skall kunna 
utveckla sin förmåga att hålla förhör med barn: 
 

För det mesta så är det ju trial and error som gäller. Att man lär sig av andra helt enkelt. Man 
prövar sig fram med enklare ärenden och gör sina egna misstag. Jag har också varit runt en del och 
sökt lite stipendier, varit i andra länder och tittat hur de har gjort där. Så man plockar lite här och 
lite där och så gör man något eget av det helt enkelt.  

 
Övrig utbildning som intervjupersonerna har gått är bland annat utbildningar i intervju- och 
förhörsmetodik, andra specialutbildningar inom polisen, samt universitetskurser som handlar 
om sexuella övergrepp och misshandel mot barn samt kurser i psykologi. Flera 
intervjupersoner nämner även att de har fått gå på seminariedagar och konferenser. 
 

Konsultation av person med särskild sakkunskap – FuK 19 § 
 

Samtliga intervjupersoner berättar att de vid något tillfälle har använt sig av en sakkunnig, 
antingen före, under eller efter ett förhör. Anlitandet av någon med särskild sakkunskap är 
emellertid inte något som sker med automatik. Att använda sig av en sakkunnig i samband 
med barnförhör är heller inte lika vanligt nu som för några år sedan, vilket några 
intervjupersoner nämner:  
 

Det där med sakkunniga och sådant det försvann ju för x antal år sedan. /…/ Då hade de en expert 
som sa en sak och så kallade andra sidan in en annan expert som sa tvärtom och sedan stod man 
där liksom. 

 
Flera av intervjupersonerna beskriver att de konsulterat olika organisationer som till exempel 
BUP, Rädda Barnen och Autistcentrum innan förhöret, för att rådgöra kring olika diagnoser 
eller för att få hjälp med vilka frågor som skall ställas och hur de skall prata med barnet. En 
av intervjupersonerna berättar att det även förekommit rådgivning angående möjligheten att ta 
med ett barn till en brottsplats. 
     Den sakkunnige kan ibland sitta med i förhörsrummet under pågående förhör, vilket ett par 
intervjupersoner berättar om. Den sakkunnige kan även sitta med i medhörningsrummet, 
vilket några av intervjupersonerna berättar att de har använt sig av. En sakkunnig kan även 
vara en hjälp efter ett avslutat förhör. Ett fåtal intervjupersoner berättar att de har erfarenhet 
av att den sakkunnige har varit med och analyserat förhör i efterhand. En förutsättning för att 
ha en sakkunnig på plats är att åklagaren har givit sitt godkännande. 
     Anlitande av en sakkunnig i samband med barnförhör, kan ha inverkan på barnets 
trovärdighet i rätten, bland annat eftersom barnutredares och psykologers arbetsmetoder 
skiljer sig åt: 
 

Vi får inte låta de sakkunniga få för mycket att säga till om, de får inte styra oss för mycket. /…/ 
Vi vet vad vi behöver ha för att det ska hålla i rätten. Och får en sakkunnig för mycket att säga till 
om, så kan det förstöra en utsaga mer än att det hjälper till. Så det gäller att vara försiktig. 
 

Analys av frågeställning 1 
 

Analys utifrån samstämmighet med tidigare forskning 
 

Det faktum att samtliga barnutredare förbereder sig inför ett barnförhör, bland annat genom 
att kartlägga barnets sociala situation och dess familjesituation, kan tolkas som att de, så långt 
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som möjligt, försöker att vara väl förberedda innan de håller förhör med barnet. Att i så god 
tid som möjligt även förbereda vilka frågor som skall ställas till barnet under förhöret, kan 
anses överensstämma med tidigare forskning om att förhör bör vara välplanerade (Bring & 
Diesen, 2005). 
     Att det i praktiken ofta krävs fler än ett förhör med barnet, bland annat för att barnet skall 
kunna berätta om vad det har varit med om för en främmande person och för att barnutredarna 
skall få fram tillräcklig information om övergreppen, stämmer överens med tidigare forskning 
(Diesen & Sutorius, 1999; Sutorius & Kaldal, 2003). Försvarets rätt att ställa kompletterande 
frågor till barnet via barnutredaren är också en faktor som kan medföra upprepade förhör, 
vilket även bekräftar tidigare forskning (Sutorius & Kaldal, 2003). 
     Den tidigare forskningen påpekar att förhör med barn skiljer sig åt från förhör med vuxna, 
men samtidigt är den kompetens som krävs svår att definiera (Sutorius & Kaldal, 2003). I 
stort sett har alla barnutredare i studien någon form av specialutbildning i barnförhör, vilket 
ligger i linje med tidigare forskning (Diesen, 2005).  
     Att barnutredarna mer sällan än tidigare anlitar någon med särskild sakkunskap i samband 
med ärenden som handlar om sexuella övergrepp mot barn, svarar mot den tidigare 
forskningen (Sutorius & Kaldal, 2003; Diesen, 2005). Det faktum att barnutredarna även tar 
upp att användningen av en sakkunnig i samband med barnförhör, kan inverka på barnets 
trovärdighet i rätten, bland annat på grund av polisers och psykologers skilda arbetsmetoder, 
går också att finna stöd för i tidigare forskning (Diesen, 2005). Den tidigare forskning som 
framhåller att rätten bör utse en sakkunnig om barnet inte hörs i domstol och dess utsaga är 
avgörande eller huvudsaklig bevisning (Bring & Diesen, 2005), bekräftas inte av studiens 
resultat då det enbart är några barnutredare som berättar att de vid något tillfälle har använt 
sig av en sakkunnig i samband med förhöret eller efter avslutat förhör. Barnutredarna har 
istället mestadels konsulterat en sakkunnig före förhöret, bland annat för att rådgöra kring 
eventuella diagnoser eller för att få hjälp med att formulera frågor. 

 
Analys utifrån principen om barnets bästa 

 
Barnets bästa skall genomsyra all lagstiftning och beslutande myndigheter skall använda sig 
av ett barnperspektiv och ta ställning till barnets bästa (Barnkommittén, 1997). Den 
lagstiftning som reglerar hur barnförhör bör gå till återfinns i FuK. Dess 17 § föreskriver att 
förhör med barn skall planeras och verkställas så att det inte uppkommer fara för att barnet tar 
skada samt att förhör inte får äga rum fler gånger än nödvändigt med hänsyn till utredningens 
art och barnets bästa. Det kan tolkas som att det i paragrafen finns en inneboende tanke om att 
barn inte skall utsättas för förhör i onödan. Barnutredarna beskriver att de bland annat tar reda 
på vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på och vilket språk barnet har för att få veta 
vilka frågor de kan ställa till barnet. Det förekommer även att några barnutredare träffar 
barnet innan förhöret för att barnet skall kunna bilda sig en uppfattning om vem barnutredaren 
är. Det tyder på att barnutredarna särbehandlar barnen positivt och har barnets bästa i åtanke; 
de vill ta reda på så mycket som möjligt om det enskilda barnet och vill samtidigt inte heller 
utsätta barnet för upprepade förhör, då det inte anses nödvändigt, även om de är medvetna om 
att det i praktiken oftast krävs mer än ett förhör. Ovan sagda antyder att likställdhet mellan 
barn kan urskiljas. 
     Att förhör med någon som är under 18 år bör hållas av en person med särskild kompetens 
för uppgiften, stadgas i FuK 18 §. Det betyder att den barnutredare som skall hålla barnförhör 
bör ha kunskaper om barnet och dess utveckling, i tillägg till kunskaper i allmän 
förhörsteknik. Härigenom betonas återigen särbehandlingsprincipen; barn skall förhöras av 
någon med särskild kompetens, det vill säga någon som har kunskaper om barn. Så gott som 
alla barnutredare i studien har någon specialutbildning i barnförhör och uppfyller således 
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kravet på särskild kompetens om barn, utöver den allmänna kompetensen. Vad gäller 
likställdhet mellan barn så innebär det dock att inte alla barn blir förhörda av en barnutredare 
med särskild kompetens för uppgiften, vilket i sin tur innebär att vissa barn särbehandlas 
negativt i förhållande till andra barn. 
     FuK 19 § föreskriver att om utsaga av barn är av avgörande betydelse för utredningen, bör, 
om det finnes vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och utveckling samt brottets 
beskaffenhet, någon som äger särskild sakkunskap i barn- eller förhörspsykologi biträda vid 
förhöret eller yttra sig angående värdet av barnets utsaga. Inrymt i paragrafen ligger således 
särbehandlingsprincipen; anlitande av sakkunnig bör ske om det kan förbättra barnets utsaga. 
I praktiken är det dock inte någonting som sker regelbundet. Valet att använda en sakkunnig 
eller inte kan få konsekvenser för bedömandet av barnets trovärdighet. Det kan leda till att de 
barnförhör där en sakkunnig har anlitats blir bättre (eller sämre på grund av att trovärdigheten 
kan ifrågasättas) än förhör utan sakkunnig, vilket i sin tur kan innebära att vissa barn även 
särbehandlas positivt eller negativt i förhållande till andra barn. De kan då inte sägas verka i 
brottsmålsprocessen på lika villkor. Rättssociologin utgår ifrån att andra utomrättsliga faktorer 
kan bestämma rättens tillämpning i det särskilda fallet (Hydén, 2002). Att inte anlita en 
särskild sakkunnig med hänvisning till att rätten kan ifrågasätta barnets trovärdighet, kan 
sägas vara ett exempel på en sådan utomrättslig faktor. 
     Sammanfattningsvis kan sägas att FuK 17, 18 och 19 §§ betonar särbehandlingsprincipen; 
det vill säga att samtliga paragrafer betonar särbehandling av barn för att i förlängningen 
kunna likställa dem dels med vuxna, dels med andra barn. Barns naturliga sårbarhet och 
utsatthet leder till att barn behöver särbehandlas för att idealet, med andra ord likhet inför 
lagen, även skall kunna gälla dem. En strukturell särbehandling, i form av stöd och skydd, kan 
således sägas vara nödvändig för att likställdhetsprincipen även skall kunna innefatta barn. 
Här uppkommer dock ett dilemma; det faktum att barn särbehandlas i en brottsmålsprocess får 
till följd att brott mot barn blir svårutredda och svårbevisade (Diesen, 2005). I slutändan läggs 
alltför många ärenden ner med hänvisning till att barnets utsaga inte kommer att hålla i rätten 
eller avsaknaden av teknisk bevisning. Frågan är då om barnet har tjänat på att särbehandlas 
då det ändå inte får någon upprättelse samt hur barnets bästa kan motiveras? 
           
Resultat av frågeställning 2: Hur förhåller sig barnutredare till polislagen 3 
§ och FuK 16 § vad gäller samarbete med socialtjänsten när polisanmälan 
om sexuella övergrepp mot barn inkommit?  
 

Tillvägagångssätt vid polisanmälan och ansvarsfrågan kring samverkan - FuK 16 §, 
polislagen 3 § 

 
Samtliga åtta intervjupersoner beskriver hur de på olika sätt utan undantag, kontaktar 
socialtjänsten då de får in en polisanmälan om sexuella övergrepp mot barn. 
Tillvägagångssättet i kontakten med socialtjänsten ser lite olika ut. Hos vissa polisdistrikt är 
det barnutredarna själva som kontaktar socialtjänsten. Det kan ske genom att en polisanmälan 
faxas till det berörda socialkontoret. På andra polisdistrikt ligger det på gruppchefen eller 
annan överordnad att kontakta socialtjänsten, och därefter delas ärendet ut till barnutredarna. 
Ett tredje alternativ är de polisdistrikt som har socionomer hos sig i samma byggnad; då 
meddelas ärendet socionomerna på ett morgonmöte, som i sin tur meddelar det vidare ut i 
socialdistrikten. De flesta intervjupersonerna berättar också om att många polisanmälningar 
kommer från socialtjänsten, som då redan har kännedom om ärendet. Vidare beskriver många 
en medvetenhet om att de enligt lag, är skyldiga att informera socialtjänsten: 
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Lagen säger ju att vi måste underrätta soc. om en utredning till exempel. Det är bara, jag vet inte 
vad jag ska svara riktigt där, det bara sitter där, det samarbetet bara finns. Oftast får vi ju in 
ärendet från soc. och då är ju de redan inkopplade. Då är ju de mån om att dels polisanmäla det 
och sedan att man har en dialog.  
 

I vilken utsträckning som socialtjänsten närvarar vid det inledande förhöret, varierar dock. 
Svar som framkommer är allt ifrån ”i princip aldrig” till ”nästan alltid”: 
 

Nej, vi gör det i princip aldrig därför att jag inte tror att det praktiskt går att genomföra, beroende 
på att det är flera kommuner och att de ska få åka utifrån de tider vi har. Så vi skickar inte ens med 
automatik ut en kallelse. 

 
Sedan vill vi ju alltid att de ska vara med på barnförhören och det är de nästan alltid nuförtiden, för 
att kunna ta hand om situationen efteråt. Säg att jag hämtar ett barn i skolan, föräldrarna vet 
ingenting och sedan måste jag underrätta föräldrarna. Då liksom hamnar ju hela familjen i en kris 
och vad går barnet hem till? Att de kan vara med där på något sätt och överlämna och påbörja sitt 
arbete lite grann. 

 
Vem i den egna organisationen som har ansvaret för att de båda myndigheterna samarbetar, 
skiftar en del i polisdistrikten. Flera av intervjupersonerna börjar med att uttrycka osäkerhet 
kring vem som är ansvarig, men efter en liten stunds resonerande, framkommer att hos hälften 
av intervjupersonerna, är det barnutredarna själva som är ansvariga. En del beskriver att 
barnutredarna ansvarar för det praktiska, medan en överordnad är den som har det egentliga 
ansvaret: 
 

Det vet jag inte. Det har fallit sig så att det ligger nog på mig, i och med att man bygger upp det 
kontaktnätet och det är jag som har hållit på längst här. /…/ Så jag vet inte vem som är ansvarig. 
Jag utgår ifrån att det ansvaret ligger på länspolismästaren alltså, som i sin tur har delegerat ner 
det. Men var det sedan ligger, vet jag inte, om det är lokalt, lokala polismästaren. Jag har aldrig 
funderat på det. Ja, det blir ju jag som sköter kontakten i alla fall då. Det är det ingen annan som 
gör.  

 
En intervjuperson tar även upp betydelsen av att samarbeta med hänvisning till barnen: 
 

Alltså, det praktiska utför jag. Men vem som egentligen har ansvaret, det vet jag faktiskt inte. Det 
har jag aldrig tänkt på. Jag har haft det så länge jag kan minnas, jag vet inte. Vi får väl ta 
krimchefen då. Jag tycker själv att det är så oerhört viktigt för att det ska bli så bra som möjligt för 
barnen. /…/ Kan inte externa myndigheter samarbeta så blir det ingenting av det.  

 
Om samarbete/samverkan mellan polis och socialtjänst – FuK 16 §, polislagen 3 § 
 

Vad det gäller samverkan på ett övergripande plan i en barnutredning, framför 
intervjupersonerna lite skilda åsikter. Ett par intervjupersoner beskriver problematiken i 
samband med hämtning av ett barn inför ett förhör och hur otydligheten i lagen kan sätta 
käppar i hjulet: 
 

Då ser vi gärna att en socialsekreterare tillsammans med en polis åker ut och hämtar barnet i 
skolan så att barnet åtminstone har ett ansikte som det känner igen. Även om man bara har träffats 
en eller två gånger. /…/ Men det är väldigt svårt att få dem att följa med på det. Utan de säger att 
det kan vi inte göra, vi har inte tid. Nu hade tydligen deras jurist framförallt uppe i X sagt att de 
inte ens får göra det. Då undrar jag, hur ska vi få hit ungen då? För barnets bästa. Det är det jag 
försöker, barnets bästa. Visst vi kan åka dit två poliser och hämta ungen och slita med den, men 
hur bra är det då liksom? 
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… det är det som är vårt största problem, vem ska transportera barnet hit? Ingen vill ta i 
hämtningen. /…/ Och vi diskuterar ju de här förarbetena till den här lagen och hur det ser ut men 
alltså det finns ju inga klara tydliga regler för hur det ska gå till… 

Flertalet intervjupersoner tar upp betydelsen av att socialtjänsten kommer in i rätt läge i 
utredningen, så att de inte talar för mycket med barnet innan och på så sätt påverkar barnet i 
ett kommande polisförhör: 
 

… vi vill ju ha barnen först av alla . /…/ Vi vill inte att soc. ska prata med dem, vi vill inte att BUP 
ska prata med dem. Vi vill ha ett oförstört minne. Ingen ska kunna komma dit och förorena det. 

 
En annan intervjuperson beskriver problematiken när socialtjänsten inte pratar med barnet alls 
innan polisförhöret, utifrån en tanke att de inte får prata med barnet överhuvudtaget: 
 

Däremot så tror jag att det är så att socialtjänsten ibland kan bli väldigt irriterad på polisen för att 
vi inte kommer till skott och jag förstår också vissa. Men däremot tror jag att socialtjänsten ännu 
inte har förstått, för man går omkring med någon villfarelse och tror att man aldrig får prata med 
ett barn innan polisen har gjort det, vilket ju är orimligt. Alltså det som står över allting annat, det 
är ju faktiskt att ta reda på om ett barn mår dåligt så barnet får hjälp. 

 
Flera polisdistrikt tar upp Barnahus eller arbetsformerna de har där, som bra exempel på hur 
samarbetet skulle kunna förbättras. Tätare och mer regelbunden kontakt med de berörda 
önskas, samt att socialtjänsten och polisen efter en avslutad utredning, kunde sitta ned 
tillsammans och gå igenom utredningen. Syftet skulle vara att ge varandra feedback på hur de 
har upplevt samarbetet med varandra: 

 
Ja, det som jag skulle vilja, det är just det här att morgonsittningarna, vi skulle sitta tillsammans i 
större utsträckning och jobba än mer tight i betydligt fler utredningar. Det är ett ansvar som helt 
ligger på oss, vi skulle vara bättre på att ringa upp, eller via X, ta kontakt med inlottad handläggare 
på soc. och ta en kontakt och kolla hur vi lägger upp arbetet. 

 
Ett par intervjupersoner nämner samråd, men det är bara en av dem som mer uttryckligt 
beskriver att de arbetar utifrån ett samråd på arbetsplatsen. Denne känner dock att de skulle 
kunna bli bättre på det, då det fortfarande är i sin uppstart: 
 

Varje morgon har vi en sittning tillsammans med socialtjänsten och lämnar över utredningar som 
skall dit. Och då är de med i en diskussion som vi har. /…/ Socialtjänsten är bäst på att ha samråd 
här i X. Vi hade två samråd igår, när vi gick igenom två utredningar. /…/ Där diskuterade vi, ja 
hur vi ska gå igenom vissa utredningar och i vilken ordning vi ska ta dem. Alltså, så ska det 
egentligen vara i samtliga utredningar men det är, där har vi långt kvar ännu. Men de är i alla fall 
med och får in anmälan i handen direkt på morgonen. 

 
Ett par polisdistrikt nämner betydelsen av ”rätt” person på ”rätt” plats som faktorer för ett gott 
samarbete. Att ha ett namn, ett ansikte och ett långvarigt samarbete nämns också. Förståelse 
för varandras roller och lagstiftningen är andra faktorer som framkommer: 
 

Ska säga såhär, rent jäkla krasst alltså, så är det tyvärr så att det beror vilket bord det hamnar på. 
Så är det. Samarbetet beror på vilken person, alltså vilken soc.sekreterare som handlägger det. Så 
är det. Tanken är att det ska se likadant ut men det gör det inte, långt ifrån. Jag har ett jättebra 
samarbete med väldigt många, och så finns det ett antal då som det inte funkar med alls. Det spelar 
ingen roll. 

 
…man har ett revirtänkande, tycker jag att jag stött på ibland som har förvånat mig. Det är väl 
mera så att, det är lite märkligt ibland, de har ju det yrket för att måna om de här, de har ju betalt 
för det på något sätt, så att lite mera. Men jag ska inte säga att det är vanligt men det handlar ju om 
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att det är fel rekrytering alltså. Att man har fel inställning. Då blir man ett problem på 
arbetsplatsen likaväl som det kan vara inom polisen. 

 
 

Myndigheternas olika lagar – FuK 16 §, polislagen 3 § 
 

Hur polisdistrikten uppfattar samarbetet, när de har olika lagar att följa, varierar. En 
intervjuperson berättar att det inte upplevs vara några problem alls kring detta. Ett flertal 
intervjupersoner uppger sekretesslagen som ett hinder i arbetet. Flera nämner att 
socialtjänsten inte är helt uppdaterad på hur den skall tillämpas i praktiken. Intervjupersonerna 
uppger dock att en förbättring kring hanteringen av sekretesslagen skett de senaste åren, men 
att det fortfarande ibland kan halta och fördröja en utredning. Utöver sekretesslagen nämns 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, rättegångsbalken och brottsbalken som lagar som 
kan påverka arbetet med barnförhör. 
 

Ja, att de inte får lämna ut och så, men då känner jag sådär att vi arbetar för barnets bästa, vi måste 
jobba ihop./…/ Men det beror på vilken kontakt man får med socialsekreteraren och som sagt, vad 
är det sekretessen ska skydda, jo det är barnet. Då får de göra den bedömningen för sig då. Men 
jag tycker att det har blivit bättre också. Det är inte lika mycket att det kan jag inte lämna ut, för 
det är sekretess.  

 
Ett annat resultat av problemen med att få ut material kan vara att socialtjänsten gör sin egen 
bedömning av vad som kan vara betydelsefullt för utredningen. En bedömning som i vissa fall 
kan vara för smal: 
 

I 14:2 (sekretesslag, vår kommentar) så framgår det att alla misstankar om brott mot personer 
under 18 år, som går under tredje, fjärde och sjätte kapitlet (brottsbalken, vår kommentar) så har vi 
rätt att hämta ut. /…/ Men det ska vara information som rör brott. Och det är det som gör att folk 
säger: nä, nä, det här har inte ni något intresse av för då gör de en egen bedömning, som oftast är 
alldeles för smal. /…/ Har vi en missbruksproblematik i familjen är det av jättestort intresse för att 
det kan vara indicier på att det här är verkligen så. Ett barn som har funkat bra i skolan och 
plötsligt bara rasar, jamen varför då? 

 
Analys av frågeställning 2 
 

Analys utifrån samstämmighet med tidigare forskning  
 

Barnutredarna i denna studie uppgav alla att de på olika sätt, kontaktade socialnämnden när de 
fått in en polisanmälan om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Förfarandet antyder 
samstämmighet med tidigare forskning, då samverkan för att bli framgångsrik, förutsätter 
samarbete med andra myndigheter (Berggren & Munck, 2005). Det framkommer också att 
samarbete med myndigheterna inom socialtjänsten har ansetts vara särskilt betydelsefullt, 
vilket också uttrycks i det första stycket av polislagens 3 §. I förarbetena anges att 
tillämpningen av denna paragraf till viss del torde bli beroende av lokala riktlinjer som 
samarbetspartnerna kan komma överens om (ibid.). Sutorius & Kaldal (2003) skriver att syftet 
med FuK 16 är att socialtjänsten skall ges möjlighet att tillvarata barnets intresse samt att 
socialnämnden skall kunna planera för en representant från myndigheten att närvara vid 
förhöret (Danielsson, 2000). 
     Ett par barnutredare nämner samråd som en samarbetsform med socialtjänsten, men endast 
en av dem beskriver uttryckligen att de arbetar utifrån ett samråd på arbetsplatsen. Resultatet 
kan inte anses överensstämma med den tvärvetenskapliga forskning som hittats. Kjellander, 
Malmgren & Völker (2002) skriver att övergrepp mot barn är ärenden som kräver att berörda 
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myndigheter samarbetar och beskriver samrådet som kärnan i samarbetet där ansvaret fördelas 
och de olika myndigheternas olika roller klargörs. 
 
 

Analys utifrån principen om barnets bästa 
 
16 § i FuK stadgar att socialnämnden i god tid skall underrättas om tid och plats när förhör 
med barn skall hållas. Detta om det finns skäl att anta att ett ingripande från socialnämnden 
kan bli aktuellt. När det gäller misstankar om sexuella övergrepp mot barn är det rimligt att 
anta att en åtgärd från socialnämndens blir aktuell. I förarbetet till lagen står bland annat att 
socialnämnden i god tid bör underrättas så att en representant från socialnämnden kan närvara 
vid förhöret (Justitiedepartementet, 1947). Polislagens 3 § fastslår att polisen skall samarbeta 
med andra myndigheter och organisationer och särskilt skall de fortlöpande samarbeta med 
myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dem om förhållanden som kan 
komma att föranleda någon åtgärd av dem. Där finns också bestämmelser om skyldighet att 
anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd. Proposition 2002/03:53 
lyfter fram de samrådsgrupper som finns på flera håll i landet, för ärenden som rör sexuella 
övergrepp mot barn och barnmisshandel, som exempel på goda erfarenheter av samverkan 
(Socialdepartementet, 2003). 
     I det sagda särbehandlas barn i förhållande till vuxna, då det kan antas att barn kan komma 
att behöva stöd och skydd från samhället med tanke på deras utsatthet och sårbarhet gentemot 
vuxna. Vidare likställs barn med andra barn eftersom alla barn skall ges samma möjlighet till 
stöd och skydd från samhället. I förarbetet till polislagen skrivs att själva samarbetet blir 
beroende av hur barnutredarna och socialsekreterarna lokalt kommer fram till hur de skall 
samarbeta (Justitiedepartementet, 1982). Det finns alltså inga generella rekommendationer på 
hur samarbetet i praktiken skall gå till. I resultaten som framkommit kan också skillnader 
urskiljas i hur och på vilket sätt som polisdistrikten samarbetar med socialtjänsten. 
Barnutredarna kontaktar alltid socialtjänsten, däremot närvarar inte alltid en representant från 
socialtjänsten vid förhöret som hålls med barnet. Om det handlar om att socialtjänsten inte ges 
möjlighet att närvara vid förhöret, eller om de inte har möjlighet att komma till förhöret, är 
svårt att uttala sig om. I en kommentar till om socialtjänsten närvarar vid förhöret, varierade 
svaren mellan de två ytterligheterna ” i princip aldrig” till ”nästan alltid”. I praktiken innebär 
detta oförutsägbara förfarande att i vissa distrikt, likställs inte barn med andra barn, eftersom 
de inte bereds samma möjlighet. Anledningen bakom svaret ”i princip aldrig” handlar enligt 
vår tolkning om andra förklaringsmodeller än rent juridiska, exempelvis föreställningar och 
värden (Hydén, 2002, Schlytter, 1999). Även känslor och erfarenheter är faktorer som kan 
spela in i detta sammanhang varför det blir tydligt att människan bakom rättstillämpningen 
blir relevant (Schlytter, 1999). 
      Att samarbetet är beroende av hur det är samordnat lokalt kan verka oroande. Blir 
samarbetet godtyckligt och beroende på vem som handlägger ärendet? Resultaten visar på 
olika svar, men påfallande många barnutredare hänvisar till principen om barnets bästa i flera 
frågor som inte direkt behandlar den frågan. Det tyder på en medvetenhet om vad arbetet 
handlar om, att hela tiden utgå från barnets bästa. En del uttalanden tyder på kunskap om 
principen om barnets bästa; skulle till exempel en konflikt uppstå mellan olika sakartiklar kan 
principen om barnets bästa användas som ett redskap för att lösa konflikten (Barnkommittén, 
1997). Exempel på detta är uttalandet om problemet kring sekretessfrågan (se resultatdelen, s. 
31) där barnutredaren inte vill godta socialtjänstens hänvisning till sekretess, eftersom deras 
uppgift är att arbeta för barnets bästa. 
     Inte på något sätt har likställdhet i förhållande till vuxna kunnat påvisas. Överlag visas en 
särbehandling av barn i lagen likväl som i praktiken. 
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Diskussion 
Kapitlet inleder med en sammanfattning av resultaten och följs av en resultatdiskussion. 
Därefter följer en metoddiskussion och som avslutning kommer ett avsnitt om förslag till 
vidare forskning. 
 
Sammanfattning av resultat 
 

Frågeställning 1: Hur förhåller sig barnutredare till FuK 17, 18, 19 §§ när de håller 
förhör med barn som misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp? 

 
Samtliga intervjupersoner beskriver att de förbereder sig på något sätt inför ett barnförhör. I 
huvudsak består förberedelserna av att kartlägga barnets sociala situation och dess 
familjesituation samt att kontakta socialtjänsten och barnets förskola eller skola. 
     Beträffande upprepade barnförhör nämner flertalet intervjupersoner att det i praktiken ofta 
krävs fler än ett förhör. Anledningarna till detta är bland annat att försvaret skall få möjlighet 
att ställa kompletterande frågor till barnet via barnutredaren samt att barnet kan ha svårt att 
berätta vad det har varit med om för en främmande person. 
      När det gäller särskild kompetens hos barnutredaren, har i stort sett alla intervjupersoner 
någon form av specialutbildning i barnförhör. Det betyder att de, utöver allmänna kunskaper i 
intervju- och förhörsmetodik, har kunskaper om barn och deras utveckling. 
     I fråga om anlitande av person med särskild sakkunskap framkommer det att samtliga 
intervjupersoner vid något tillfälle använt sig av det i samband med barnförhör, men det är 
inte något som sker med automatik i alla ärenden. Mestadels handlar det om rådgivning inför 
ett förhör. Några intervjupersoner har även använt sig av en sakkunnig under ett pågående 
förhör eller anlitat en sakkunnig som har analyserat förhör i efterhand. 
 

Frågeställning 2: Hur förhåller sig barnutredare till polislagen 3 § och FuK 16 § vad 
gäller samarbete med socialtjänsten när polisanmälan om sexuella övergrepp mot barn 
inkommit? 

 
Samtliga intervjupersoner beskriver att de utan undantag, på olika sätt, tar kontakt med 
socialtjänsten när en polisanmälan om sexuella övergrepp mot barn inkommer. Det är 
antingen barnutredarna själva, eller en överordnad, som ansvarar för att polisen och 
socialtjänsten arbetar. I fråga om i vilken utsträckning en representant från socialtjänsten 
närvarar vid det inledande förhöret varierar svaren från ”i princip aldrig” till ”nästan alltid”. 
     De faktorer som anses betydelsefulla för att ett gott samarbete uppstår är bland annat 
betydelsen av ”rätt” person på ”rätt” plats samt förståelse för varandras yrkesroller och 
lagstiftning. Vidare framförs att myndigheternas olika lagar är en faktor som kan ha en 
inverkan på samarbetet. Socialtjänstens bristande kunskaper om sekretesslagen beskrivs av 
flera barnutredare som ett hinder i arbetet, vilket kan fördröja en utredning. Dessutom 
framkommer att otydligheten i lagen kan göra att det ibland uppstår problem i samband med 
hämtning av barn till förhör. Utöver det poängteras att socialtjänsten, i samtal med barnet, inte 
skall riskera att påverka barnets utsaga i kommande förhör. 
     Avslutningsvis framgår att samarbetet mellan polisen och socialtjänsten i många 
polisdistrikt framstår som bra, men det skulle kunna förbättras ytterligare, bland annat genom 
en tätare och mer regelbunden kontakt dem emellan samt utvecklande av samråd. 
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Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur barnutredare vid polisen tolkar och tillämpar 
förundersökningskungörelsen och polislagen i arbetet med barnförhör, i fall av sexuella 
övergrepp mot barn. Det som framkommit i intervjuerna med barnutredarna kan i stort sett 
sägas bekräfta den tidigare forskningen kring barnutredares arbete med barnförhör (Bring & 
Diesen, 2005; Diesen & Sutorius, 1999; Diesen, 2005; Sutorius & Kaldal, 2003) och 
samverkan med socialtjänsten (Berggren & Munck, 2005; Sutorius & Kaldal 2003; 
Danielsson, 2000; Kjellander, Malmgren & Völker, 2002). 
     Av resultaten framgår att barnutredarna noga förbereder sig innan de håller förhör med 
barn, för att det enskilda barnförhöret skall kunna utföras på ett så tillfredsställande och 
rättssäkert sätt som möjligt, samt att barnen skall kunna förmedla det de har varit med om till 
barnutredarna. De flesta barn har dock svårt att berätta om sexuella övergrepp för en okänd 
person, varför barnutredarna är väl medvetna om att det i praktiken oftast krävs mer än ett 
förhör. Förhör med barn skiljer sig åt från förhör med vuxna och att hålla ett barnförhör ställer 
krav på en särskild kompetens från barnutredarnas sida. Trots besittande av särskild 
kompetens, kan barnutredarna ställas inför svårigheten att få fram information från barnet 
eller att tolka den informationen. En lösning kan då vara att ta hjälp av en person med särskild 
sakkunskap i barn- eller förhörspsykologi. Det är emellertid inte någonting som sker 
regelbundet. 
     Av intervjuerna med barnutredarna framgår vidare att samtliga barnutredare är väl 
medvetna om den lagstiftning som reglerar att de skall kontakta socialtjänsten om 
förhållanden som kan komma att föranleda någon åtgärd av dem, samt att de utan undantag 
underrättar socialnämnden när polisanmälan om misstänkta sexuella övergrepp mot barn 
inkommit. Av olika skäl närvarar emellertid inte alltid en representant från socialnämnden vid 
det första barnförhöret. Övergripande är barnutredarnas samarbete med socialtjänsten 
välfungerande och förutsättningarna för det är bland annat att de två yrkesgrupperna har en 
förståelse för varandras yrkesroller och en medvetenhet om att de har olika lagstiftning. 
Barnutredarna arbetar efter förundersökningskungörelsen, polislagen, brottsbalken och även 
rättegångsbalken (som reglerar allmänna bestämmelser kring hur en förundersökning skall 
bedrivas) och har till uppgift att utreda om brott har begåtts mot barnet. Socialsekreterarna har 
till uppgift att arbeta efter socialtjänstlagen (i vissa fall även LVU) för att utreda barnets 
behov av skydds- och stödinsatser. Ett villkor för att de olika lagarna inte skall upplevas som 
ett hinder i arbetet myndigheterna emellan är god kännedom om den lagstiftning som 
återfinns i sekretesslagen. 
     Det borde vara en självklarhet att både yrkesgrupperna uppvisar en vilja till att samarbeta i 
de ärenden då barn misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp, särskilt då förövaren 
bakom brottet finns i barnets närhet. När misstanke om brott mot ett barn föreligger och en 
polisutredning är för handen, rekommenderar Socialstyrelsen (2000) att utformningen av och 
innehållet i socialtjänstens samtal med barnet diskuteras i samverkan med polisen. Även 
Kjellander, Malmgren & Völker (2002) påpekar att övergrepp mot barn är ärenden som 
kräver att berörda myndigheter samarbetar samt att samrådet framställs som en förutsättning 
för att samverkan skall kunna ske på ett tillfredsställande sätt. Utöver samverkan mellan polis 
och socialtjänst, kan även andra myndigheter bidra med sin kompetens, till exempel 
representanter från BUP och barnläkare (ibid.). På de ställen i Sverige där 
försöksverksamheten i form av Barnahus sker, betraktas samverkan som en självklarhet. 
Utredningsarbetet uppvisar bättre resultat då en samlad tvärvetenskaplig kompetens finns i 
samma hus, än om polisen sköter det på egen hand (Diesen, 2005). 
     Överlag uppvisar barnutredarna en medvetenhet om lagstiftningen (FuK och polislagen) 
och förhåller sig i överensstämmelse med den. En del situationer uppkommer dock, då 
barnutredarens tolkning inte kan anses stå i enlighet med lagen eller lagens förarbeten. 
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Situationer som är svåra att tolka och som inte ges ett tydligt svar i lagen, är barnutredarnas 
samverkan med socialnämnden samt anlitande av särskild sakkunnig. Förtydliganden av 
lagtexten går dock att finna i förarbetena till FuK (Justitiedepartementet, 1947); exempelvis 
framgår att en representant från socialnämnden bör närvara vid barnförhör samt att 
barnutredaren inte bör underlåta att använda sakkunskap i mål angående ansvar för brott som 
resulterar i frihetsstraff och där barns utsaga är av avgörande betydelse för utredningen. 
     Övergrepp mot barn är ett tungt ämne som berör, bland annat för att rättssystemet inte är 
anpassat till barns bristande förmåga att förmedla sina erfarenheter (Sutorius & Kaldal, 2003). 
Barn är sårbara i förhållande till vuxna och behöver skydd och stöd. Då ett barn råkar ut för 
ett övergrepp, framförallt om förövaren är någon barnet känner väl och litar på, ifrågasätts 
barnets tillit till vuxenvärlden. Barnet ombeds sedan att berätta för en totalt främmande person 
vad det har varit med om. Det är många barn som inte kan, inte vill eller inte klarar av att göra 
det. Om barnet berättar, är risken ändå stor att ärendet läggs ner, på grund av att barnets 
utsaga förmodligen inte kommer att hålla i rätten, särskilt då annan bevisning saknas. Vad 
sänder det för signaler till barnen? Att det är godtagbart att vuxna människor först sviker 
barnens förtroende, sedan ger dem hopp om upprättelse och sedan ifrågasätter deras 
berättelser? Var kommer slagordet barnets bästa in i bilden? Av resultaten framkommer att 
barnutredarna intar ett barnperspektiv men att det i praktiken är svårt att tillämpa barnets bästa 
i utredningssammanhang. Ett skäl till detta är bland annat otydligheten i lagen. Exempelvis 
finns det inte någonting skrivet om hur hämtning av barnet till förhör skall gå till. Det tyder på 
att en tydligare lagstiftning skulle behövas för att hänsyn till barnets bästa skall kunna ske på 
allvar. 
     Hänsyn till barnets bästa skall tas i alla rättsliga sammanhang, men eftersom 
barnkonventionen är både generell och internationell, leder det till att det vid både lagstiftning 
och rättstillämpning gäller att tolka uttrycket barnets bästa (Diesen, 2005). I praktiken leder 
det till att det finns mycket skilda förfaringssätt som betraktas vara förenliga med barnets 
bästa. Socialstyrelsen (2000) har uttalat att den rättsliga handläggningen av ärenden som 
handlar om sexuella övergrepp mot barn, skall ske med hänsyn till barnets bästa. Det faktum 
att barnets utsaga presenteras i rättegången i form av en videoinspelning av förhöret (i de fall 
då bevisen anses vara tillräckliga för att en rättegång skall kunna komma till stånd), försvagar 
barnets utsaga och urholkar barnets rättssäkerhet (Gregow, 1996). 
     Barnkonventionens artikel 12 handlar om barnets rätt att komma till tals och innebär att 
barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli hörd. Barn som misstänks ha varit utsatta för 
sexuella övergrepp bereds möjlighet att höras under ett eller flera barnförhör som leds av 
barnutredare vid polisen. Som tidigare nämnts, kommer barn upp till 12 år oftast inte att vittna 
vid en eventuell rättegång, utan deras utsaga från förhöret kommer att presenteras för rätten i 
form av en videoupptagning (Diesen, 2005). Vidare ges barn äldre än 12 år i större 
utsträckning möjlighet att vittna i rätten än yngre barn, vilket stämmer överens med det 
faktum att barnets inflytelsegrad skall öka i takt med barnets ålder (Barnkommittén, 1997). 
Emellertid behöver barnet inte ha uppnått sådan ålder eller mognad att det kan kommunicera 
på vuxnas vis och därför har även små barn rätt att bli hörda (ibid.), vilket uppfylls i och med 
att barnutredare även håller förhör med små barn.  
     Sammanfattningsvis kan sägas att barn som utsätts för sexuella övergrepp inte likställs 
med vuxna. Målsättningen med att barnets bästa skall genomsyra lagstiftning och att 
beslutande myndigheter skall använda sig av ett barnperspektiv samt ta ställning till barnets 
bästa (Barnkommittén, 1997), kan därför inte anses uppfyllt. Lagstiftningen i FuK 16-19 §§ 
och till viss del polislagen 3 §, är utformad utifrån en särbehandlingsprincip som innebär att 
kravet för att barn skall kunna likställas med vuxna och uppnå likhet inför lagen, är att de 
skall underkastas en strukturell särbehandling. Hur går det ihop? 
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Genom att å ena sidan ge barn en positiv särbehandling (när det gäller skydd och stöd under 
processen) och å andra sidan (när det gäller bevismöjligheterna) likställa dem med vuxna, skapar 
man ingen rättvis situation för utsatta barn” (Diesen, 2005, s. 201). 

 
Regeringsformens förordnande om att domstolar och förvaltningsmyndigheter skall beakta 
allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet kan därför ifrågasättas, likväl som 
att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. 
 
Metoddiskussion 
Kvalitativ metod med samtalsintervjuer valdes för denna studie. Den kvalitativa metoden som 
försöker erhålla kunskap om människans subjektiva upplevelser med hennes egna ord kan 
ställas mot den kvantitativa metoden, där forskaren försöker koncentrera de insamlade 
resultaten till statistiska enheter som är möjliga att beskriva (Larsson, 2005). Det som talar för 
att använda en kvantitativ metod i denna studie hade varit att kunna nå fler barnutredare och 
få ta del av deras svar angående barnförhör och samverkan. Möjligheterna att tillämpa 
resultaten med större säkerhet hade då varit möjlig. Det som talar för den valda metoden, är 
att barnutredarens tankar och erfarenheter i stort kunde synliggöras och inte enbart deras 
uppfattning om studiens specifika frågor. Ett konkret exempel på detta är de många 
funderingarna kring principen om barnets bästa. Flera barnutredare tog oombedda upp 
begreppet under intervjuerna och utvecklade tankar om hur arbetet kunde utföras med 
hänvisning till barnets bästa. 
     Frågan kring intervjusituationen kvarstår vad det beträffar att intervjuerna delades mellan 
oss som intervjuare och det går inte att komma ifrån att barnutredarna kan ha upplevt två 
skilda intervjusituationer. Eftersom flertalet av intervjuerna sammanföll, var det inte praktiskt 
möjligt för oss att delta vid alla intervjuerna. Vi har gjort det bästa möjliga utifrån de 
förutsättningar vi hade. 
     Urvalet kan ifrågasättas. De barnutredare som deltog i studien gjorde det utifrån deras 
erfarenhet av barnförhör. En fråga som dock uppstår är om resultatet hade sett annorlunda ut 
om andra erfarna kollegor deltagit. 
     Till hjälp i analysen har rättssociologisk metod använts. Rättssociologin innehåller 
metoder och teorier för att beskriva och analysera verkligheten, men teorin saknar metoder för 
att tolka regelsystemets innehåll (Hollander & Alexius Borgström, 2005). Däremot finns 
unika möjligheter för rättssociologin att verka som en tvärvetenskap (Hydén, 2002). På 
samma sätt som denna studie försökt påvisa betydelsen av samverkan mellan myndigheter, är 
betydelsen av samverkan viktig inom forskarvärlden. Samverkan i forskarvärlden anses till 
och med nödvändig för en bättre förståelse av problem och här kan också det omgivande 
samhället bli inbjudet, särskilt de som besitter så kallad tyst kunskap, det vill säga den 
förståelse som finns i det verkliga livet och som inte förmedlas genom boklig bildning (ibid.). 
 
Förslag till fortsatt forskning 
I den lästa litteraturen har den internationella forskningen till viss del berörts. En skillnad som 
framkommer är hur polisen i många länder istället koncentrerar förhören till den misstänkte, 
vilket har resulterat i betydligt högre uppklarningsprocent vad gäller dessa brott. En vidare 
studie i hur svenska barnutredare förhåller sig till den misstänkte anser vi vara intressant. 
     Fortsatt forskning kring hur den konkreta samverkan mellan polisen och socialtjänsten är 
utformad är också behövlig. Eventuellt kan en studie i hur de professionella förhåller sig till 
sekretessfrågorna studera detta närmare. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till intervjupersoner 

 
Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete   
Socialhögskolan  
 

                            Stockholm 20 mars 2007
                      

Hej, 
 
Vi heter Christine Salomonsson och Veronica Lagergren och vi läser vår sista termin på 
Socionomlinjen vid Stockholms universitet. Vi skriver nu vår c-uppsats som kommer att 
handla om förhörsledares erfarenheter av barnförhör i fall av misstänkta sexuella övergrepp 
mot barn.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur förhörsledare vid polisen tolkar och tillämpar 
förundersökningskungörelsen (FuK) och polislagen i arbetet med barnförhör. De två 
huvudtemana är hur förhörsledare praktiskt genomför förhör med barn som misstänks ha varit 
utsatta för sexuella övergrepp samt hur samarbetet med socialtjänsten ser ut när anmälan om 
sexuella övergrepp mot barn inkommit. Studien avgränsas till att fokusera på sexuella 
övergrepp inom familjen då förövaren är en biologisk förälder, adoptivförälder eller 
föräldraersättare (styvförälder och fosterförälder) och barnet är upp till 12 år. 
 
Som ett led i vår datainsamling behöver vi nu komma i kontakt med personer med erfarenhet 
av barnförhör och har för detta syfte kontaktat Dig. Vår förhoppning är att Du eller någon av 
Dina medarbetare har möjlighet till och intresse av att ställa upp på en intervju. Intervjun 
beräknas pågå i 45-60 minuter och kommer att genomföras någon gång under vecka 15-16.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band och därefter kommer vi att skriva ut den, detta för att 
inte gå miste om viktig information. De utskrivna intervjuerna kommer att läsas av oss och 
eventuellt även av vår examinator. När uppsatsen är godkänd kommer bandet och 
intervjuutskriften att förstöras. Medverkan i intervjun är frivillig och Du har rätt att avbryta 
deltagandet. I den färdiga uppsatsen kommer det inte att framgå vem som har sagt vad, detta 
för att så långt som möjligt säkerställa Din anonymitet. När uppsatsen är godkänd kommer 
Du, om Du vill, få ett exemplar av den. Uppsatsen kommer också att publiceras i Digitala 
Vetenskapliga Arkivet (DIVA) som är en hemsida på Internet för vetenskapliga artiklar och 
uppsatser. 
 
Vi kommer att kontakta Dig under vecka 13 för att diskutera Din medverkan, och om intresse 
finns, boka tid för en intervju.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
Christine Salomonsson                                       Veronica Lagergren 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Inledande frågor: 
Namn 
Ålder 
Befattning – arbetsuppgifter 
År i yrket 
Tidigare arbetslivserfarenhet inom polisen 
 
Frågeställning 1: 
Hur genomför barnutredare förhör med barn som misstänks ha varit utsatta för 
sexuella övergrepp enligt FuK 17, 18, 19 §§?  
 

• Vilken typ av specialutbildning i barnförhör har Du? 
• Hur förbereder Du Dig inför ett barnförhör? 
• Använder Du Dig av någon manual i Ditt arbete med barnförhör? 
• Hur ser Du på möjligheter och begränsningar till att hålla upprepade förhör? 
• Har Du erfarenhet av att arbeta med någon person som har särskild sakkunskap i barn- 

eller förhörspsykologi före, under eller efter förhöret? 
• Vilken möjlighet har Du till handledning? 
• Kan Du berätta om en förhörssituation då det var särskilt svårt att få fram information 

kring det sexuella övergreppet?  
Vad gjorde Du för att få fram informationen? 

• Kan Du berätta så detaljerat som möjligt om ett barnförhör som Du har haft? (Frågan 
togs bort efter provintervjun) 
 

Frågeställning 2: 
Hur förhåller sig barnutredare till polislagen 3 § och FuK 16 § vad gäller 
samarbete med socialtjänsten när polisanmälan om sexuella övergrepp mot barn 
inkommit?  
 

• Finns det särskilda rutiner på Din arbetsplats om hur Du skall gå tillväga när 
socialnämnden skall underrättas då polisanmälan om sexuella övergrepp mot barn 
inkommit? 
Om inte: Hur går Du tillväga?  

• Vem i Din organisation har ansvaret för att polisen och socialtjänsten samarbetar? 
• Vad i samarbetet med socialtjänsten fungerar? 
• Vad fungerar inte? 
• Hur skulle Du önska att samarbete med socialtjänsten såg ut? 
• Hur är det att samarbeta då organisationerna har olika lagar att följa? 
• Kan Du berätta så detaljerat som möjligt om ett ärende där du samarbetade med 

socialtjänsten? (Frågan togs bort efter provintervjun) 
 

Jag har inga fler frågor. Har du något mer att tillägga eller fråga om innan vi avslutar 
intervjun?  
 
Tack för Din medverkan! 
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