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BARN SOM BEVITTNAT VÅLD I NÄRA RELATIONER
En intervjustudie om hur åklagare och poliser resonerar kring att 

höra barn som upplevt våld

Kajsa Kindingstad

Abstract

Syftet med uppsatsen har varit att belysa problematiken och behovet
av svensk forskning gällande lagstiftning, berörda myndigheter samt
åklagare  och  polisers  diskurser  kring  förhör  med  barn  som  har
bevittnat våld i nära relationer, respektive psykologiska aspekter på
barns upplevelser av förhör, samt hur barn kan påverkas av förhör.

Att  bevittna  närståendes  grova  misshandel  eller  död,  har
traumatiserande  verkan  oavsett  anknytningsmönster.  Barns
bevittnande av våld i nära relationer definieras som ett område för
traumaforskning  samt  som  psykisk  och  känslomässig  misshandel
vilket kan ge samma följder, eller värre, som när barn utsätts primärt
för fysiskt våld – med verkningar i ett livslångt perspektiv. 

Tematisk analys  av semistrukturerade intervjuer  med åklagare och
poliser  har  genomförts  rörande  deras  erfarenhet  av  fall  där  barn
bevittnat våld. Frågor för arbetet har varit hur åklagare och poliser
ser på förhör med barn, hur man uppfattar barn i  förhör, hur man
beslutar och resonerar om förhör med barn, hur man förhåller sig till
barnets bästa . 

Det  händer  fortfarande  att  man  missar  att  uppmärksamma  och
dokumentera  att  barn  bevittnat  våld  i  de  viktiga  handlingar  som
behövs för att barnet ska kunna få rätt till brottsskadeersättning hos
Brottsoffermyndigheten. 

Tack till Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, Brottsoffermyndigheten och min uppsatshandledare professor Sven Å. Christianson som erbjudit organisatorisk 
plattform för detta arbete. Tack till Gudrun Nordborg på Brottsoffermyndigheten för information om myndighetens arbete. Tack till Gabriela Gafaro och Monica Meisäter på 
Barnahus/Barncentrum för information om hur dessa enheter fungerar. Särskilt stort tack till alla deltagare som ställt upp och tagit sig tid för intervjuer. Tack till professor 
Stephan Hau, min examinator, och till opponenterna på arbetet, Veronica Jones Piltz och Anna Karin Penton, för användbara kommentarer.

Tack, Kerstin Halldin, för allt du gör för oss studenter och alla som arbetar med undervisningen på Psykologiska institutionen – där du bemöter oss med värme, vänlighet och ett 
smittande leende. 

Tack min allra käraste, Parviz, för att du ställt upp som bollplank under arbetet med slutversionen av uppsatsen, tack för att du läst, kommenterat och satt dig in i vad det är för 
budskap som uppsatsen avser förmedla. Tack till mina underbara väninnor Anna K, Azi och Feri, som alltid funnits där för att dela glädje och sorg. Särskilt tack till Ali Sarkohi, 
universitetslektor vid Linköpings universitet, för kommentarer och för att du varit behjälplig i att skära ned på textmängder. Tack även till Ylva Nordesjö, Lena Nordesjö, Anna-
Greta Magnusson Klint och Anna Klint som givit kommentarer på större eller mindre delar av uppsatsen under olika faser i uppsatsarbetet. Tack Ingemar Arn, vän och mentor, 
för intressanta, värdefulla samtal. Du finns tyvärr inte längre bland oss. Jag minns dig med värme.

Uppsatsen tillägnas alla barn som far illa i familjer präglade av dysfunktionella mönster och våld. Och alla vuxna som har sådana erfarenheter från sin egen barndom. Min 
förhoppning är att denna uppsats ska kunna läsas av personer av olika yrkeskategorier som arbetar med barn som far illa, samt alla som av olika anledningar kan ha utbyte av att 
läsa om hur barn påverkas av dysfunktionella familjemönster och våld inom familjen. Förhoppningsvis kan detta arbete fungera som en introduktion på området med dess olika 
delar – samt skapa nyfikenhet att läsa mer. Vidare är förhoppningen även att uppsatsen kan inspirera personer som verkar inom rättsväsendet att aldrig sluta reflektera över hur 
de förhåller sig till, och hur de bemöter, barn som de möter i tjänsten – samt vad det kan betyda för barnen i fråga. 
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Barns bevittnande av grovt och dödligt våld i nära relationer är ett aktuellt område för 
forskning. Det behövs mer svensk forskning på detta område, vilket är bakgrunden till 
ett forskningsprojekt som stöds av Brottsoffermyndigheten, i samarbete med 
Stockholms universitet, och som leds av professor Sven Å Christianson. Föreliggande 
uppsats utgör i sammanhanget ett fristående arbete som utförts under handledning av S 
Å Christianson. Ur ett psykologiskt perspektiv är det viktigt att förstå mer om hur barn 
minns och berättar om hur de har bevittnat situationer av våld i nära relationer. Vidare är 
det viktigt att förstå hur barn och deras berättelse uppfattas av representanter i rättsvä-
sendet, däribland poliser och åklagare. 

I uppsatsens inledande teoretiska delar definieras barns bevittnande av våld som ett om-
råde för traumaforskningen, där barns bevittnande av våld kan ge samma symptom som 
när barn misshandlas fysiskt. Därmed kan barns bevittnande av våld definieras som psy-
kisk misshandel. Barn kan fara illa av att bevittna våld och barns upplevelser av våld i 
nära relationer utgör påfrestningar på anknytningssystemet – men vad som anses som 
våld, misshandel eller vanvård kan det finnas olika uppfattningar om. Gränsdragningen 
för vad som är våld har olika betydelse inom rättsväsendet och inom området för psyk-
ologisk behandling. Här undersöker teorin gränsdragning för fysisk och psykisk miss-
handel, och hur det går att avgöra vad som är psykisk misshandel – eller försummelse 
och vanvård. Här spelar relationella aspekter in. När det gäller förekomst av barns be-
vittnande av våld i nära relationer finns anledning att anta att mörkertalet är stort, varför 
detta är något som behöver uppmärksammas mer.

På samma sätt som för definition av våld inom rättsväsende respektive området psyko-
logisk behandling, utgör förhör – eller forensisk intervju – och psykologiskt behandlan-
de samtal olika former för samtal, med sinsemellan vitt skilda betydelser och mål. Tidi-
gare forskning har visat att det kan vara påfrestande att delta i förhör (Cullberg, 1975/ 
1980/1988; Terr, 1987), men senare forskning visar även på det motsatta – att det kan 
utgöra en negativ påverkan på individen att inte ha hörts (bl a Azad & Christianson, 
2012). 

Enligt Gudrun Nordborg, informationsansvarig på Brottsoffermyndigheten, (telefon-
samtal 2012-09-22), är det vanligt att barn inte hörs – även fast barnen skulle önskat att 
man hört dem. Hon säger att många barn är rasande över att de inte tillfrågades under 
utredning; ”varför var det ingen som frågade mig, jag hade ju kunnat bekräfta det här 
som mamma beskrev”. Barnens besvikelse över att inte ha blivit tillfrågade, inte blivit 
hörda, kommer fram senare – till exempel när barnen befinner sig tillsammans med 
mödrarna på boende för utsatta kvinnor. Det kan också komma fram senare i barnets liv, 
när de minns tillbaka och tänker kring hur det var. Gudrun Nordborgs utsaga är intres-
sant i sammanhanget eftersom det är Brottsoffermyndigheten som hanterar ansökningar 
om brottsskadeersättning i fall där barn bevittnat våld i nära relationer.

Både polisförhör och rättsprocesser kan vara psykiskt påfrestande och starkt stressande 
och kan därmed fungera traumatiserande (Cullberg, 1975/1980/1988; Terr, 1987). Att 
delta som vittne i en rättsprocess, där nära anhöriga är inblandade kan vara genant och 
upplevelser som för individen upplevs som starkt skamfyllda har traumatiserande poten-
tial (Cullberg 1975/1980/1988). Faktorer som är av betydelse för att avgöra huruvida ett 
barn ska exponeras för förhör i olika sammanhang, eller inte, är därför viktiga att 
beakta. 

I sammanhanget för det empiriska arbetet i föreliggande uppsats är det med anledning 
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av vad som här nämnts intressant att få en uppfattning om hur åklagare och poliser upp-
fattar barn i förhör och hur man resonerar om att höra barn. När och under vilka omstän-
digheter hör man barn som bevittnat våld i nära relationer? Vad grundar sig beslutet om 
förhör med dessa barn på? 

1. Barns upplevelser av våld i nära relationer

1.1 Barns närvaro vid våld i nära relationer
Barn är ofta närvarande under gräl mellan vårdnadshavare. Eftersom barn som bevittnat 
våld inte per definition kan vara målsägande, så finns inte någon direkt statistik om 
detta. I Sverige har två av fem bland de utsatta för våld i nära relationer uppgett att det 
finns hemmavarande barn (Hradilova Selin, 2009). Kommittén mot barnmisshandel fann 
i en undersökning att 10 procent (10%) av alla barn i Sverige kan vara vittne till våld i 
hemmet vid enstaka tillfällen och att omkring 5 procent (5%) upplever det ofta 
(Lagerberg, 2001). En undersökning  utifrån antalet polisanmälda fall ger en uppskatt-
ning om att  ca 190 000 barn årligen bevittnar att deras mamma misshandlas. Endast en 
liten del av dessa fall kommer till myndigheters kännedom (Arnell & Ekbom 2006 i 
Nyholm, 2011).

Barnen kan känna sig rädda även om de inte själva är primärt utsatta för våld. Föräldrar-
nas separation mitt i allt annat kan innebära uppbrott från den invanda miljön. Barnen 
riskerar, både före och efter en eventuell separation mellan föräldrarna, att hamna i loja-
litetskonflikter i förhållande till dem (Hindberg, et al., 2009). Påverkan av övergrepp 
kan kvarstå långt efter att övergrepp i sig upphört. Ju allvarligare övergrepp, desto större 
inverkan på individens fysiska och psykiska hälsa. Upplevelser över tid av olika typer 
av övergrepp och av multipla episoder av misshandel har kumulativ verkan (Krug et al., 
2002). Oro för att utsättas för våld i nära relationer kan påverka välbefinnandet och be-
teendet, och kan leda till att den som oroar sig får ett allt mer begränsat liv (Frenzel et 
al., 2011). 

Enligt Hindberg och medförfattare (2009) levde 4 276 barn (per 2008-09-29) under 18 
år med skyddad identitet på grund av att de behöver skyddas från en närstående – ofta 
en pappa eller styvpappa, som upprepat misshandlat och hotat deras mamma eller dem 
alla. De lever i ständig rädsla för att förföljaren ska hitta dem. Dessa barn är flerfaldigt 
drabbade: Dels har de bevittnat våld, har kanske även utsatts för våld primärt, samt lever 
under ständig rädsla för vad pappa kan komma att göra om han hittar dem. Barnen kan 
inte göra många av de saker som barn normalt gör och inte känna sig trygga. De har för-
lorat båda föräldrarnas nätverk. Att träffa mormor i smyg på en vägkrog en timme eller 
två är inte det samma som att träffas hemma under normala, trygga omständigheter. Till 
detta kommer att modern, som ska ta hand om, och sörja för barnen, kan vara både 
känslomässigt och psykiskt utmattad av denna levnadssituation. Samtidigt är hon kan-
ske den enda närstående, förutom eventuella syskon, som barnet har tillgång till 
(Hindberg, et al., 2009).

1.2 Normbildning kring våld 
Den samlade forskningen på området visar att olika yrkesgrupper, däribland medicinsk 
personal, socialarbetare, jurister och psykologer, har olika uppfattning om vad som är 
skadlig behandling av barn och misshandel (Deisz, Doueck, George & Levine 1996, 
Shor & Haj-Yahia 1996 i Lagerberg, 2001). Olika synsätt och bakgrund gör det svårt att 
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fastslå en nationell definition, och än svårare att bestämma en definition som kan gälla 
internationellt. Svårigheter med forskning på våld, samt på bevittnande av olika typer av 
våld (känslomässig, psykisk och fysisk), innefattar klassificering och hur man definierar 
till exempel exponering för våld (Evans, Davies & DiLillo, 2008). Ytterligare en aspekt 
avseende internationella studier är kulturella differenser. WHO erkänner ett kulturellt 
perspektiv i synen på misshandel (WHO, 2004, WHO 1999). En mängd olika termer an-
vänds i litteraturen för att beskriva samma sak, eller olika aspekter av samma sak. Me-
dan lagtexter och konventioner (t ex brottsbalken respektive FN:s barnkonvention) ger 
ospecifika definitioner av våld, som i sin brist på begreppsbildning lämnas öppna för 
tolkning. Framförallt blir de därmed allmänna och ospecifika i sin tillämpning. Den 
fulla skalan inom vilken barn kan fara illa inbegrips inte  lagtexter (se även Lagerberg, 
2001). 

Alla former av misshandel, även fysisk misshandel och sexuella övergrepp, inbegriper 
psykisk misshandel (O´Hagan, 1995, Lagerberg, 2001). Men psykisk och emotionell 
misshandel behöver inte inbegripa hårdhänt beröring, eller ens fysisk beröring över hu-
vud taget, för att medföra skador och konsekvenser ur ett psykologiskt perspektiv (O
´Hagan, 1995; Lagerberg, 2001). Psykisk misshandel och försummelse kan resultera i 
kliniskt påvisbara effekter i form av symptom, till exempel sådana som återfinns hos 
barn som diagnostiseras med ADHD (Lagerberg, 2001). SOU 2001:72 kommer fram till 
en modell att använda vid definition av misshandel (se särskilt Lagerberg, 2001). I kor-
thet innebär denna modell att huruvida något kan definieras som misshandel ska ses ut-
ifrån kontext och i vilket sammanhang definitionen görs, att man behöver tänka på vad 
definitionen syftar till och hur den ska användas. Lagerberg (2001) definierar psykisk 
misshandel som att barnet systematiskt, eller under lång tid, utsätts för t ex kränkning 
eller nedbrytande behandling som bl a kan utgöras av att barnet tvingas bevittna – se 
eller höra – våld i sin närmiljö, eller leva i en miljö där våld eller hot om våld är ett ofta 
förekommande inslag. Det finns forskning som visar att fysisk misshandel, respektive 
psykisk eller känslomässig misshandel per se, är lika skadligt ur ett psykologiskt och 
känslomässigt perspektiv (Lagerberg, 2001; Johansson 2008). O´Hagan (1995) finner 
den psykiska delen av misshandeln vara mer skadlig ur ett psykologiskt och känslo-
mässigt perspektiv. 

En viktig punkt, som också medför en svårighet i att definiera psykisk och emotionell 
misshandel, är att psykisk misshandel, liksom bristande omvårdnad och känslomässig 
försummelse, inte alltid är något som utövas av en förälder med dennas vetskap utan 
oftast är oavsiktlig (Lagerberg, 2001; O´Hagan, 1995). Det kan handla om omedvetna 
interpersonella mönster för samspel som fungerar dysfunktionellt. Relationella proces-
ser som kan framstå som mer eller mindre tydliga (Minuchin 1976; Minuchin, Rosman 
& Baker, 1978; Andersson, 1980; Minuchin, Lee, & Simon 1999; Lundsbye & Sandell, 
1982/1991/2000; PDM Task Force, 2006; Wennerberg, 2010 ). Med ett barnperspektiv 
på potentiellt traumatiska upplevelser, som barns upplevelser av våld i nära relationer 
eller försummelse, är det särskilt betydelsefullt att uppmärksamma att det lilla barnets 
upplevelseperspektiv är ett helt annat än en vuxens. Det som för ett litet barn är skräm-
mande och obegripligt kan gå en vuxen obemärkt förbi, eller förefalla vara av mer subtil 
art. Det kan handla om t ex avvisanden, oförutsägbart bemötande och felintoning av 
barnets affekter, vilka kan utgöra avbrott i anknytningen (sk attachment disruptions). 
Om sådana avbrott i anknytningen förekommer i för stor utsträckning kan det leda till 
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anknytningstrauma (även kallat mentaliseringstrauma1), (PDM Task Force, 2006; 
Briere, Kaltman & Green 2008; Roth et al., 1997 i Cloitre et al., 2009; Schuder & 
Lyons-Ruth, 2004 i Wennerberg, 2010; Wennerberg, 2010 ). Reglering av affekter hos 
det lilla barnet är en funktion av förälderns närvaro och mentaliserade förståelse i situa-
tionen. Faror och hot filtreras genom anknytningsrelationen, genom kommunikation 
som kan fungera ickeverbalt. Den vuxnas bedömning i en situation förmedlas till barnet 
via den intersubjektiva kommunikation som sker i anknytningsrelationen med hjälp av 
blickar, ansiktsuttryck, gester och tonfall. Föräldrars/vårdnadshavares omognad,  psy-
kiska sjukdom, missbruk, mentala utvecklingsförsening, destruktiva livsstil respektive 
medvetna eller omedvetna aggression mot barnet kan skada barnets psykologiska och 
känslomässiga utveckling (Firestone, 1992 i O´Hagan, 1995). Destruktiva mönster för 
samspel i familjer som fungerar dysfunktionellt kan ha psykiskt nedbrytande verkan på 
individers självkänsla och mentala hälsa (Minuchin 1976; Minuchin, Rosman & Baker, 
1978; Minuchin, Lee, & Simon 1999; Lundsbye & Sandell, 1982/1991/2000). Barn kan 
fara än mer illa av att försummas av en psykiskt sjuk förälder, än om barnet blir fysiskt 
misshandlat av en (frisk) förälder (Lagerberg, 2001). 

Till problem med att fastställa hur många barn som är utsatta för att bevittna våld i fa-
miljen hör att definitionen för vad som är våld är kopplat till rådande normbildning 
(Socialstyrelsen, 2005)  – vilket i sin tur innebär att en sådan definition är, i allra högsta 
grad, kulturell. Definition och gränsdragning för vad som anses utgöra våld blir därmed 
ett socialkonstruktionistiskt problem. Får barn frågan om de blivit slagna så svarar de 
utifrån den kunskap, uppfattning av världen, och kännedom om ”rätt och fel” som de 
har utifrån sin unika livserfarenhet:

”Ett barn kan säga ´min pappa har aldrig slagit min mamma´, därför att hot, 
skrik, knuffar eller att slänga föremål inte ingår i begreppet ´slå´ för barnet. 
Barnets förmåga till begreppsbildning är beroende av barnets ålder, men framför 
allt av kommunikationsformer och normbildning inom familjen.” 
(Socialstyrelsen, 2005, s. 17)

2. Barnperspektiv på trauma, minne och berättande

2.1 Barns traumatisering av våld i nära relationer - konsekvenser 
PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) har kommit att bli en vitt använd diagnos för 
kvardröjande effekter av psykiskt trauma och utgör ett spektrum av komplexa och mul-
tifaktoriala tillstånd med olika grader av inverkan på individens fungerande (PDM Task 
Force, 2006). PTSD är endast en uppsättning effekter – bland annan  traumarelaterad 
psykopatologi – av psykiskt trauma (PDM Task Force, 2006). Uppskattningsvis 40 till 
60% av barn som exponerats för våld i nära relationer uppvisar symptom i form av kli-
niska beteendeproblem, vilka rör sig inom gränser och nivåer som indikerar behov av 
behandling (Grych et al. 2000 i Georgsson, et al., 2011). Barndiagnostik har tagit fasta 
på kriterier som grundar sig mer på observation av tecken på trauma, än på vad barn 
själva berättar (Scheeringa & Zeeanah, 1995; Scheeringa, Zeeanah, Myers & Putnam, 
2003 i Dyregrov, 2010). Abdulbaghi (1999)  pekar på reaktioner hos barn, vilka av barn 
sällan rapporteras verbalt; hypervaksamhet, repetitiv traumarelaterad lek, psykogen 

1 Vid mentaliseringstrauma hämmas utvecklingen av individens förmåga att kunna bearbeta och integrera stressframkallande 
upplevelser (Wennerberg, 2010). En sådan utveckling kan bli följden för barn som utsatts för psykiska och/eller fysiska hot som 
utlöst intensivt smärtsamma affekttillstånd (Briere et al., 2008; Roth et al., 1997 i Cloitre et al., 2009;  Herman 1992 i Wennerberg, 
2010). 
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amnesi – något som han finner stämma överens med tidigare forskning. 

Att bevittna övergrepp är potentiellt traumatiserande för barn. Barn som bevittnar part-
nervåld står inför ökad risk avseende en rad känslomässiga, psykologiska och beteende-
mässiga problem hos barn under barndom och tonårstid – men sådan påverkan kan ock-
så ses i ett livslångt perspektiv, till exempel genom kumulativa effekter och sk överde-
terminerade kriser (Cullberg, 1975/1980/1988; Mc Closkey, Figueredo & Koss 1995; 
Edleson, 1999; Ellsberg, et al., 2000; Isdal, 2001; Jouriles, Murphy & Leary 1989 i 
Krug et al., 2002; Krug et al., 2002; Broberg, Almqvist & Tjus, 2003/2007; Evans et al., 
2008; Dyregrov, 2010). Barn som bevittnat våld uppvisar ofta samma symptom, beteen-
deproblem och psykologiska störningar som barn som utsatts primärt för (fysisk) miss-
handel (Jaffe, Wolfe & Wilson 1990 i Krug et al., 2002, Edleson, 1999; Fowler et al., 
2009). Barn som bevittnar våld kan drabbas av ångest, depression, dålig prestation i 
skolan, låg självkänsla, mardrömmar (Ellsberg, et al., 2000; Mc Closkey, Figueredo & 
Koss 1995; Edleson, 1999; Isdal 2001; Jouriles, Murphy & Leary 1989 i Krug et al., 
2002; Krug et al., 2002; Evans et al., 2008) samt en rad barnpsykiatriska diagnoser 
förknippade med potentiellt traumatiska upplevelser (Krug et al., 2002; Ekbom & 
Landberg, 2002 i Hindberg et al., 2009). Barn med en historia av potentiella 
traumatiska upplevelser kan utveckla uppförandestörning, stört beteende med aggres-
sivt utagerande, även med inslag av besinningslöshet och raseri, respektive trotssynd-
rom (MINI-D-IV, 2000/2002; DSM-IV-TR i PDM Task Force, 2006), ADHD eller ADD 
(PDM Task Force, 2006). Späd- och småbarn kan utveckla reaktiv kontaktstörning 
(MINI-D-IV, 2000/2002;) disruptivt beteende och trotssyndrom (Disruptive Behavior 
and Oppositional Disorders), (PDM Task Force, 2006). I grava fall kan barn drabbas av 
failure to thrive (Spitz, 1945 i PDM Task Force, 2006). Exponering för potentiellt trau-
matiska företeelser i en större omfattning kan associeras med en mer komplex symp-
tomrepresentation (komplext PTSD) – både hos vuxna och hos barn även om personen 
inte har medveten hågkomst av händelsen, (Cullberg, 1975/1980/1988; Broberg et. al, 
2003/2007; Cloitre et al., 2009). Dock inte hos vuxna, när traumatisering inträffar först i 
vuxen ålder – d v s med frånvaro av traumatisering i barndomen. 

Förekomsten av barns bevittnande av våld i nära relationer, så väl som upprätthållandet, 
samt vidareförandet av sådant våld över generationer, är nära kopplat till kvinnors ut-
satthet för partnervåld. Pojkar som växer upp med att bevittna våld mot sin mor riskerar 
utöver att bli känslomässigt skadade att komma att se våld i nära relationer som normalt 
– samt utövar i större utsträckning våld mot kvinnor som de senare i livet ingår kärleks- 
och äktenskapsliknande relationer med (Krug, et al., 2002; Isdal, 2001; Kastling, 2010). 

Psykisk och känslomässig misshandel, eller försummelse av barn – oavsett om den är 
avsiktlig eller ej – kan få konsekvenser för livet2 (O´Hagan, 1995, Lagerberg, 2001). 
Om förövaren är en person som barnet känslomässigt är nära knuten till och som barnet 
litar på, så innebär det en desto större skada på barnets psyke och känsloliv (O´Hagan 
(1995). Att en anknytningsperson till ett barn i fråga är utsatt för övergrepp och våld är i 
anknytningshänseende lika allvarligt för ett litet barn som att barnet självt är utsatt för 
övergrepp och våld (Risholm Mothander, 2008). Terr (1987) finner att upplevelse av 
våld mot, eller mellan, närstående till barnet utgör en större traumatiserande potential än 
våld mellan för barnet okända personer. Barns upplevelser av våld i nära relationer har 
även uttryckts utgöra ett sammanbrott i anknytningsrelationen; i vårdnadsgivarens kon-

2Känslomässig misshandel och försummelse är kopplat till konsekvenser för känslomässig utveckling, så väl som för kognitiv 
utveckling samt kognitiva färdigheter – respektive för utveckling av intellektuella färdigheter och prestationer (O´Hagan, 1995).
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tinuerliga beskyddarfunktion (Lyons-Ruth Yellin, Melnick & Atwood, 2005 i 
Wennerberg 2011). Att bevittna våld kan också betyda att barnet hört våldet, men inte 
sett något. Det är med forskning belagt att barn som bevittnat våld i hemmet upplever 
mer obehag av hörselintryck än av synintryck (Solberg, 2007; Överlien & Hydén, 
2007). 

Genom barnets anknytningsupplevelser utformas en grundläggande anknytningsstil, vil-
ken också finner sin motsvarighet i hjärnans struktur (Schore, 2003a i Wennerberg, 
2010; Wennerberg, 2010). Barn som har blivit misshandlade och uppvisar PTSD-
symptom har höga kortisolnivåer, vilket är förknippat med stress (Carrion, Weems & 
Reiss, 2007, i Dyregrov, 2010). Långvarig stress på grund av oreglerade affekter  drab-
bar hjärnans strukturella utveckling, inte minst limbiska systemet med hippocampus, 
samt genom reducering i synaptiska förbindelser mellan den orbitofrontala hjärnbarken 
och de subkortikala limbiska strukturerna. Under kritiska perioder av intensiv synaps-
bildning är det växande barnets hjärna särskilt känslig (Passer & Smith, 2001; Schore, 
2003a, i Wennerberg, 2010; Dyregrov, 2010). Även små interpersonella stressorer kom-
mer, om de sker återkommande eller under lång tid, att aktivera kraftiga stressreaktioner 
(kamp- flykt- eller underkastelseresponser) hos det lilla barnet. Stressbekämpnings-
systemen förblir då påslagna under lång tid och påverkar därigenom varaktigt hjärnans 
strukturella utformning – och det specifika sättet att behandla och svara på input byggs 
in i hjärnan. Även sådant material som inte längre finns åtkomligt för medveten erinring 
och som förlorats i infantil amnesi kan därmed ha en påverkan även i senare skeden av 
livet. Stress och trauman, särskilt i den tidiga barndomen, påverkar således hur hjärnan 
utvecklas. Särskilt upprepade upplevelser (här av trauma) kommer att resultera i att det 
växande barnets reaktionssätt byggs in i hjärnan.

Trauma hos vuxna kan ha konsekvenser av regrediering i hantering av affekter och emo-
tioner, medan trauma hos barn kan skapa ett uppehåll, eller ett stopp, i den affektiva ut-
vecklingen. Trauma i tidig barndom stör den normala utvecklings- och mognadsproces-
sen PDM Task Force, 2006). Upplevda trauman i barndomen kan således påverka en in-
divid livet igenom. Herman (1992, s. 96 i Wennerberg, 2010, s. 143) har uttryckt det 
som att ”[u]pprepade trauman i vuxen ålder raserar den personlighetsstruktur som redan 
har bildats, men upprepade trauman under barndomen formar och deformerar personlig-
heten”. Sårbarhet för stressrelaterad dysfunktion sägs utgöras av framförallt tre faktorer: 
(1) egenskaperna hos hotet eller stressorn, (2) den genetiska sårbarheten för stress och 
(3) det relationella aknytningssystemets förmåga att reglera arousalreaktionen till accep-
tabla nivåer (Lyons-Ruth, Bronfman & Atwood, 1999a i Wennerberg, 2010). Vilken an-
knytningsstil ett barn karaktäriseras av utgör – på ett tänkt kontinuum – en modererande 
sårbarhets- respektive skyddsfaktor, samt avgör i vilken grad hotfulla stimuli uppmärk-
sammas, lagras och kan återhämtas ur minnet  (Broberg et al., 2003; Kobak, Cassidy, 
Lyons-Ruth, & Ziv, 2006 i Wennerberg 2010; PDM Task Force, 2006; Broberg, Risholm 
Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008 i Wennerberg, 2010; Gerhardt, 2004/2007; 
Chae, Ogle, & Goodman, 2009; Michel et al., 2010; Wennerberg, 2010). Det påverkar 
även barns motstånd mot falska suggestioner. Barn som uppvisar ett mönster av osäker 
anknytning eller barn vars föräldrar uppvisar sådana mönster är mer påverkbara än 
dessas tryggt anknutna motsvarigheter (Bruck & Melnyk, 2004 i Chae et al., 2009). 

2.2 Faktorer för sårbarhet och motståndskraft 
Bland faktorer som har betydelse för huruvida ett barn som varit utsatt eller bevittnat 
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misshandel kan bli traumatiserat återfinns barnets medfödda och/eller affektivt inlärda 
sårbarhet, förmåga att bearbeta och integrera stressframkallande upplevelser och möns-
ter för stresshantering (coping). Kontexten för händelsen, hur barnet uppfattar och tolkar 
ett skeende, den mening barnet tillskriver händelsen, farhågor för negativ påverkan av 
en potentiellt traumatiserande händelse. Barnets utvecklingsnivå, temperament, genus, 
ålder och utvecklingsnivå samt utvecklingshistoria kan vara av betydelse. Vidare en bra 
livssituation, en väl fungerande omgivning, tillgång till psykologiskt och socialt stöd 
samt föräldrars fysiska och känslomässiga tillgänglighet (Abdulbaghi, 1999; Kiser et al., 
1993 i Lengua, Long & Meltzoff, 2006; Allen 2001 i Wennerberg, 2010; Broberg, 
Almqvist & Tjus, 2003/2007, Dyregrov, 2010). Jag-styrka och god impulskontroll är 
personlighetsmässiga drag vilka antas reducera sårbarheten för hot och grunda för resi-
liens och känslomässig återhämtning (Michel et al., 2010). Barn kan vara mer känsliga i 
olika skeden, beroende på påfrestningar som barn möter även under normala omständig-
heter – vilka kan orsaka kriser i sig (se Cullberg, 1975/1980/1988).

Aktiv coping-stil där barnen engagerar sig i att försöka att hantera stressen, lösa prob-
lem och se händelsen ur nya perspektiv verkar förebyggande mot PTSD. Om processan-
det av material rörande en potentiellt traumatiserande händelse blir ofullständig, på 
grund av undvikande strategier, så utgör detta en nyckelfaktor för PTS samt för att detta 
vidareutvecklas till PTSD (Foa, Steketee & Rothbaum, 1989; Compas et al., 2001; 
Ehlers & Clark, 2000; i Lengua, Long & Meltzoff, 2006).

Barn och unga som upplever bristande stöd från sina föräldrar lider mer i anslutning till 
potentiellt traumatiska händelser (Bokszczanin, 2008 i Dyregrov, 2010). Varma och in-
kännande familjer och en kognitiv förmåga att medvetet välja sin reaktion på motgånga-
rna har beskrivits som en typ av coping-mekanism; för att hålla kvar en känsla av me-
ning och en känsla av handlingsutrymme – även när detta i realiteten hade tagits ifrån 
dem (Gerhardt 2004/2007). Öppen kommunikation – både faktamässig och känslo-
mässig – omkring traumatiska händelser, har ett tydligt samband med bättre psykologisk 
motståndskraft mot traumatiska efterverkningar (Lutz, Hock & Kang 2007 i Dyregrov 
2010). 

Barnets bevittnande av våld, genom direkt bevittnande eller att höra det, eller att höra 
om det, kombinerat med maktlöshet – det vill säga att inte uppleva sig ha möjlighet att 
påverka skeendet eller förhindra våldet – kan vara värre för barnet än att själv bli slaget. 
Medan barnet som själv är offer kan ha en subjektiv upplevelse av att ha möjlighet att 
påverka en situation genom anpassning och underkastelse – eller skydda sig genom att 
fly undan och gömma sig (Isdal, 2001). Möjligheten att, eller en subjektiv upplevelse av 
att kunna ta kontroll över och påverka situationen kan innebära ett skydd mot utveckling 
av PTSD (Abdulbaghi, 1999).

Eth och Pynoos (1994) finner resultat som till viss del motsäger forskning som handlar 
om teorier om att motstånd mot stress är en relativ variabel, en funktion av miljöm-
ässiga och konstitutionella faktorer samt att effekterna av upplevelsen kommer att for-
mas av barnets självkänsla, självförtoende, stresshanteringsförmåga (coping skills), tem-
perament, sociala kompetens, samt förekomst av trygga och stabila relationer. De finner 
i stället att den katastrofala natur som ligger i händelsen, till exempel vid bevittnande av 
att en förälder dödas, utgör en så starkt traumatiserande inverkan att ingen kan sägas 
vara osårbar mot den traumatiska effekt som den medför.

Utöver själva förlusten av en förälder – och det komplicerade i att den andra föräldern 
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kan vara förövare – så får händelsen även andra konsekvenser för barnet, som kan inne-
bära stora omvälvningar. En flytt kan i sig vara en stor och omvälvande förändring för 
ett barn. En flytt till följd av att en förälder dödats av en partner blir än mer omvälvan-
de. Det kan till exempel handla om att barnet placeras i fosterhem. Barnet ska kanske 
mitt i allt som händer vänja sig vid nya omgivningar, ny skola, hitta nya kompisar. Det 
kan bli en lång process av kontakter med olika myndigheter. Barnet kan också vara 
medveten om, och påverkas av, medial uppmärksamhet respektive social stigmatisering, 
vilket kan innebära potentiell sekundär traumatisk pålagring (Eth & Pynoos, 1994).

2.3 Hur trauma lagras hos barn – implicit minne
Vad som uppmärksammas och läggs på minnet, av barn i olika åldrar, respektive av 
vuxna skiljer sig åt och hänger samman med erfarenheter, vilka upplevelserna kan rela-
teras till (även att jämföra med selektiv varseblivning). Den vuxne har ett stort antal 
script (schematic representation, även kallat scheman), (Risholm Mothander, 2002; 
Follmer Greenhoot, Mc Closkey & Glisky, 2005; Schank & Abelson, 1977 i 
Christianson & Montgomery, 2008; Greenberg, Westcott & Bailey, 1998 i Törestad, 
2008; Törestad, 2008; Lyons-Ruth et al., 1999a i Wennerberg, 2010; Dyregrov, 2011) 
för olika situationer, till vilka de kan koppla nya upplevelser. Script återkallar tidigare 
erfarenheter och inlärning genom att veta eller minnas hur något går till; t ex hur det går 
till i relationer. Barnet lär sig vilka känslomässiga närmanden anknytningspersonen väl-
komnar och uppmärksammar – samt hur. Denna implicita kunskap om t ex glädje, tillit, 
bekräftelse, separation och tröst reglerar barnet i dess samspel med omvärlden 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Barn har ännu inte format så många script 
och kan också därför vara mindre selektiva i sin varseblivning. Samtidigt så innebär det 
också att barn lättare glömmer sådant som de inte har format färdiga script omkring – 
eller snarare så glömmer de just för att de inte har några färdiga script; deras script är 
under uppbyggnad och omarbetas mer och i större utsträckning än hos vuxna och tonår-
ingar. Script har inverkan även på hågkomst; den vuxne kan genom att koppla det inträf-
fade till befintliga och väl integrerade script lättare komma ihåg händelser. Men när in-
kodningen i förhållande till script görs i minnet kan detaljerna riskera att gå förlorade 
genom att minnena därmed också riskerar att bli mer generella. Material som är av per-
sonlig och känslomässig betydelse kan till exempel lättare bli ihågkommet om det avvi-
ker från tidigare script. Medan material (erfarenheter, händelser, perceptioner) som avvi-
ker, och som hjärnan inte relaterar till som betydelsefullt, selekteras bort (Rovee-Collier 
& Cuevas, 2009; Rovee-Collier & Giles, 2010).

Minnen manifesteras inte endast i medvetna minnen i form av tankar, bilder och ord. 
Forskning har visat att minnen, inlärning och minnesåterhämtning kan vara implicita 
och att implicita minnen kan ta sig uttryck i emotionella responser, som känslor och 
kroppsupplevelser och ses tydligt genom olika symptom – utan medveten hågkomst 
(Tobias, Kihlstrom & Schacter, 1992; Christianson, 1994; Berns, Cohen & Mintun, 1997). 
Barn kan förmedla icke-verbala minnen av traumatiska upplevelser före två års ålder, 
bland annat genom att imitera händelser eller beteenden som de har erfarit, (dock anses 
de ej inkodas med avseende på tid och rum), (Christianson, 1994). Det implicita min-
nessystemet gör att tidiga erfarenheter kommer att påverka barnet och dess beteende 
även senare i livet, trots att individen inte har några medvetna minnen av vad som hänt 
(Schacter 1987, Reber 1989 i Christianson, 1994; Broberg et. al, 2003/2007). Kognitiv 
forskning har visat att mycket av människans mentala fungerande sker utan medveten 
erinring (Erdelyi, 1985, Jackendoff, 1987, Kihlström, 1987; i LeDoux, 1992). Hjärnan 
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observerar mönster, utvärderar pålitligheten hos dessa, lägger dem på minnet samt åter-
hämtar från minnet – utan individens medvetna uppmärksamhet. Medvetna emotionella 
erfarenheter är slutprodukten av grundläggande omedvetna processer i prefrontala cor-
tex; dorsolaterala prefrontala cortex och ventrala striatum, vilka hanterar den emotio-
nella betydelse av de stimuli som vi möter. Le Doux (1992) anser att känslor ska ses 
som en minnesprocess i sig. Känslor föregår och sammanfaller med informationslagring 
i nervsystemet och de kan ha starkt inflytande på framtida informationsprocessande och 
beteende.

Mandler (1992) påvisar emotioner som ett språk i sig; där känslorna är de språkliga, 
kommunikativa uttrycken, vilka har de fördelar (kommunikativt och inkluderande) och 
nackdelar (oprecist och vagt) som vilket annat språk som helst. Känslorna är något som 
vi förhåller oss till omvärlden med; känslor väcks hos oss – och de responser som vi ger, 
det beteende och sätt vi agerar på, grundar sig i dessa känslor. Känslorna kan också de-
finieras som fysiologiska reaktioner (biologiska och kemiska) som svar på kognitiva 
processer. Emotioner uttrycker någon form av värde eller värdering och väcker således 
ett intuitivt svar – som känns i kroppen. Den kognitiva aspekten av värden – vad som är 
bra eller dåligt, trevligt eller otrevligt, frånstötande eller önskvärt – ger den känslomäs-
siga erfarenheten kvalitet. Den instinktiva, intuitiva och subjektiva reaktionen ger ut-
tryck för emotionens kvantitativa aspekt genom styrkan hos känslan. Emotioner uppstår 
som svar på inre så väl som yttre händelser. Mandler (1992) visar således på kopplingen 
mellan kroppsliga reaktioner i aktiveringen av ANS (autonoma nervsystemet) och emo-
tioner – att de är uttryck för samma sak. 

Här ovan framgår att precis som minnen lagras implicit så kan återhämtningen ske imp-
licit. Sammanfattningsvis finns här tre viktiga punkter, avseende barns minne samt 
barndomsglömska (d v s att vuxna inte kan minnas händelser från tidigare än 2-4 års 
ålder): 1) det betyder inte att traumatiska händelser tidigt i livet inte har påverkat indivi-
dens fortsatta psykologiska och personlighetsmässiga utveckling och hälsa. 2) Det bety-
der inte att små barn inte kan minnas eller återhämta, och återge eller ge uttryck för, 
minnen. 3) Tecken på traumatisering hos preverbala barn utgör ett sätt att kommunicera, 
vilket visar att det finns minnen, även om barnet ännu inte kan beskriva dessa verbalt 
(se Terr, 1985b i Terr 1987; Christianson, 1994; PDM Task Force, 2006). 

2.4 Barns minne av traumatiska och känslomässigt stressfyllda händelser                    
Barns minnen av bevittnat våld är tydliga, både kort tid efter en händelse och över tid 
(Weinehall, 1997; Överlien & Hydén, 2007). Det har visat sig att när barn intervjuas 
efter en våldsam händelse så kan de skilja på vad som är verkliga upplevelser och vad 
som är fantasier (Pynoos & Eth, 1985). Ett antal vetenskapliga studier har visat att barn 
har detaljerade och korrekta minnesbilder av händelser förknippade med fysisk smärta 
och/eller starka negativa känslor (Goodman, Quas, Batterman-Faunce, Riddlesberger, & 
Kuhn, 1997; Pynoos & Eth, 1984; Terr, 1988). Negativ stress och upplevelser som 
väcker starka känslor stärker minnesinkodning och tenderar att stärka minnet av händel-
ser (Dutta & Kanungo, 1967 i Bower, 1992; Goodman & Bottoms, 1993; Leander, 
2007). 

Det autobiografiska minnet är bättre avseende händelser som omfattas av starka känslo-
mässiga reaktioner (Holmes, 1970 i Bower, 1992). Brewer (1988, i Bower 1992) fann 
att en stark determinant för minnet av en händelse är  hur starka känslor (graden av 
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affekt) händelsen väckt – oavsett om händelsen var trevlig eller otrevlig. Andra starka 
korrelationer för hågkomst av händelser var deras frekvens och unicitet eller särskildhet. 
Ofta återkommande, rutinmässiga händelser glömdes snabbt bort. 

Små barn kommer ihåg mindre än större barn (Follmer Greenhoot et al., 2005; 
Williams, 1994, i Dyregrov 2010). Sannolikheten för minnesförlust är större ju yngre 
barnet är och ju längre det traumatiserande skeendet pågår (van der Kolk & Fisler, 1994 
i Dyregrov, 2010). Follmer Greenhoot et al., (2005) har funnit att upplevelse av mindre 
gravt våld ger mindre glömska och att mer allvarliga övergrepp ger mindre hågkomst. 
Barn som nyligen upplevt våld uppvisar mer detaljerade hågkomster samt lägre total 
glömska, även av tidigare upplevelser av våld. God hågkomst – särskilt av detaljer – av 
händelser av upplevt och bevittnat våld korrelerade med a) ett bra autobiografiskt minne 
b) god hågkomst av icke-traumatiska händelser c) lägre sannolikhet för senare total 
glömska av, eller att inte rapportera, våld. Det är främst när samma typ av traumatisk 
händelse ofta och upprepat inträffar som minnesförlust uppstår. Under sådana omstän-
digheter har barn också i allmänhet svårare att beskriva detaljer och barnet kommer ihåg 
en slags samlingsversion – eller script – av händelsen. Barn som upplever enstaka trau-
man har mer enhetliga och exakta minnesbilder (Dyregrov, 2010). 

Peterson och Warren (2009) sammanfattar forskningsläget på området med att barn upp-
visar god hågkomst av stressfyllda händelser men att det även finns betänkliga individu-
ella skillnader mellan barns hågkomst av identiska händelser. Barns ålder har betydelse 
och det är åldern vid tiden för händelsen som är av betydelse snarare än tiden för håg-
komst som är avgörande. Vid en femårsuppföljning av barn som var i åldrarna ett och 
två år  vid tiden för en starkt stressfylld händelse fann man att  barnen mindes litet eller 
inget – och det de mindes tenderade att vara fragmentariskt, samt bestod av nyckelhän-
delser samt kunde vara sammansmältningar av olika separata händelser och/eller berät-
telser som vävts samman av olika fragment, från olika relaterade händelser (Peterson & 
Parsons, 2005 i Peterson & Warren 2009). Även tidigare studier har påvisat liknande 
resultat för barn som är två år eller yngre (Terr, 1988; Peterson & Rideout, 1998, 
Peterson, 2002 i Peterson & Warren, 2009). Vid tre års ålder är barns förmåga att min-
nas stressfyllda händelser ganska väl utvecklad och robust, men fortfarande ökar denna 
förmåga med ålder (Burgwyn-Bailes, Baker-Ward, Gordon & Ornstein, 2001; Goodman 
et al., 1997; Peterson, 1999; Peterson & Bell, 1996; Peterson & Whalen, 2001; Salmon, 
Price & Pereira, 2002; Shrimpton, Oates & Hayes, 1998; i Peterson & Warren, 2009). 
För barn som är 5 år och äldre blir minnena över fem års tid mindre fullständiga, riktiga 
och informativa: För barn i åldrarna 8-13 år sjunker hågkomsten från ca 95% till 75%, 
för barn i åldrarna 5-6 år sjunker hågkomsten från 80% till 75%. För barn på två år öka-
de i stället hågkomsten avseende nämnda parametrar: Deras hågkomst ökade från 40% 
till 55% (Peterson & Warren, 2009). [Vilket alternativt skulle kunna tänkas betyda att de 
barn som var två år vid händelsen i själva verket haft högre hågkomst också initialt, men 
inte haft tillräcklig förmåga att uttrycka detta på ett för vuxna begripligt sätt – och att 
även dessa barns hågkomst i själva verket minskat. Egen kommentar]. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att barn har betydande hågkomster av stressfyllda 
händelser och de minnen som förekommer hos barn av sådana händelser är robusta och 
varaktiga. Dessa minnen visar sig efter flera år anmärkningsvärt korrekta (Peterson & 
Warren 2009; Deffenbacher et al., 2004 i Peterson & Warren, 2009).  Minnen hos så 
små barn utgörs dock mer av sammansmältningar av upplevelser. Minnen som är 
sammansmältningar av flera händelser är i forensiska sammanhang oanvändbara – eller 
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värre än så (Peterson & Parsons, 2005 i Peterson & Warren 2009)

2.5 När barn inte berättar – att barn inte berättar beror inte alltid på glömska
Att barn inte berättar behöver inte vara samma sak som att de inte minns – något som 
också kan sägas utgöra ett problem med forskning på barns bevittnande av våld. Social-
styrelsen (2005) beskriver att barn uppges vara ovilliga att tala om våld i hemmet, vilket 
kan vara förknippat med bland annat skamkänslor, rädsla för att framstå som annorlunda 
(”alla andra har hyggliga pappor, det är bara jag som har en som slåss”), tveksamhet in-
för att tala om det som är plågsamt när det inte pågår (”nu när jag har det bra ska jag in-
te förstöra det med att tala om det dåliga”). Oviljan kan vara uttryck för en slags tillits-
bedömning (”kan jag verkligen lita på denna vuxna och vad händer om jag berättar?”). 
Ofta är det uppenbart för barnet att våldet är en ”familjehemlighet”.

Några retrospektiva studier av minne av sexuellt utnyttjande i barndomen har visat på 
positiv korrelation mellan markörer för graden av svåra känslomässiga minnen och 
glömska. Dock har lika många misslyckats att finna sådana samband (Follmer 
Greenhoot et al., 2005). En implikation utifrån de inom forskningen skilda fynd på om-
rådet är att glömska av emotionellt laddade händelser inte kan förklaras av stress en-
kom, utan istället ska ses även i ljuset av andra variabler som kan associeras med minne 
och glömska av emotionella erfarenheter (Williams, 1994, Quas, Quin, Schaaf & 
Goodman, 1997, Epstein & Bottoms, 1998, Goodman et al., 2003; i Follmer Greenhoot 
et al., 2005). Goodman (2006) har kommit fram till att hågkomst är bättre över tid, ju 
starkare stress barn utsatts för. [Dessa resultat gäller dock barn som själva valt att av-
slöja övergreppen, och som därmed varit motiverade att berätta om dessa. Därmed kan 
man inte räkna bort eventuell vilja, eller ovilja, att berätta. Egen kommentar]. Forskning 
har visat att barn som hade en nära relation till förövaren kom ihåg mindre än barn som 
inte hade det (Williams, 1994, i Dyregrov 2010). 

Peterson och Warren (2009) utförde en studie på barns upplevelse av skada under stress-
fyllda omständigheter samt deras upplevelser vid akuten. Barnens upplevelse av händel-
serna kodades som låg, moderat eller hög grad av stress. Barnen intervjuades sedan ett 
år, samt två år, senare. Man fann att barn som hade upplevt hög grad av stress mindes 
mindre än de barn som upplevt lägre grad av stress vid den första intervjun, både med 
avseende på hur kompletta minnena var samt omfattningen av den information som de 
återgav. Peterson och Warren anser att resultatet pekar på att barns minne fungerar säm-
re under stark stress. Det visade sig vidare att det av en händelse, som barnen dock kom 
ihåg, var korrekt och precist – oavsett hur stressade de varit vid tillfället för händelsen. 
Barn i den grupp som varit mest stressade hade mindre förekomst av fullständig håg-
komst. Den minskning av minnesåtergivande som kan associeras med höga stressnivåer 
var karaktäriserande för de initiala intervjuerna – dock inte de senare. [Vilket därmed 
också skulle kunna tänkas höra samman med benägenhet att tala om händelsen – till 
exempel minskad benägenhet att tala till följd av chock/överväldigande – vid det första 
tillfället, snarare än vad de egentligen kom ihåg. Egen kommentar]. Peterson och 
Warren (2009) resonerar kring att detta är händelser av allvarlig skada och efterföljande 
sjukhusvård; händelser som man inte tvekar att berätta om för människor i omgivning-
en. Även om händelserna orsakade stress vid tiden de tilldrog sig, så kan de leda till 
positiv uppmärksamhet senare. Så är det vanligtvis inte vid övergrepp och misshandel, 
vilka är händelser som barn inte uppmuntras att tala om, eller uppmanas att inte tala om; 
händelser som kan förknippas med tabun och skam (Peterson & Warren, 2009).
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Follmer Greenhoot och medarbetare (2005), fann i sin studie en underrapportering av 
det grövsta våldet, vilket de anser peka på att traumatiska minnen är sårbara för glömska 
genom traumaspecifika minnesmekanismer, så som bortträngning och dissociation. 
Bortträngning kan dock inte förklara tendensen att det i stället är mindre sannolikhet för 
tonåringar som utsatts för svår misshandel (escalated abuse) att de helt glömmer – eller 
inte rapporterar –  våldsuttryck i familjen över huvud taget. Barn som utsatts för, eller 
bevittnat, gravt våld var mer benägna att minnas och rapportera de mindre grava ut-
trycken för aggressioner – snarare än de grava.  Follmer Greenhoot och medarbetare 
anser att det är möjligt att vanliga minnesmekansimer omfattar processer där glömske-
processer accelereras med avseende på de mest traumatiska händelserna men samtidigt 
ökar hågkomsten av mindre grava händelser. Det kan handla om glömska som en 
coping-mekanism: Glömska kan vara ett sätt att hantera trauman genom att regulera 
affekter. Då de mildare formerna av våld var mer frekventa så hade de större inverkan 
på formandet av scheman/skript ( här i form av schematiska representationer av familje-
aggression). Upprepning ger således stöd för minnet. Follmer Greenhoot och medför-
fattare (2005) anser vidare att det som sker mellan händelser och en uppföljande in-
tervju delvis kan förklara skillnader i förmåga att minnas (t ex diskussioner om händel-
serna).           

Follmer Greenhootet och medarbetare (2005) fann att barn med mer positiv bild av mo-
derns partner, vilken utövat våldet, mindes i mindre utsträckning det bevittnade våldet. 
Barn med en mer negativ attityd till moderns partner, och som ansåg att moderns partner 
var den som bar skulden till konflikten, rapporterade mer bevittnade aggressioner mot 
modern samt hade lägre nivåer av total glömska. Detta fynd tolkar Follmer Greenhoot 
och medarbetare i ljuset av forskning som säger att attityder och föreställningar kan 
forma hågkomst, genom att öka graden av (korrekt) hågkomst, när en upplevelse stäm-
mer överens med ens egna attityder eller förväntningar, respektive inverka negativt på 
graden av (korrekt) hågkomst när en händelse inte stämmer överens med de egna atti-
tyderna eller förväntningarna (Greenhoot, 2000; Ornstein, Ceci & Loftus, 1998a; 
Ornstein et al., 1998b; Wilson & Ross, 2003 i Follmer Greenhoot et al., 2005). En mer 
negativ syn på moderns partner kan därmed ha inneburit stöd för hågkomst av hans 
våldsamma beteende. Alternativt så kan deltagare med mer negativ uppfattning om mo-
derns partner i större utsträckning ha varit villiga att rapportera hans våldsamma bete-
ende. Follmer Greenhoot och medförfattare menar därmed att det kan finnas individuel-
la skillnader hos barnen (till exempel i personlighet, beteende och kognitiva karaktäristi-
ka) avseende hur de tolkar och uppfattar aversiva händelser – vilket kan leda till varia-
tioner i hur de rapporterar om en händelse.

Olika posttraumatiska och stressrelaterade symptom kan inverka negativt på barns för-
måga och vilja att beskriva upplevelser av våld i nära relationer (Georgsson, et al., 
2011). Barn är mycket känsliga för vuxnas reaktioner och läser av hur mycket de kan 
berätta (Leander & Christianson, 2008). Att inleda samtal om något som är svårbegrip-
ligt, tabubelagt och skamfyllt kan vara svårt och det kan då vara så att barn inte vet hur 
de ska börja berätta. 

2.6 Barns språkliga och verbala förmåga olika åldrar
Barn under två och ett halvt eller tre års ålder kan i efterhand sällan ge en samman-
hängande verbal beskrivning av vad som skedde vid en potentiellt traumatisk händelse. 
Men deras minnen finns lagrade i en preverbal, ofta visuell form, som kan visa sig i lek 
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eller andra handlingar – eller som kroppsliga minnen (Dyregrov (2010). Det har visat 
sig att barn vid tre års ålder har kunnat ge korrekta vittnesmål (Goodman et al., 1997; 
Pynoos & Eth, 1984; Terr, 1988).

Barn i förskoleåldern kan minnas mycket, men kan behöva mycket precisa frågor, vilket 
kan fungera ledande och suggererande. När frågor ställs på sådant sätt kan intervjuerna 
inte ge för forensiska sammanhang relevant information, medan äldre barn kan ge 
mycket information som svar på öppna frågor (Batin & Ceci, 2003; Ceci & Bruck, 1995 
i Peterson & Warren, 2009). Barns minne av traumatiska upplevelser hör ihop med 
deras psykologiska utvecklingsnivå, perception och berättande eftersom dessa har 
betydelse vid intervju med traumatiserade barn. Detta berörs närmare under rubriken 
”Barns berättande – att intervjua traumatiserade barn”.

Vid åtta års ålder har barn förmågan att minnas och beskriva en händelse på ett organi-
serat och sammanhängande sätt (Fivush, Haden & Adam, 1995, Fivush & 
Schwarzmueller, 1998; i Georgsson et al., 2011). Georgsson och medarbetare (2011) 
finner att detta inte stämmer när det gäller att beskriva upplevelser av familjevåld. De 
resonerar utifrån Terr (1991 i Georgsson, et al., 2011) att ett skäl till detta kan vara ten-
densen att använda försvarsmekanismer, så som förnekande eller emotionell avstäng-
ning, när någon upprepat utsätts för den stress som sådana upplevelser innebär (Terr, 
1991 i Georgsson, et al., 2011). Georgsson och medarbetare finner i sin studie att det är 
vanligt att barn använder omskrivningar och att barn tenderar att utesluta eller censurera 
beskrivningar av våldssituationerna när de beskriver bevittnat våld mellan närstående, 
vilket författarna tolkar som ett sätt för barnen att undvika att överväldigas av sina min-
nen. Författarna anser, alternativt, att dessa aspekter på barns berättande är ett uttryck 
för barns svårigheter att beskriva och benämna upplevelserna – på grund av bristande 
ordförråd och osäkerhet kring hur de ska tolka situationen. Denna oförmåga att tolka 
situationen kan vara en konsekvens av den tystnad som omger upplevelser av familje-
våld, vilket enligt Georgsson och medarbetare har framträtt även i tidigare studier 
(Mullender et al., 2003; Peled 1998; Weinehall 1997; i Georgsson et al., 2011).

3. Infallsvinklar på barn i rättsprocessen

3.1 Barn som brottsoffer 
Diskurser om barn som brottsoffer – syn på våld och barnsyn – framkommer genom 
lagtexter och barnkonventionen, samt genom hur polis och åklagare tolkar dessa.

3.1.1 Svensk lagstiftning 
Sedan 15 oktober 2006 har barn som bevittnat våld rätt till statlig brottsskadeersättning, 
genom Brottsoffermyndigheten. Förslaget i den proposition vilken ligger till grund för 
lagen (Prop. 2005/ 06:166) grundar sig på att barnet tidigare kunde få skadeersättning 
endast för personskada av mer fysisk karaktär, samt våld och hot som varit direkt riktat 
mot barnet i fråga. Enligt förslaget i den proposition som lagen grundar sig på betraktas 
barnet inte som målsägande i fall där barnet är vittne till brott som begåtts mot närståen-
de. Detta för att skona barnet från uppslitande rättsprocesser.

”Att införa en särskild rätt till skadestånd för barn som bevittnar våld som inne-
bär att man går ifrån nämnda principer framstår inte som lämpligt. Med en sådan 
ordning tvingas barnet in i en rättsprocess om sin ersättning och i vissa fall skul-
le barnets talan behöva föras i en särskild rättegång, där det skulle ankomma på 
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barnet att lägga fram bevisning om brottet och övriga omständigheter.” 
(Regeringens proposition 2005/06:166, S.24).

Att barn bevittnar våld (gäller även om barnet hör att det pågår, eller hör om det, men 
inte ser)  mellan närstående, eller mot en närstående, ger straffskärpningsgrund i fall där 
”brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en 
närstående person.” (Lag 2010:370 i Brottsbalk 1962:700, 29 Kap. 2 § 8 ). Formulering-
en i lagen (Lag 2006:933 i Brottsskadelagen, 1978:413 4a§ om brottsskadeersättning) – 
likväl som i propositionen som låg till grund för denna lag (Prop. 2005/ 06:166) – om 
vilka fall som ska ersättas, kan anses vara något otydlig, när den är formulerad som att 
brottet ska vara ”ägnat” att skada barnets trygghet i förhållande till en närstående. Ge-
nom lagstiftning som trätt i kraft den 1 juli 2003 har en ny straffskärpningsgrund införts 
i Brottsbalken, 29 kap. 2 § 8 (se även Prop. 2002/03:53). Enligt den nya regleringen 
skall som en försvårande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde beak-
tas om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande 
till en närstående person. När bestämmelsen infördes angavs det i förarbetena att skydd-
et enligt den nya straffskärpningsgrunden inte är begränsat till de fall där brottet riktas 
direkt mot ett barn utan också omfattar sådana fall där ett barn bevittnar – ser eller hör – 
t ex. att en förälder blir slagen av den andre föräldern eller av någon annan närstående 
till barnet. Vilka typer av brott som är ägnade att skada ett barns trygghet ansågs få be-
dömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 

Straffskärpningsgrunden skulle ha sitt främsta tillämpningsområde vid vålds- och 
sexualbrottslighet, men även vid andra typer av brottslighet skulle den kunna vara 
relevant. Som exempel nämndes det fallet att en förälder hotar den andre föräldern eller 
inför barnen slår sönder det gemensamma hemmet. Det angavs att fall då barnet bevitt-
nar våld av mer allvarligt slag mot en närstående i regel får anses uppfylla kriteriet. Det 
är brottet som sådant som är avgörande i en sådan bedömning; när barnet bevittnar våld 
så tar barnet skada och därmed är beteendet ägnat att tillfoga den skadan:

”De barn som bör vara berättigade till ersättning är alltså de som bevittnat ett 
brott som varit ägnat att skada deras trygghet och tillit i förhållande till en när-
stående. Det bör inte i det enskilda fallet krävas någon utredning av huruvida 
någon psykisk påverkan på barnet faktiskt uppkommit. Avgörande bör i stället 
vara om brottet är sådant att påverkan typiskt sett kan antas förekomma. [… …] 
Ersättningens storlek kan därmed inte anknytas till den effekt eller skada som 
orsakats barnet. I stället bör allvaret i det eller de brott som barnet bevittnat 
avgöra ersättningen storlek.  [… …] En konsekvens av detta är att det inte bör 
krävas någon utredning om hur det enskilda barnet påverkats av att bevittna ett 
brott, för att barnet skall vara berättigat till ersättning.” (Regeringens proposition 
2005/06:166, S.26)

Åklagarna har utöver lagstiftningen även handböcker att tillgå. De handböcker som be-
rör den typ av brott där barn har bevittnat våld är Handläggning av fridskränknings-
brotten (Åklagaryndighetens utvecklingscentrum, Göteborg, 2006/2012) respektive 
Handläggning av ärenden rörande över-grepp mot barn (Åklagarmyndigheten, 
Utvecklingscentrum, Göteborg, 2012). 

Förhör med barn regleras i Förundersökningskungörelsen (Förundersökningskungörel-
sen, förordning 2001:645, i Svensk författningssamling 1947:1947:948, se särskilt: § 12 
(med hänvisning till Lag 1990:52), § 15 (med hänvisning till Förordning 1984:957), § 
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16, § 17 (med hänvisning till Förordning 2001:645), § 18 (med hänvisning till Förord-
ning 2001:645), samt § 19. Förhör med någon som är under 18 år ska utföras så att det 
inte uppkommer fara för att den som förhörs tar skada. Det bör noga tillses att uppseen-
de inte väcks kring förhöret. Detta får inte göras mer ingående än omständigheterna krä-
ver. Förhör får inte äga rum fler gånger än nödvändigt med hänsyn till utredningens art 
och barnets bästa. Förhör av barn, definierat som person under 18, bör hållas av en per-
son med särskild kompetens. Om barnets utsaga är avgörande för utredningen bör hän-
syn tas till barnets ålder, utveckling samt brottets beskaffenhet och sakkunnig bör biträ-
da vid förhör. Här gäller även att tillse barnets integritet avseende när det gäller 
vittnesmål om för vittnet närstående, där vittne också har rätt att inte yttra sig (Rätte-
gångsbalk (1942:740), 36 Kap. Om vittne §§ 3 och 6 – se här även andra stycket, med 
hänvisning till Lag 2009:401. Samt även Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
35 kap. 11 §). 

Huruvida barn får bestämma om att höras utan att förälder tillfrågas i fall där barnet inte 
är målsägande är en fråga om ålder och mognad och regleras bland annat genom Offent-
lighets och sekretesslagen (OSL ) 2009:400. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets sti-
gande ålder och mognad ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål och 
någon fast bedömning för när barn kan ta beslut på egen hand finns inte, eftersom barn 
mognar och utvecklas olika. I princip ska både förälders och barns samtycke lämnas, 
men när barnet kommit upp i tonåren kan barnet anses ha ett visst skydd för sin integri-
tet i förhållande till sina föräldrar. Med avseende på de oklara gränserna så kan det 
många gånger räcka med barnets eget samtycke (Offentlighets och sekretesslagen ,OSL, 
2009:400 i Utvecklingscentrum Göteborg, 2012).

Sedan intervjustudiens genomförande har förslag på en ny brottsskadelagstiftning kom-
mit (SOU 2012:26). Bland föreslagna bestämmelserna för förundersökningskungörelsen 
återfinns att målsmän, när så är aktuellt, ska underrättas om möjligheten för barn att få 
brottsskadeersättning. Vidare att det ska lagstadgas om att det ska antecknas i förunder-
sökningsprotokollet om det har funnits barn på platsen. Hittills är det något som man 
försökt att införa som en rutin inom polisen, men inte lyckats med. Det föreslås även att 
det ska räcka med en vårdnadshavares underskrift för barnets räkning på en ansökan om 
brottsskadeersättning, om det är barnets andra vårdnadshavare som har begått brottet. 
Delar av detta lagförslag har senare också implementerats.

3.1.2 Barnkonventionen
Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter, (Declaration of the  
rights of the child) på svenska populärt benämnd som Barnkonventionen, och har såle-
des förbundit sig att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, utbildnings-, administrativa och 
sociala åtgärder för att skydda barn mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld – för-
utsatt att svensk lag inte är bättre. 

Av Barnkonventionen framgår att alla åtgärder ska leda fram till att ”barnets bästa skall 
komma i främsta rummet” (artikel 3), samt att barnet fritt ska få uttrycka sina åsikter i 
frågor som rör honom/henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
hans/hennes ålder och mognad. Barnet ska beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ, på ett sätt som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden 
som rör barnet (artikel 12). 

För att verkligen sätta sig in i detaljerna över vad verksamma inom rättsväsendet ska 
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tänka på i sitt arbete med bör man bland annat studera kommentarerna till artikel 12 i 
Barnkonventionen (CRC/C/GC//12, 2009), respektive kommentarerna till dessa 
(E/RES/2005//20). Dokumenten behandlar dessa frågor specifikt och mer omfattande. 
Där beskrivs detaljerat hur barnets rättigheter ska implementeras i rättsliga samman-
hang, om olika aspekter på barn som brottsoffer och vittnen, samt hur verksamma inom 
rättsväsendet ska agera. Se även vidare (E/RES/2005//20), särskilt följande paragrafer: 
§§ 8 a,b, c (III. Principles), § 9 c, d (IV. Definitions), §§ 10-14 (V. The right to be trea-
ted with dignity and compassion), §§ 19 a-g, 20 a, b (VII. The right to be informed), § 
21 a, b, c (VIII. The right to be heard and to express views and concerns), § 21-28 (IX. 
The right to effective assistance), § 29, 30 a, c, d respektive § 31 (The right to be protec-
ted from hardship during the justice process).

Generella kommenterar  till paragraf 12 (CRC/C/GC//12, 2009), § 90, specificerar bar-
nets rätt i familjen och att barnet ska ha rätt att bli taget på allvar. I § 91 anges att kon-
ventionen erkänner föräldrars rättigheter och skyldigheter i egenskap av målsmän att ge 
lämplig vägledning och råd till sina barn, men understryker att detta är med syftet att 
barnet ska kunna utöva sina rättigheter, vilket ställer krav på att sådan vägledning ska 
ges på ett sätt som tar hänsyn till barnets utvecklingspsykologiska kapacitet. Om barns 
rätt att höras, se särskilt i generella kommentarer till artikel 12, barnkonventionen (CRC 
/C/GC//12, 2009): §§ 62-64, 70, 71, 80-82, 84, 90-94, samt om barn i olika situationer 
av våld §§ 118-120. Det framgår att det är ett noga övervägande som ska göras avseen-
de barns rätt till skydd och barnets individuella behov och åsikter (§ 9, E/RES/2005//20. 
Ålder och mognad, samt barnets fysiska, mentala och moraliska integritet ska beaktas 
(§10, E/RES/2005//20). De professionella i sammanhanget ska koordinera insatser så att 
barnet inte behöver höras mer än nödvändigt (§ 23, E/RES/2005//20). Man ska också 
förfara så att man förhindrar påfrestningar under de olika faserna i en rättsprocess (§ 29, 
E/RES/2005//20). Barn ska i samband med rättsprocess och förhör mötas med känslig-
het och bland annat ska pauser vid behov ges barnet (§ 30, E/RES/2005//20. I både 
svensk lag, (Föräldrabalk 1949:381 Kap. 6) och barnkonventionen (artikel 3 §1, § 2, ar-
tikel 5, 18, 40) samt tilläggsprotokoll så är det under normala omständigheter föräldrar-
na som har det största ansvaret för att informera barnet om dess rättigheter – men även 
det yttersta ansvaret att fatta beslut. Myndighet ska informera om läget i en förundersök-
ning, till barnet genom föräldern eller särskilda företrädaren (E/RES/2005//20, se särs-
kilt §§19, 20). I fall av att barnet är målsägande så har barnet rätt till ett målsägande-
biträde som då har beslutanderätt i frågor kopplat till utredningsförfarande och rättspro-
cess. Det gäller också frågor om sekretess och kroppslig undersökning av barn (se SOU 
2012:26). Det betonas emfatiskt att barn ska ges möjlighet till inflytande i frågor som 
rör dem. Även barnets rätt till integritet betonas. Barnet ska också ha möjlighet att välja 
att avstå att yttra sig, vilket dock inte gäller i den mån barn är förövare och därigenom 
föremål för utredning, enligt den lagstiftning som gäller i övrigt.

Vad avser barns ålder, då de kan anses mogna att fatta beslut på egen hand, utan föräld-
rars medgivande, så finns det ingen fast gräns för när barnet anses tillräckligt moget, 
eller har tillräckligt hög ålder för detta. Gäller det mindre barn ska vårdnadshavare till-
frågas och föräldern ska med hänse-ende på ett barns stigande ålder och mognad ta stör-
re hänsyn till barnets egen vilja. Principen är att samtycke ska lämnas av både vårdnads-
havare och barnet självt, tills barnen nått tonåren, då barnet kan anses ha rätt till en stör-
re integritet gentemot vårdnadshavaren. Dock är huvudregeln att vård-nadshavaren ska 
ha insyn i sekretesskyddat material, för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt för-
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äldrabalken (Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum, Göteborg, 2012) samt 
Föräldrabalk (1949:381) Svensk författningssamling, SFS nr: 1949:381: 6 kap § 1 (med 
hänvisning till Lag 1983:47)  respektive § 2, samt 9-15 kap (med hänvisning till Lag 
1994:1433) samt § 2a (med hänvisning till Lag 2006:458). Barnkonventionen trycker på 
att barns rättigheter ska tillses även när det gäller de allra yngsta barnen (Convention on 
the Rights of the Child: General comment No. 7, 2005) vilka ska bemötas med respek-
ten av en egen person. Till dessa (det vill säga små barn/de allra yngsta) räknas enligt 
konventionen barn som är åtta år och yngre. Man ser särskilt till det lilla barnets större 
behov av fysiskt omhändertagande, känslomässig omsorg och genomtänkt, noga över-
vägd vägledning. Det lilla barnet uppbär alla rättigheter som omfattas av konventionen 
och  rättigheter ska appliceras utifrån alla övriga principer om mänskliga rättigheter. 
Barnen ska ses utifrån de kännetecken för tidig barndom och utveckling som återges i 
General Comment no. 7, 2005 (Convention on the Rights of the Child: General com-
ment No. 7, 2005). Små barn är således enligt barnkonventionen berättigade till spe-
ciella skyddsåtgärder – och i relation till deras förmågor i utveckling så ska det ske en 
progress i utövandet av deras rättigheter.

3.2 Vad som händer när barn blir vittne till våld
De intervjuer som ligger till grund för den empiriska delen gav en hel del information 
om själva gången i hur det går till när barn bevittnat våld, information som inte svarar 
på huvudfrågeställningarna. Denna information sammanfattas här, för att ge ett sam-
manhang och en bakgrund till vad som händer när barn bevittnat våld. Som bakgrunds-
information redogörs här även för tre telefonsamtal, som utförts parallellt med studien, 
vid sidan av litteratursökningar. Dessa samtal har utförts i research-syfte. Sådana samtal 
bör enligt Langemar (2006) inte sammanblandas med empiriska data bara för att de är 
intervjuer. Eftersom den information som de ger är att se som viktig information för en 
översiktlig bild av förfarandet kring barn som brottsoffer så redovisas detta här, i ett 
eget stycke för sig.

3.2.1 Den rättsliga gången av ett ärende
När en anmälan om familjevåld kommer in till polisen, hamnar den mer eller mindre 
omgående på en åklagares bord – oftast samma dag. Det är speciellt viktigt att det sker 
snabbt då det handlar om barn som utsatts för något slag av övergrepp. Det är alltid en 
åklagare som är utredningsansvarig när det gäller brott som kan ge straff på över ett år. 
Vid familjevåld, där barn kan ha utsatts för över-grepp/våld är alltid en åklagare förun-
dersökningsledare och därmed ansvarig för utredningen och kan ge direktiv till polisen 
om hur de ska gå vidare i  brottsutredningen. De uppgifter som polisen får in tillhanda-
hålls åklagaren i fråga. Det är alltid åklagaren som fattar beslut om huruvida ett barn ska 
höras  eller inte. Ett barn får inte höras om ett sådant beslut ej föreligger Finns det miss-
tanke om att barn blivit utsatt för övergrepp/våld blir barnet målsägande. Då får barnet 
en särskild företrädare, vilken ska tillvarata barnets intressen i fallet och som är någon 
som åklagaren kan diskutera frågan med; om det är lämpligt att höra ett barn i en utred-
ning. Åklagaren kan även diskutera med den polis som tillhandahåller uppgifter som 
framkommit i utredningen om brottet – och så tar åklagaren ställning till dessa. En sär-
skilt utbildad barnförhörsledare hos polismyndigheten är den som utför förhör med 
barn, samt är den som har kontakt med familjen i fråga. Barn förhörs genom videoför 
hör. I sådana fall ska någon från BUP sitta i ett medhörningsrum, i syfte att stödja barnet 
och bistå med råd till förhörsledaren. Vid fall av en familjevåldssituation där polisen gör 
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en utryckning till bostaden, ska de göra en noggrann dokumentation av situationen och 
rapportera till socialtjänsten om det finns tecken på att barn kan fara illa. Att barn be-
vittnat våld eller utsatts för våld i nära relationer kan också framkomma i förhör med 
andra familjemedlemmar/närstående. Det kan, till exempel, framkomma genom en 
förälder eller ett barn eller syskon som har varit utsatta för och/eller bevittnat våld, där 
målsägande förhörs. Anmälningar om att barn far illa i sina hem inkommer oftast genom 
förskola, skola eller socialtjänst. Om barn inte själva direkt varit utsatta utan bevittnat 
våld, eller om det handlar om försummelse, blir barn inte målsägande, utan familjen i 
fråga blir då socialtjänstens ansvar. Om det förekommer misstanke om brott görs en an-
mälan till polismyndighet. De fall som handlar om att barn kan vara direkt och fysiskt 
utsatta för våld är då de barn som i första hand kommer till åklagarnas kännedom, i och 
med att de blir målsägande (information från intervjuer med åklagare och poliser).

3.2.2 Socialtjänst 
Gabriela Gafaro, socialsekreterare och samordnare på Barncentrum, Stockholm (tele-
fonsamtal 2010-09-28), säger att man på Barncentrum vidarebefordar polisens anmäl-
ningar om att barn bevittnat våld (sk SOL-14-anmälningar) till ansvariga på socialtjänst. 
Det gäller då kvinnofridsbrott, där de här barnen finns. Att barn bevittnat våld kan också 
komma till kännedom hos Barncentrum genom ärenden som rör brott mot barn, i förhö-
ret av barnet eller hos socialtjänst, där ett barn eller en familj är aktuell hos socialtjänst 
av andra anledningar, där barnet berättar att det även förekommer våld hemma. När det 
kommer till kännedom hos socialtjänst faller brottet under allmänt åtal och kan och bör 
då polisanmälas av socialtjänst. Beslut om sådan anmälan tas av respektive social-
nämnd. Gabriela Gafaros uppfattning är dock att det väldigt sällan händer att man po-
lisanmäler. Det med anledning av att man först och främst behöver uppnå en arbets-
allians med kvinnan. Däremot försöker man alltid att motivera kvinnan att polisanmäla. 
Eftersom socialtjänst handlägger ärenden som bland annat kan inbegripa familje- och 
relationsproblem så är det här övervägningar som man gör, och som också handlar om 
sekretessfrågor. För att kunna hjälpa så måste de sökande också kunna ges utrymme att 
våga vara öppna om hur saker och ting förhåller sig.

Gabriela Gafaro har erfarenheten att ”barnen inte är så viktiga i polisens utredningar”, 
utan då är det offret som förhörs. Hon säger vidare att föräldrarätten är väldigt djupt ro-
tad i vårt samhälle. Barn som bevittnat våld kan få krisintervenerande samtal, vilket sker 
efter att det blivit känt, när socialtjänst inlett en utredning. Socialtjänst ser då också till 
att barnet är skyddat från fortsatt pågående våld och hot, vilket det också görs en utred-
ning kring. Vid tiden för telefonsamtalet så behövdes fortfarande båda föräldrarnas sam-
tycke för att barn skulle kunna få krishjälp, oavsett om det skulle röra sig om behandling 
hos BUP eller intervenerande samtal hos socialtjänst. (För detta krävs sedan 2012-05-01 
endast en förälders medgivande).

Gabriela Gafaro säger att; ”vi som jobbar inom socialtjänst vet att det är samma barn 
som bevittnar våld som själva blir slagna. Även om det aldrig kommer upp till ytan. 
Våld föder våld och finns det ett missbruk i familjen ökar risken för övergrepp”. Hon 
säger också att det ibland kan framstå som att poliser uppvisar osäkerhet inför att tala 
med barn. Den här osäkerheten uppfattar hon kanske företrädesvis hos yngre, nyutexa-
minerade poliser – vilka dock är de som hon anser att hon och hennes kollegor träffar i 
första hand (för information/konsultation om frågor som rör barn).
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3.2.3 Brottsoffermyndigheten
När barn bevittnat våld har de rätt till statlig brottsofferersättning, genom Brottsoffer-
myndigheten. Gudrun Nordborg, informationsansvarig vid Brottsoffermyndigheten (te-
lefonsamtal 10-09-22) säger att för att barn ska få brottsofferersättning  vid bevittnande 
av våld så behöver Brottsoffermyndigheten inte bara polisens dokumentation om bar-
nets bevittnande. Det är, nästan uteslutande, en förutsättning att huvudbrottet/det primä-
ra brottet inte bara blir uppmärksammat, utan även att det blir en fällande dom, för att 
barnet ska få brottsofferersättning från Brottsoffermyndigheten. Det räcker därmed inte 
med att polisen anmäler till socialtjänst för att barnen ska få brottsofferersättningen. 
Barnen kan få stöd och hjälp där, men det leder inte till något annat. När Brottsoffer-
myndigheten behandlar en ansökan om brottsskadeersättning så hänför sig den utred-
ningen till polisiärt material. Det är ytterst ovanligt att brottsskadeersättning kunnat be-
talas ut endast utifrån förundersökningsmaterial där det sedan inte finns någon fällande 
dom som gäller huvudbrottet/det primära brottet. Det kan vara tydligt i fall där barnet 
själv slagit larm, men det är fortfarande så att detta måste bevisas på något sätt. Endast 
om huvudbrottet kommer till polisens kännedom så blir det polisutredning. Här är 
Brottsoffermyndighetens önskemål att polisen inte enbart  utreder det primära brottet 
utan även om något barn bevittnat det. Gudrun Nordborg säger vidare att forskning som 
de tillgår visar att barns svåraste upplevelser är kopplade till tystnaden och hemlighål-
landet av övergreppen och att det verkar vara så att det i många fall inte kommer till 
polis- och åklagarmyndigheters kännedom att det ofta finns fler offer. Inte sällan är barn 
också primära offer, utöver att de har bevittnat. Hemlighetsbubblan, skam som berör 
alla i familjen och våldets normaliseringsprocess utgör problem som gör att brott inom 
familjen inte alltid anmäls – och kan leda till olika svårigheter i utredningsarbetet, med 
lojaliteter och rädslor hos de berörda. Där kan känslor av skam och upplevt eller reellt 
hot utgöra hinder. Gudrun Nordborg säger vidare att Brottsoffermyndigheten försökt ut-
bilda polisväsendet i de här frågorna och även mer specifikt frågor som har med brotts-
offerersättning att göra, samt angående att det förekommer att barn vill höras men inte 
hörs – men att man inte lyckats så bra. Detta trots att bland annat ledande positioner 
inom Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet har varit på utbildning hos Brotts-
offermyndigheten, trots att  både polis och åklagare specialiserar sig och man tillsätter 
så kallade relationsvåldsåklagare samt humanjurister vid domstolarna, vilka ska vara 
särskilt kunniga i de här frågorna. 

3.2.4 Karin Kilhamn - kammaråklagare
När det gäller barn som bevittnat dödligt våld eller mord – i fall av att till exempel pap-
pa misshand-lat mamma till döds och barnet bevittnat våldet – så finns det inget reglerat 
specifikt kring just detta i lag, säger Karin Kilhamn - kammaråklagare, Göteborg (tele-
fonsamtal 12-05-16) - och hänvisar till de handböcker som åklagarna har att tillgå 
(Åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum, Göteborg, 2006/2012; 2012). Hon säger att 
det finns exempel på fall av mord där barn hörts. Har pappa miss-handlat mamma till 
döds så är barnet troligen omhändertaget, och pappan sitter häktad, resonerar hon. Det 
finns exempel på fall där man gått in och sökt en god man för barnet, under sådana om-
ständigheter. För övrigt har åklagaren enligt Förundersökningskungörelsen (Förunder-
sökningskungörelsen, Förordning 2001:645) rätt att kalla dem som det behövs för för-
hör i utredningen och vid rättegång. Hon räknar upp de olika beslutsparametrar som 
finns att tillgå avseende förhör med barn (se Åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum, 
Göteborg, 2012), samt hänvisar till rättegångsbalken (Rättegångsbalk 1942:740, 36 
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Kap. §6) som säger att man inte be höver vittna mot närstående). Karin Kilhamn säger 
vidare att man får alltid ha med sig barnperspektivet; det går inte att säga något gene-
rellt. Vill ett barn höras så får man göra en bedömning. Men att förhör gjorts är ingen 
garanti för att man spelar upp barnets videoförhör i rätten.

3.3 Problem med barns vittnesmål och barn i rättsprocessen
Sett ur ett anknytningspsykologiskt perspektiv, är det känslomässigt och psykologiskt 
mer komplicerat att delta i polisförhör som rör en nära anhörig – speciellt för ett barn 
(Terr,1987). Det kan inverka negativt på ett barns framtida hälsa och välmående att vitt-
na mot en närstående, vilket dock främst kan uppfattas så om barnet på något sätt är un-
der press. I samband med familjevåld kränker gärningsmannen de våldsutsattas integri-
tet – men även integriteten hos dem som bevittnar. Polisförhöret kan – även om det är 
rutinmässigt – för de berörda få innebörden av en (ytterligare) integritetskränkning, och 
ett hot mot den psykologiska eller sociala identiteten och/eller överlevnaden (Terr, 
1987). I mål som rör familjeproblematik förekommer det att föräldrar utövar påtryck-
ningar och indoktrinering på barnen (Terr, 1987). Det kan vara stärkande för barn att 
vittna mot en förövare (Terr, 1987). Det kan även vara problematiskt för barn, särskilt 
om man hör barn i fall där en av vårdnadshavarna är misstänkt för mord på den andra 
vårdnadshavaren, där den misstänkte blir frikänd. Sedan ska barnet och vårdnadshava-
ren fortsätta sina liv tillsammans, vilket kan innebära ett starkt känslomässigt dilemma. 
Terr återger ett fall där en treårig flicka efter påtryckningar från sin mamma ljugit om 
övergrepp (Herman, 1981 i Terr, 1987). Detta utgör också ett exempel på barnets pers-
pektiv; för barnet är det viktiga i sammanhanget att mamma blir psykologiskt tillgänglig 
igen (jmfr även Risholm Mothander, 2008). Terr (1987) påpekar att det kan finnas inne-
boende lojalitetskonflikter i barns vittnesutsago. I fall av mord inom familjen kan rädsla 
hindra barnet från att vilja berätta i en forensisk intervju om det inträffade. I fall där 
barn förlorat en familjemedlem genom att en annan familjemedlem har bragt, eller miss-
tänks ha bragt denna/e om livet, så kan placering hos släktingar ibland, och under vissa 
omständigheter, resultera i att dessa utövar ett starkt tryck på barnet att anta dessas po-
sition när det gäller åsikter om och kring  dödsfallet/mordet och de inblandade (Eth & 
Pynoos, 1994).

Det finns en utbredd uppfattning om att barn som bevittnat våld i nära relationer inte vill 
tala om dessa erfarenheter. Tidigare forskning har visat att barn oftast är lojala mot sina 
föräldrar, att det förekommer att föräldrar uppmanar barn att glömma, att barn är hotade 
till tystnad, att barnen kan vara rädda för negativa konsekvenser för familjen eller livs-
situationen (till exempel rädsla för att hamna i fosterhem eller att en förälder får fängel-
se), (Eskonen, 2007; Rädda Barnen, 2003). Azad och Christianson (2012) har dock 
funnit att de barn som bevittnat de allvarligaste formerna av våld har starka minnen av 
vad de bevittnat samt att de gärna berättar om dessa händelser. Relationen till gärnings-
mannen är av mindre betydelse när det gäller bevittnande av dödligt våld, då barn be-
rättar om de bevittnade upplevelserna oavsett vilken relation de har till gärningsmannen. 
Azad och Chrisitanson (2012) anser utifrån sin forskning att det finns anledning att ifrå-
gasätta allmänt etablerade uppfattningar om att barn är lojala mot sina föräldrar – och att 
detta möjligen leder till en övermåttlig försiktighet eller återhållsamhet att tala med barn 
och ungdomar. 

Forskningen om huruvida det är välgörande eller stressfyllt för barn att höras går isär (se 
Cullberg 1975/1980/1988; Terr, 1987; Solberg, 2007; Dyregrov, 2010; Azad & 
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Christianson, 2012). Forskning visar att det fungerar stressreducerande och förebygger 
psykisk ohälsa att tala om negativa, stressfyllda händelser på ett kognitivt och känslo-
mässigt integrerande sätt, medan undvikande att tala om sådana upplevelser är förenat 
med mindre positiva psykologiska utkomster och en ständig inre kamp kring erfarenhe-
terna i fråga (Terr, 1991 i Georgsson et al., 2011). Pressas barnet att tala om en händelse 
i förhör är det möjligt att den upplevelsen av att press as per ce blir en stressfylld upple-
velse (vilket även kan ses i relation till litteraturen, så som Cullberg, 1975/1980/1988; 
Terr, 1987). Det finns även forskning som visar att barn som bevittnat våld gärna vill 
berätta om detta och att det kan ha en negativ inverkan på psykisk hälsa, välmående 
samt sociala aspekter av livet, även på lång sikt, för personer som inte blivit hörda, när 
de som barn bevittnat våld (Solberg, 2007; Azad & Christianson, 2012).

3.4 Barns berättande – att intervjua barn 
Det är skillnad på forensisk intervju (förhör) och psykiatrisk utredning respektive psy-
kologiskt behandlande, bearbetande samtal. 

För att undvika suggestion på ett (potentiellt) vittne ska man vid förhör vara noga med 
att skilja på metoder för forensisk intervju och psykiatrisk utredning respektive behand-
ling (Mc Donald, 1965 i Terr, 1987). Vid förhör, ska man sträva efter att inte suggerera 
något under intervjun, till exempel i form av ledande frågor. Vid förhör med barn ska 
man avstå från nya ord som tillhör ett vuxet ordförråd samt akta sig för övertolkningar 
av barns lek (Terr, 1987). Barn kan påverkas av vad andra säger och kan under stress 
missförstå och dra felaktiga slutsatser (Terr, 1985a i Terr 1987). Det är vanligt att barn 
tror att vuxna redan vet allt. Man ska vara försiktig med upprepade frågor till barn. Bar-
net kan tro att barnet svarade fel första gången, vilket indirekt kan pressa barnet att sva-
ra något annat (Leander & Christianson, 2008). Bearbetande samtal, med en elaborativ  
samtalsstil – (”elaborative style”, Peterson & Warren, 2009, s. 80) som är stödjande, tar 
fasta på kronologi, detaljer och specifika aspekter av en händelse, och som är logiskt or-
ganiserade – kan hjälpa barnen att skapa långtidsminnen. Bearbetande samtal kan även 
påverka barnets bild av, och tänkande kring ett skeende. 

Barnens sätt att berätta påverkas vidare av vilka känslor som väckts, hur välbekant upp-
levelsen som barnet ska beskriva är samt relationen till den som barnet ska berätta för 
(Risholm Mothander, 2008). Både vuxnas och barns minne riskerar att påverkas om det 
går lång tid innan vittnesmål tas upp. Därför är det viktigt att detta sker så snart som 
möjligt efter händelsen som det gäller (Leander & Christianson, 2008). När barn trau-
matiserats kan verkningar av akut stress och traumatisering, som dock inte alltid ger sig 
till känna genom (tydliga) symptom, utgöra ett hinder för att kunna tala med barnet. 
Barnet kan verka avtrubbat eller vara förstummat. Direkta frågor om den traumatiska 
händelsen är ofta kontraproduktiva. En komplicerande faktor med att intervjua barn i 
samband med att de bevittnat grovt eller dödligt våld mellan föräldrar är att barn kan be-
finna sig i sorg över en förlorad förälder (Pynoos & Eth,1987/1988). Barn som förlorat 
en förälder eller har en förälder i sorg kan uppleva det som att han/hon förlorat båda 
(PDM Task Force, 2006). Ur ett anknytningsperspektiv kan barnets tillit till båda föräld-
rarna, med avseende på trygghet och säkerhet, vara omintetgjord – då den utsatta föräl-
dern inte kunnat försvara sig (Pynoos & Eth, 1987/1988). När det gäller barn som har 
bevittnat mord på en förälder så är det viktigt att veta, att i likhet med barn som själva 
blivit direkt utsatta för övergrepp så kan barn som bevittnat mord uppbära ett starkt 
behov av att avbörda sig de smärtsamma minnena från händelsen. Barnet kan också vara 
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upptaget med en inre kamp som går ut på att vända på känslor av passiv hjälplöshet, ge-
nom att visa sig (eller vilja visa sig) vara aktiv i funderingar omkring  förövarens skuld, 
samt funderingar på dom och straff av förövaren. Men det kan även, tvärtom, vara så att 
det finns starkt motstånd mot öppet deltagande. Det kan pågå inre psykologiska proces-
ser av förnekelse, undvikande respektive bortträngning som försöker ”annullera” mord-
händelsen. Sådana försvar följs ofta av betänkanden som kan inkludera rädsla för rep-
ressalier av förövaren, rädsla för kärleksförlust från familjemedlemmar eller vänner. Lo-
jalitetskonflikter kan speciellt involvera en överlevande förälder (Eth & Pynoos,1994). 
Denna genomgång visar att psykologiska aspekter av känslomässig art kan spela in i 
barnets berättande. 

Den språkliga utveckling går hand i hand med barnets övriga psykologiska utveckling 
och utvecklingspsykologiska aspekter inverkar på hur barn kan berätta. Mellan åtta och 
arton månaders ålder är det vanligt att barn säger sitt första ord. Vid omkring två års 
ålder kommer de första kombinationerna av ord (Arnqvist 1993, i Christison & Riber, 
2007). Mycket av detta tidiga språk hör till en familjejargong som ofta bara föräldrar 
och syskon förstår. Men kroppsspråket är mycket omfattande. Vid två-tre års ålder utö-
kas vokabulären kraftigt och vid två års ålder är det stora skillnader i språkutvecklingen 
mellan barn (Lewis, 1978). Vid fyra-fem års ålder kan de flesta barn tala i enlighet med 
grundläggande grammatiska regler (Arnqvist 1993, i Christison & Riber, 2007). 

Under preoperationell nivå (2-6 års ålder), utvecklas barnets tänkande och språk, och 
användandet av symboler. Barnets utgångspunkt för förståelse av omvärlden, och i kom-
munikation, är under den här perioden till att börja med egocentrisk. Barnets utgångs-
punkt är då att andra ser det som barnet ser, och att barnet tror att andra har tillgång till 
samma information som det själv har. I tidig förskoleålder, när barnet är 2-4 år, före-
kommer magiskt tänkande hos barnet. När något traumatiserandeinträffar kan barnet då 
tro att han/hon själv har frammanat en situation eller händelse i fråga, vilket kan vara 
förenat med skuldkänslor. Treåringen kan inte alltid hålla reda på vad som hänt i verk-
ligheten och vad om hänt i fantasin. Fantasivärlden kan upplevas som reell och den kan 
t.ex användas för att undkomma en situation som innebär ett emotionellt dilemma för 
barnet (Risholm Mothander, 2008). Under förskoleåren utvecklas förmågan till mentali-
sering (theory of mind) samtidigt som det egocentriska förhållningssättet gradvis avtar. 
Förmåga till mentalisering brukar ha utvecklats vid ca fyra års ålder och innebär att bar-
net kan förstå att andra har ett tänkande som skiljer sig från det egna och att andra kan-
ske inte vet det barnet självt vet, att andra inte har samma erfarenheter som barnet självt 
har – och därmed en annan utgångspunkt för sin upplevelse – och att barnet kan förstå 
att andra kan ha avsikter som skiljer sig från de egna. Det är  när barn uppnått den kon-
kret operationella nivån (i åldrarna 6-12 år) som barnet kan använda sig av symboler 
som det vet att också andra förstår. Barnet utvecklar under dessa år sitt logiska tänkande 
om olika konkreta företeelser och sambanden mellan dem och kan i allt större utsträck-
ning betrakta en situation ur olika perspektiv (Risholm Mothander, 2008). Under den 
senare skolåldern, i den formellt operationella nivån (från ca 12 år) – kan barnet succes-
sivt generalisera allt mer, och dra slutsatser utifrån tänkta och föreställda hypoteser: Nu 
börjar de flesta tonåringar att kunna reflektera över sin egen situation, överväga olika 
alternativa lösningar och diskutera fram lösningar tillsammans med andra (Risholm 
Mothander, 2008). 

Små barn använder hela kroppen för kommunikation (Lewis, 1978). Innan barn kan ver-
balisera använder de gester (Camaioni, Caselli, Longobardi & Volterra, 1991 i Goldin-
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Meadow, 2006). Inga barn använder ord innan de börjar använda gester (Goodwyn & 
Acredolo, 1993 i Goldin-Meadow, 2006). Iverson, Tencer, Lany och Goldin-Meadow 
(2000 i Goldin-Meadow 2006) fann att över hälften av de objekt som barn i de tidiga 
stadierna av språkinlärning refererade till nämndes uteslutande med gester. Lewis 
(1978) fann att vuxna ofta missförstår eller ignorerar barns kroppsspråkssignaler, samt 
att barn kan vara ytterst känsliga för kroppsspråkliga signaler hos vuxna(Lewis, 1978). 
Barns användande av ickeverbalt språk kan närmast beskrivas som sofistikerat. Vid cir-
ka fem års ålder får kroppsspråket sin vuxna utformning (Lewis, 1978). Gester kan ref-
lektera tankar som skiljer sig väldigt mycket från tankar som ett barn uttrycker i tal  och 
barn använder också gester för att uttrycka kunskap som de ännu inte kan förmedla ver-
balt, även om de har en (implicit) förståelse för sammanhanget (Goldin-Meadow, 2006). 
Barnet kan säga en sak verbalt och något annat med gester, vilket även är en indikation 
på en transition till nästa språkliga nivå – men även på transitionen från en kognitiv ut-
vecklingsnivå till en annan (Goldin-Meadow & Butcher, 2003; Iverson & Goldin-
Meadow, 2005 i Goldin-Meadow 2006). 

Det händer, enligt Terr (1987), att barns vittnesmål ogillas på grund av barnets språk-
nivå. Det finns därför anledning att anta att språkförbistring kan uppstå mellan barn och 
vuxna i forensiska sammanhang – vilket föranleder att det finns en språklig aspekt på att 
höra barn. Den utvecklingspsykologiska, kognitiva och språkliga utvecklingen hör sam-
man för hur barnet uppfattar och kan förstå omvärlden, samt hur barnet kan uttrycka sig 
och berätta. Förmågor som också spelar in i barns beslutsfattande (här avseende en 
eventuell fråga om att höras), (jmfr Lewis, 1978; Batin & Ceci, 2003;  Arnqvist 1993, i 
Christison & Riber, 2007; Christianson, 1994; Goldin-Meadow, 2006; Risholm 
Mothander, 2008). Risholm Mothander (2008) skriver att om man vid förhör tar hänsyn 
till barnets utvecklingsnivå minskar man risk för påverkan på barns vittnesberättelser.

Interaktion mellan barn och vuxna utgör enligt sociologisk teoribildning ett område för 
utbyte mellan kulturer (Goode, 1986). Här pekar man på en typ av föreställningar, eller 
fördomar – biases – som vuxna (potentiellt) kan uppbära gentemot barn i hur de förstår 
och svarar på barn, när det kommer till kommunikation. Termen adultcentrism, alltså en 
variant på etnocentrism, är erkänd inom sociologisk teoribildning. Det kan således före-
komma en form av etnocentrism avseende för förhör relevanta aspekter (t ex språk, 
kunskap, erfarenhet och skript) i kommunikation mellan barn och vuxna. 

Batin och Ceci skriver att de flesta svar på frågor i en konversation skulle kunna tolkas 
på en mängd olika sätt om de var utan kontext. Om det lilla barnets kontext till sin ka-
raktär och kvalitet avviker från den vuxnes kontext, och den vuxne inte förmår att upp-
märksamma detta och förstå denna divergens, så kan det resultera i att den tolkning av-
seende relevans, som den vuxne gör, blir felaktig. Nyckeln till att förstå de problem som 
är förenade med kommunikation mellan vuxen och barn är att förstå att barnets perspek-
tiv är vitt skilt från en vuxens. Barn har t ex mindre kunskap om världen och världens 
beskaffenhet samt annan förståelse för vanligt förekommande ord. 

Förmågan att använda symboler och nyttja språkets möjligheter växer fram inom ramen 
för de relationer som barnet lever i. Här får barnet hjälp av vuxna med lära sig att an-
vända språket som ett redskap för att benämna företeelser, erfarenheter och förstå käns-
lor (Risholm Mothander, 2008). Dil (1984) liksom Piaget (Arnqvist 1993 i Christinson 
& Riber, 2007) framlägger språkinlärning som en social process som syftar till att an-
passa sig till omgivningen. Ickeverbalt språk och kroppsliga uttryck har stor betydelse i 
barns kommunikation (se Ekman och Friesen, 1969 i Goldin-Meadow, 2006; Lewis, 
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1978; Kendon, 1980, Mc Neill, 1985, 1987; Terr 1979, Terr 1983a,  i Terr 1987; 1992 i 
Goldin-Meadow, 2006; Church & Goldin-Meadow, 1986 i Goldin-Meadow 2006; 
Camaioni, Caselli, Longobardi & Volterra, 1991 i Goldin-Meadow, 2006; Goldin-
Meadow, Alibali & Church, 1993 i Goldin-Meadow 2006; Goodwyn &Acredolo, 1998 i 
i Goldin-Meadow 2006; Iverson, Tencer, Lany & Goldin-Meadow, 2000 i Goldin-
Meadow 2006; Meadow & Singer, 2003 i Goldin-Meadow 2006; Goldin-Meadow, 
2006; Holtzworth-Munroe, Smutzler & Sandin, 1997 i Edleson, 1999). Barns syntax 
och pragmatik kan skilja sig från vuxnas och det kan uppstå missförstånd avseende se-
mantik när det kommer till rättsliga sammanhang. I forensiska sammanhang är berättan-
det betydelsefullt för att utreda brott och huruvida ord uttrycks i sin lexikala betydelse 
kan bli mer eller mindre avgörande för bevisvärdet (Batin & Ceci, 2003). Terr anser det 
vara en viktig roll för psykologen att kunna ge röst åt det preverbala barnet, eller barn 
som på grund av handikapp eller utvecklingsstörning inte kan tala eller genomgå förhör 
(Terr, 1987). 

3.5 Barnsyn
En diskurs om en företeelse sägs enligt ett socialkonstruktionistisk teori manifestera sig 
i allt inom en kulturs eller ett samhälles producerat material, från tal text och bild, till 
konstnärliga uttryck, mode och arkitektur: Allt som kan ”läsas”, eller utifrån vilket en 
inneboende mening kan uttydas eller tolkas in kan sägas vara en manifestation av en 
eller flera  diskurser och kan därför refereras till som en text (Burr, 2003). Den kan även 
ur ett kombinerat socialkonstruktionistiskt och systemteoretiskt perspektiv sägas  grun-
da sig på, och växa fram genom historiska sammanhang över tid, samt nära kopplat till 
de ekonomiska och politiska system som dessa kulturer och samhällen producerar. De 
definierar därmed vad en människa under en given tid i historien är, och hur människor 
fungerar [egen kommentar utifrån litteraturen; jmfr Norman, 1996; Broberg et al., 2003/ 
2007; Burr 2003; Socialstyrelsen 2005). Enligt ett socialkonstruktionalistiskt perspektiv 
fungerar diskurser regulativt för vår kunskap om världen, vår allmänna förståelse och 
uppfattning om företeelser respektive händelser – de blir till delade förståelser, eller för-
förståelser. Om dessa delade förståelser/förförståelser också påverkar våra sociala prak-
tiker, då står det klart att det finns en nära koppling mellan diskurs, kunskap och makt 
(Foucault, 1976 i Burr, 2003). Diskurser är således inte enbart abstrakta idéer, sätt att 
tala om och representera företeelser. Diskurser är intimt sammanlänkade med institutio-
nella och sociala praktiker som har stor inverkan på hur vi lever våra liv, på vad vi kan 
göra och vad som kan göras med oss (Burr, 2003).

Diskurser är intimt sammankopplade med strukturer och praktiker enligt vilka vi lever 
från dag till dag, och det finns alltid ett mer övergripande intresse än individens, att en 
diskurs och inte andra, får status som den ”sanna”; den som är ”förnuftig” eller ”rätt och 
riktig”. Vad som är rådande diskurs är inte en gång för alla fastslaget; det ändras över 
tid. Dessa förändringar går hand i hand med hur samhället är organiserat (Burr, 2003).

Begreppet barndom som diskurs utgörs inte av samma sociala innebörd i alla samhällen 
och är inte universellt. Vilken innebörd begreppet än har i olika samhällen och hur man 
därigenom ser på barn, står det klart att ”[a]lla människor går igenom en period av tidig 
hjälplöshet och beroende av andra för att överleva, växa och erhålla nödvändiga sociala 
kunskaper” (Norman, 1996, s. 24). Norman jämför barnsyn i fyra olika samhällen och 
beskriver de vuxnas roll och ansvar i förhållande till barnen. Oberoende av föreställ-
ningar om världens beskaffenhet (till exempel om dessa vilar på religiösa grundföre-
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ställningar eller vetenskapliga sådana) respektive social och politisk organisation (till 
exempel hierarkier, makt- och produktionsförhållanden, kulturskillnader mellan sociala 
klasser och aspekter på könstillhörighet och ålder) så omfattar alla dessa fyra samhällen 
uppfattningen att barn behöver, och ska, skyddas – vilket är de vuxnas uppgift och an-
svar. Vad farorna anses bestå i återfinns i den grundsyn och tidsanda, syn på livet och 
syn på vad det är att vara människa som genomsyrar samhället i form av föreställningar 
som vilar på religiösa/andliga eller vetenskapliga grunder. Med ett historiskt perspektiv 
har barn varit en angelägenhet för både föräldrar och samhälle genom alla tider. Norman 
(1996) beskriver utifrån ett västerländskt perspektiv att lärda, pedagoger, kyrkan och 
staten pekat på hur barn borde uppfostras samt hur samhälleliga institutioner utövat på-
verkan på det området. Norman (1996) skriver att i det moderna samhället har institutio-
ner som har till syfte att ta hand om och forma barn ett starkt inflytande. 

Det är inte särskilt länge sedan barn sågs som små vuxna i allt utom när det kom till 
deras juridiska rättigheter. Historiker brukar framhålla 1700-talet som den period i 
Europa som uppvisat de mest djupgående förändringarna av synen på barn och 
barndom. Under denna period kom barndomen att uppfattas som något värdefullt i sig 
och inte endast som en förberedelse för vuxenlivet. Barndomen romantiserades och gick 
hand i hand med en framväxande individualism och jämlikhetsideologi (Burr, 2003). 
Idag framträder i svensk lagstiftning och i barnkonventionen en bild av barns rättigheter 
som kan ses som en utveckling på de förändringar som 1700-talet förde med sig i syn på 
barn. Barnkonventionen ger en bild av barn vilken innebär att barnens utveckling till 
psykiskt friska människor och goda samhälls- eller världsmedborgare – som ska ta över 
och föra samhället vidare – påverkas av hur de behandlas i barndomen. 

Förståelse av begrepp och deras sammanhang är således historiskt och kulturellt relati-
va. De är inte bara specifika för sina respektive samhälleliga kulturer och perioder i his-
torien, de är också produkter av dessa – och beror på de för tiden rådande utgångspunk-
terna för sociala, ekonomiska och politiska sammanhang. På samma sätt kommer det att 
variera över tid, vad människor anser vara gällande som sant och riktigt, rätt eller fel, 
hur man ska förhålla sig till, och i, världen och hur man ska förstå den. Allt detta är pro-
dukter av värden som växer fram i sociala processer och i den ständigt pågående inter-
aktionen mellan människor. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är de regel-
verk som gäller för ett samhälle, och som integrerats i ett samhälles olika institutioner, 
konstruktioner som utformats av de människor som ett samhälle utgörs av. Således 
kommer representationer ur ett samhälles samlade tankevärld och värderingar inpräntas 
i – samt kunna utläsas av – sådant material som omfattas av samhälleliga institutioner, 
till exempel i form av lagtexter – eller hur de som representerar dessa institutioner talar 
om dessa. Vad ett barn är kan därmed tydliggöras genom hur barn ses i ett samhälle. Re-
lativt till hur barn, deras kunskap och behov definieras, definieras även vuxna; med av-
seende på deras ansvar och vad som förväntas av dem i rollen som vuxna – samt i enlig-
het med vad som är betydelsefullt i sammanhanget för föreliggande uppsats, i yrkesper-
sonernas egenskaper av åklagare och poliser. 

Åklagarnas och polisernas roller och ansvar handlar utöver deras roll som vuxna i sam-
hället Sverige, om deras arbetsuppgifter å ena sidan och deras symboliska roller i utred-
ningsarbetet, å andra sidan. Åklagaren har tre huvuduppgifter; att utreda brott, att fatta 
beslut om åtal ska väckas eller inte, samt att framträda i domstolen (aklagare.se). Det in-
går också i åklagarens uppgifter att begära förordnande av målsägandebiträde och sär-
skild företrädare, när så behövs, tidigt i utredningen. Åklagaren ska också ta sig tid att 
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möta brottsoffret innan huvudförhandling, oavsett brottets svårighetsgrad. Här har åkla-
garen en roll som innefattar att uppträda professionellt, korrekt och medkännande. Sam-
tidigt har åklagaren skyldighet, enligt objektivitetsprincipen, att uppträda objektivt un-
der hela rättsprocessen – vilket inte ska ses som ett motsatsförhållande till gott bemö-
tande (Åklagarmyndigheten, Utvecklingscetrum, 2012b). 

Barns status som barn, och vuxnas ansvar i relation till detta är invävt i vår kultur – i 
vår kulturs diskurs, och låter sig därför inte lätt undersökas med direkta frågor, eftersom 
människor kan förväntas att svara utifrån gällande diskurs. Sådana diskurser varierar 
över tid och  ska därmed inte ses som något som är statiskt eller självklart. Tvärtom 
ändras dessa ständigt i takt med att ett givet samhälles praktiker ändras. 

4. S y f t e  o c h  f r å g e s t ä l l n i n g a r

4.1 Syfte och fokus 
Syftet med den empiriska undersökningen är att ta reda på hur åklagare och poliser ser 
på förhör med barn som har bevittnat våld i nära relationer, hur åklagare resonerar vid 
beslut om att höra barn i samband med partnervåld samt belysa problematik och förhåll-
ningssätt kring besluten att höra, eller inte höra, barn som har bevittnat våld i nära rela-
tioner. Det kan även handla om fall där förövaren inte är vårdnadshavare, men annan 
nära anhörig och för barnet känslomässigt betydelsefull person. 

Uppsatsen inleds med en litteraturstudie vilken syftar till att utgöra en bakgrund till den 
empiriska delen, men den har även ett syfte i sig. Denna belyser olika aspekter av prob-
lematiken kring barns bevittnande av våld i nära relationer, barn i rättsprocessen med 
avseende på barns minne och berättande, hur det kan vara för barn att ingå i rättsproces-
ser, barns situation rättsligt och juridiskt, men framförallt psykologiskt i sådana fall. 

Detta leder in på frågor kring förekomst av barns bevittnande av våld, definitioner av 
våld, fysiskt och psykiskt, samt följder därav, där konsekvenser för barn av upplevt våld 
i nära relationer ligger inom området för psykotraumatologi. Vidare hur barn far illa av 
olika grader av dysfunktionalitet i familjer, där fysiskt och psykiskt våld respektive för-
summelse kan förekomma på en glidande skala – och som även omfattar bevittnande av 
våld. 

Syftet med den inledande delen är att sätta fokus på, och väcka tankar kring, dessa vik-
tiga frågor som rör barns traumatisering på grund av dysfunktionella mönster i familjer, 
barns rätt och barn i rättsprocesser, där diskurser inom rättsväsende och barnkonventio-
nen (Förenta nationernas barnkonvention - Konventionen om barnens rättigheter, po-
pulärt benämnd som barnkonventionen) är intressanta. Dessa delar fungerar som en bak-
grund till den empiriska delen av uppsatsen och utgör en i sammanhanget kortfattad 
översikt på dessa områden. I den avslutande diskussionen knyts de olika delarna ihop i 
en övergripande diskussion. Föreliggande uppsats utgör därmed ett diskurspsykologiskt ar-
bete genom att undersöka hur rättsväsendet förhåller sig till dessa diskurser och vad följden 
av det blir (se vidare Langemar, 2006).

Den utvecklingsmässiga aspekt som intervjupersonerna talar mest om är språkliga 
aspekter och barns kommunikation, varför det har framstått som en viktig aspekt. När 
det gäller den inledande teorin avseende barns mognad har språkliga aspekter därför 
fokuserats, medan övriga utvecklingspsykologiska aspekter har fått mindre utrymme.
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4.2 Frågeställning
Uppsatsen har tre huvudsakliga frågeställningar:

1) Hur fattar man beslut om att höra barn som bevittnat grovt och dödligt våld i nära 
relationer? (Se vidare stycket Begränsningar och fokus). 
2) Hur ser poliser respektive åklagare på förhör med barn och hur uppfattar man barn i 
förhör? (Se vidare stycket Begränsningar och fokus).
3) Hur förhåller man sig till barnets bästa?

4.3 Begränsningar
Frågeställningen inbegriper inte huruvida man ser barnet som ett trovärdigt vittne.

Fokus ligger på fall där barn utsatts för övergrepp/våld samt där de bevittnat sådant. Fall 
där barn själva är förövare tas med hänsyn till avgränsningsskäl inte upp. I sammanhang 
där barn själva är förövare är det en helt annan gång på processen och där har utred-
ningsförloppet helt andra utgångspunkter, vilket är ett stort ämne i sig.

5. M e t o d

5.1 Urval och rekrytering av deltagare
I denna studie deltog 13 intervjupersoner, därav sju  poliser och sex åklagare. Av poli-
serna är sex stycken chefer inom familjevåldsenheter och/eller barnutredare/barnför-
hörsledare. En är polis i yttre tjänst och ungdomsbrottsutredare vid sk närpolisstation. 
En är polisassistent. Åklagarna är alla kammaråklagare och alla jobbar inom särskilda 
enheter för relations- och familjevåldsteam. Alla de intervjuade utom polisassistenten 
har mer specifik erfarenhet av fall som rör barn i den meningen att de utöver sin erfa-
renhet också är särskilt utbildade för det och/eller jobbar inom avdelningar med sådan 
inriktning. Polisassistenten har erfarenhet av att i tjänst möta barn som erfarit och be-
vittnat våld. Intervjupersonerna är verksamma i tre städer i mellansverige och har prak-
tisk erfarenhet av att jobba med fall som rör barn, vilka antingen bevittnat våld och/eller 
blivit utsatta för våld och övergrepp. Intervjuerna utfördes under år 2010.
Eftersom grovt våld och våld med dödlig utgång, där barn bevittnat, är mindre vanligt före-
kommande, har det varit svårt att hitta intervjupersoner med den specifika erfarenheten. 
Därför var det önskvärt, för att inte säga nödvändigt, med ett representativt urval. Det har i 
realiteten inneburit att urval skett genom sk tillgänglighetsurval, i form av snöbollsurval 
(Langemar, 2006). Intervjupersonerna eftersöktes via redan valda personer där en av kon-
takterna för en respektive åklagare och polis föreslogs av handledaren. Två kontakter med 
åklagare erhölls genom tips från intervjupersonerna själva respektive två genom att kontakta 
åklagarmyndigheten i olika delar av mellansverige. Poliserna har på liknande sätt sökts ge-
nom att ringa runt med förfrågan, bland annat genom tips från personal vid polismyndighe-
tens och åklagarmyndighetens växel. 

5.2 Procedur och datainsamling
Uppsatsen har en empirisk utgångspunkt i intervjuer och vilar på kvalitativ metod, med 
en induktiv utgångspunkt samt en deskriptiv ansats. Frågeställningen besvaras genom 
de semistrukturerade kvalitativa intervjuer som gjorts med åklagare och poliser. Analys 
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har skett genom induktiv tematisk analys (förkortat TA). För kvalitativ metod har beg-
reppet induktiv kommit att ses som synonymt med data- eller empiristyrd metod – vilket 
kan uttryckas som en fråga om grader, där inga kvalitativa studier är enbart empiristyr-
da. Langemar (2006, s. 13) uttrycker det enligt följande: ”[...] om utgångspunkten, re-
sultatet och huvuddelen av processen kan kallas induktiv så är det en induktiv studie, i 
den meningen att den är övervägande induktiv, och induktiv i relation till en traditionell 
deduktiv studie.”

Följande två tillvägagångssätt för att finna intervjupersoner tillämpades; a) genom tips 
från handledare och/eller intervjupersoner, b) genom att skicka e-brev till ansvariga per-
soner inom åklagar- och polismyndigheten.

De som visade intresse för att frivilligt delta i studien kontaktades per telefon, där infor-
mation om studien delgavs (Bilaga 4; Kontaktbrev). Därefter planerades tid för intervju. 

Data insamlades med hjälp av en intervjuguider (se Bilaga 1-3) utifrån vilken semistruk-
turerade intervjuer genomförts, med en tidsram på ca 60 minuter. 

I arbetet med att sätta samman intervjuguider tillgicks Langemar (2006), Kvale (1997) 
och Crafoord (1994). Kvale menar att ”[d]en kvalitativa intervjun är en unikt känslig 
och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersoner-
nas vardagsvärld” (s. 70). Langemar (2006, s. 26) skriver att ”förhållningssättet i den 
kvalitativa intervjun är viktigare än hur de konkreta frågorna formuleras. Det viktiga är 
att få till stånd intensiva intervjuer [med mycket innehåll] inte att frågorna ska vara lika 
från intervju till intervju, eller att man ska hinna med precis vad man tänkt innan.” 
Crafoord (1994) har inneburit en betydelsefull inspiration. Han beskriver ett förhåll-
ningssätt i intervjun som bland annat går ut på att det i grunden handlar om ett samtal, 
där lyssnandet är ett viktigt instrument. Även aspekter av den kvalitativa forskningsin-
tervjuns förståelseform har avgörande betydelse, då intervjuaren själv är forsknings-
verktyget. Bland dessa aspekter är mening, det kvalitativa, det deskriptiva, det specifika,  
fokusering, mellanmänskligt samspel, positiv upplevelse (Kvale, 1997). Miles och 
Huberman (1994) beskriver hur ett kvalitativt arbetssätt handlar om skillnader i slag, 
sort och kvalitet hos förekomster, istället för skillnader i grad och kvantitet.

Intervjuguiden har fungerat som en uppsättning teman för intervjuerna. De frågor som 
ställts upp i intervjuguiden är frågor med vilka tanken varit att de ska kunna belysa hu-
vudfrågorna. Frågorna ställdes därför inte alltid i den ordning som angivits i guiden. 
Ibland ställdes frågorna på annat sätt. Ibland ställdes andra frågor. Avsikten med upp-
lägget av intervjuerna har varit att lämna utrymme för eventuella frågor som kan uppstå 
under intervjun och den intentionella gången i intervjuerna varit att gå från övergripande 
frågor för att sedan gå in mer specifikt på vissa delar. Ibland har samma fråga ställts 
igen, men på annat sätt i intervjuerna, när det har gällt att uppnå förtydligande. Frågorna 
går också mycket in i varandra och när respondenten själv berört frågor som finns i in-
tervjumallen men som ännu inte ställts, så har dessa frågor ställts igen endast om det va-
rit relevant för att få ytterligare information. Frågorna har anpassats till hur intervjun har 
utvecklat sig. Ibland har jag avstått från att ställa förtydligande frågor för att jag har 
uppskattat att det kan leda intervjun för långt från de huvudsakliga frågeställningarna. 

Langemar (2006, s. 26-27) skriver att ”[d] en oftast använda formen av kvalitativ inter-
vju är varken helt strukturerad eller helt ostrukturerad och kallas ofta halv- eller semi-
strukturerad. En s k halvstrukturerad intervju kan i själva verket ha väldigt varierande 
struktureringsgrad, eftersom termen täcker nästan allt som ligger mellan ytterligheterna 
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i kontinuumet. Det är vanligt att den förutbestämda strukturen består av ett antal färdig-
formulerade frågor medan den strukturering som sker under själva intervjun består av 
följdfrågor och nya frågor som dyker upp under intervjuns gång. Intervjuguiden kan en-
ligt Langemar (2006, s. 27) ”[...] bestå av en checklista med olika underteman till äm-
net, uttryckta i punktform, som sen konkret kan ta sig det uttryck som faller sig lämpligt 
under intervjun. Denna form av halvstrukturerad intervju brukar kallas fokuserad inter-
vju”. För den oerfarne intervjuaren är intervjuguiden mer av en listning av mer detalje-
rade frågor som är relevanta för utgångspunkterna i intervjun med syfte att utgöra ett 
stöd för minnet, att tillgå vid behov, för att påminna sig om eventuella frågor som rör 
sammanhanget. Genomförandet av intervjuerna har inneburit en balansgång mellan 
bredd och djup. Här har en balans försökt att hållas mellan struktur och öppenhet, så att 
intervjuguiden kan vara flexibel och förändras utifrån vad som kommer fram i intervju-
erna, samt oväntade teman och infallsvinklar. Avsikten har heller inte varit helt ostruktu-
rerade intervjuer och där har huvudfrågeställningarna inneburit en viss begränsning, 
som mer är en form än en rigid struktur.        

Det eftersträvades att skapa intervjumallen på ett sätt som sätter fokus på 
intervjupersonernas tillvägagångssätt och erfarenheter i arbetet, snarare än att sätta 
barnperspektivet i fokus, eller leda till teoretiska diskussioner kring intervjufrågorna 
under intervjuerna. Även upplägget i form av ordning på frågor och formuleringar av 
frågorna har försökt att avdramatisera frågeställningarna på sådant sätt att inte ”barnets 
bästa” ska fungera ledande, eller styrande i intervjuerna. Därmed eftersträvades öppna 
frågor som avsåg att ta sin utgångspunkt i intervjupersonernas arbete med fall som rör 
barn. De teman som framkommer i intervjuerna om barn, respektive faktorer för beslut 
om att höra barn, är sådana som intervjupersonerna själva har lyft. 

Vad gäller intervjuernas utformning eftersträvades att intervjupersonerna skulle beskriva 
hur de arbetar med fall som rör barn, och för åklagarna om hur beslut om att höra barn 
tas, men framförallt hur deras barnperspektiv ser ut – utan att direkt leda in dem på det. 
Detta för att minska risken att intervjupersonerna skulle ge endast sådana svar som är 
socialt önskvärda (se vidare i diskussionen). Om direkta frågor som ”Hur förhåller du 
dig till Barnkonventionen i ditt arbete” ställdes, så ställdes de i slutet av intervjun, och 
då med avsikt att fungera som kontrollfråga mot bakgrund av vad som redan sagts i in-
tervjun. Vidare har avsikten varit att i möjligaste mån undvika ledande frågor, värderan-
de frågor, dubbla frågor och frågor med ja/nej-svarsalternativ.

Arbetet inleddes med att ställa upp en teorietisk inledning om våld i nära relationer, 
trauma och dess effekter, det potentiellt traumatiserande för barn att bevittna våld samt 
barns minne i förhållande till detta. Arbetet har följt den hermeneutiska cirkeln – eller 
mer riktigt uttryckt; en hermeneutisk sprial för förståelse (Barbosa Da Silva, 1996 i 
Langemar, 2006). Här ger en fråga en ny fråga och alla sådana nya frågor kan därmed 
inte få svar genom föreliggande uppsats. Materialet har analyserats avseende de huvud-
sakliga frågeställningarna tills mättnad i analys uppnåtts (d v s; materialet kan inte ge 
ytterligare svar på dessa frågor). För ytterligare svar behövs ytterligare undersökningar. 
Resultatet diskuteras i relation till den inledande litteraturöversikten. Litteratur som va-
rit intressant för frågeställningen plockats in efterhand. Under arbetets gång har ny litte-
ratur tagits in när det funnits behov och en del har fallit bort till förmån för mer relevant 
teori. En del som växt fram under arbetets gång handlar om lagar och regler, vilken in-
ledningsvis var mer marginell. En annan del som under arbetets gång visat sig betydel-
sefull handlar om barns språkliga utveckling, som har fått samsas andra utvecklingspsy-
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kologiska aspekter eftersom dessa hör samman och utvecklas parallellt. 

5.3 Intervjuguide
Tre intervjuguider upprättades, en för åklagare (Bilaga 1), en för poliser som är barnför-
hörsledare/ barnutredare (Bilaga 2) och en för poliser i yttre tjänst (Bilaga 3), i syfte att 
svara på undersöknings frågor. Intervjuguiden för åklagare behandlade frågor utgår från 
följande teman: Utredningsförfarandet vid förekomst av våld där barn kan ha varit be-
rörda, samarbete mellan yrkesgrupper, barnens berättande, barnperspektivet och uppföl-
jande reflektion. Intervjuguiden för poliser i egenskap av barnförhörsledare/barnutreda-
re behandlade frågor utgår från följande teman: Aspekter som rör barnens berättande, 
tekniskt kring utredningsprocessen och utredningsförfarandet, barnens uppföljning – 
finns det sådan och hur fungerar det i så fall? Polisernas uppföljning – polisernas egen, 
avseende återkoppling i olika hänseenden. Intervjuguiden för poliser i yttre tjänst be-
handlade frågor som utgår från följande teman: erfarenhet av situationer som inneburit 
att bemöta barn som bevittnat våld, rutiner och procedurer, aspekter som rör bemötande 
av barn, aspekter som rör barns olika åldrar, vilka speciella svårigheter som eventuellt 
kan vara särskilt förknippat med polisernas arbete i fall som rör barn.

5.4 Etiska överväganden
Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskap-
lig forskning beaktades. Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav uppfylldes. Deltagarna informerades om syftet med studien, att materialet 
behandlas konfidentiellt samt att deltagandet i studien är frivilligt samt att de har rätt att 
avbryta sin medverkan när som helst. Muntligt samtycke inhämtades. Vid ett fall ville 
en intervjuperson att materialet efter avslutad studie ska förstöras, vilket bejakades. 
Lagen om tystnadsplikt tillämpades. Materialet avidentifierades och förvarades säkert. 
Den insamlade materialet endast användes i forskningsändamål och inget annat.  

Föreliggande studie har utförts i anslutning till ett forskningsprojekt som leds av profes-
sor Sven Å Christianson och som bedrivs vid Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet, med stöd av Brottsoffermyndigheten. Etikansökan till detta har därigenom 
beviljats.

5.5 Analys 
I analysen har Hayes (2000, i Langemar, 2006) modell för induktiv tematisk analys 
(TA) varit den grundläggande utgångspunkten. I den tematiska analysen framkom 46 
grundteman – eller kategorier – samt ytterligare 23 underkategorier till dessa. För att 
fokusera på huvudfrågeställningarna har teman, och information hörande till teman, som 
inte har med dessa att göra plockats bort. Eftersom flera av dessa ursprungliga teman 
ger svar på samma frågor, men ur olika perspektiv, har dessa plockats in under några 
större, mer övergripande teman. Dessa teman – som alltså utgörs av sammanslagningar 
av flera olika teman som framkommit i analysarbetet – har använts för att svara på, och 
belysa, de huvudsakliga frågeställningarna och är de teman som resultatet redovisas 
utifrån (se Bilaga 5).

Metod för bearbetning och analys i korthet:

•  Först lyssnades de inspelade intervjuer igenom minst en gång och skrevs ned. 
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• Därefter gjordes en genomgång av materialet där det delades in i teman utifrån 
intervjufrågorna. För att samla och bearbeta materialet innebar detta steg att in-
tervjupersonernas uttalanden placerades in under de frågor som de berör. 

• Därefter ännu en genomgång för att hitta nya teman som framkommit genom 
intervjuerna.  

• Därpå en genomgång för att sortera teman, där underteman och underteman till 
dessa gav uppslag till olika vinklingar av teman och även visade på kopplingar 
mellan de olika temana. En del teman blev gränsfall och det föreföll inte me-
ningsfullt att räkna alla underteman, eftersom det blev omöjligt att sortera i en 
sådan mängd teman och underteman. 

• Bortsortering av teman som inte svarar på huvudfrågeställningarna. Fokus för 
djupanalys lades på de huvudsakliga frågorna i intervjuundersökningen. Alla 
teman som inte var relevanta för dessa frågor plockades bort från den vidare 
analysen.

• De återsetående temana sorterades ytterligare och sammanfördes i kluster, som 
fördes samman under olika teman, eller snarare tematiska kategorier, som svarar 
på huvudfrågeställningarna. 

• Under analysprocessen användes tekniken att ställa frågor till intervjumaterialet, 
dels när intervjuerna genomsöktes efter ytterligare teman, dels för att sortera ut 
det material som hörde hemma i resultatet och för att kontrollera att detta mate-
rial svarade på frågeställningarna.

• Strukturering och kategorisering har i sig inneburit en metod för att komprimera 
materialet. Andra tekniker, eller verktyg, som användes var meningskoncentra-
tion och citatförkortning. Detta för att, bland annat av etiska skäl, undvika mån-
ga och långa citat i resultatrapporteringen respektive för att få överblick över 
materialet. Vidare sökning och temaindelning med hjälp av nyckelord. När frå-
gor ställdes till materialet så användes sökning efter nyckelord även då som ett 
sätt att finna svar och nå fördjupning. 

• Vad som framkommer i intervjurena sätts i relation till vad som framkommer i 
den inledande teori- och litteraturöversikten. Fortfarande utifrån ett induktivt 
respektive deskriptivt syfte.

Genom vad som kan beskrivas som kristallisation mellan kategorier, har olika katego-
rier sammanförts till större teman (tematiska kategorier) som i sin tur sammanförts till 
allt större teman.  Kristallisation används här i bemärkelsen att ett antal kategorier som 
sammanförs för att belysa en aspekt. Det kan även jämföras med att belysa en och sam-
ma aspekt med olika frågor (se Kvale, 1997). Detta sätt att sammanfoga kategorier till 
större teman kan även beskrivas som en spiralformation, i likhet med en hermeneutisk 
spiral (se Figur1).
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Kategorier (69 stycken:  x1 – x69 )

V
V

Tematiska kategorier (46 stycken: X1 - X47)

V
V

Teman (större teman: ZX - ZXX)

V
V

Teman (större teman ZZ - ZZZ)

V
V

Övergripande teman (med underteman) = (de som redovisas) 

Figur1. Kategorier har slagits samman genom kristallisation. Figuren är 
tänkt att ses som en spiralformation, i likhet med den hermeneutiska 
spiralen, med en rörelse nedåt, i pilarnas riktning, där kategorier och 
tematiska kategorier sammanfogats till allt större teman. Kategori x9,  x 21, 
x42,  x59 säger något om X (= Tematisk kategori X1). Tematiska kategorierna 
X 1, X 3, X5 säger något om Z  (= Tema).

Med utgångspunkt av denna modell (Figur 1) så ingår till exempel kategorin Barns  
berättande i flera redovisade teman (se Bilaga 5 för en fullständig uppställning): A.1.1 
Beslutet om att höra barn och syn på förhör med barn,  A.1.2 Skillnader i åklagares och  
polisers barnperspektiv och syn på förhör med barn,  A.1.4 Barns ålder, mognad och 
minne – och deras berättande i förhör, B. 2.2 Problem med att höra barn. Samt där 
A.1.1; A.1.2 respektive A.1.4 alla ingår under Tema A.1 Infallsvinklar på förhör med 
barn (som således är ett huvudtema). På samma sätt ingår B.2.2 i sin tur under tema B.2 
Barn i rättsprocessen (som är det andra huvudtemat som resultatet redovisas enligt). 
Kategorierna Ålder, Mognad, Minne respektive Berättande har tillsammans kommit att 
utgöra ett eget tema under det ena av resultatets huvudteman: Barns ålder, mognad och 
minne – och deras berättande i förhör. 
Den kvalitativa analysmetoden har inneburit att söka teman och förekomster (Miles & 
Huberman, 1994; Kvale,1997; Langemar, 2006). Intervjumaterialet lästes igenom i syfte 
att finna nyckelord, sortera och ”ställa samman” och sedan ”underordna enskildheter 
under det allmänna”, med utgångspunkt i Miles och Hubermans (1994) tekniker ”facto-
ring” respektive ”pattern coding”. En aspekt på semistrukturerade intervjuer och analys 
av sådan är att nya teman som inte förväntats förekomma kan träda fram genom ana-
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lysen av materialet, något som kan sägas höra till metodens styrka.    

I analysarbetet användes meningskoncentration, meningskategorisering, citatförkortning 
och i viss mån sammanfattningar. Här har Miles och Hubermans (1994) varning att  allt 
för tidigt i processen använda sammanfattningar noga beaktats. Varför istället materialet 
har kodats med symboler (meningsbärande uttalanden, citat, kluster av uttalanden eller 
sjok av relevant material ur intervjuutskrifterna) för att i senare stadium sammanfattas 
eller sammanföras till meningskoncentrationer. Under analysen ställdes frågor till mate-
rialet (det vill säga till intervjuerna), som i sin tur ledde till nya frågor, och så vidare, 
tills frågorna inte längre kunde besvaras genom materialet. När analysen utmynnat i att 
materialet inte kan svara på fler frågor så har det antagits som att mättnad med avseende 
på föreliggande undersökning uppnåtts. ”Det är inte bara frågorna till intervjupersonera 
utan även frågorna till intervjutexterna som bidrar till att skapa de svar som erhålls” 
(Kvale, 1997, s. 195). Det för intervjuer beskrivna förhållningssättet enligt Craaford 
(1994/2003) har varit ett instrument i analysarbetet; att lyssna på det som sägs och på 
texten, men även på undertexter i det sagda.

Frågor till materialet under analysarbetet handlade till exempel om hur intervjupersoner:
• förhåller sig till barnets vilja och i vilken mån barnets vilja beaktas och bejakas. 
• bedömer barnets förmåga att kunna fatta ”mogna” beslut, 
• bedömer ev. konsekvenser för barnet och hur de tänker att barnen kan föreställa 

sig dessa.
• i egenskap av yrkesperson anser att de bäst kan skydda barn från att ytterligare 

fara illa, samt deras förförståelse om vad de anser är bäst för barnet. 
• uppfattar vad barnen känner inför-, under- och efter förhör.

Följande är ytterligare exempel på frågor som ställdes till intervjumaterialet: 
• Hur vet man att man gör det som är bäst för barnet? 
• Varför anser man att det är bäst för barnet?
• Hur framstår barn som brottsoffer och barns rätt genom intervjuerna? 
• Vad har man för barnsyn?
• Finns det några problem med att höra barn?
• Är forensisk intervju (det vill säga förhör) ett lämpligt forum att påbörja en 

bearbetning?

Analys har även skett i ytterligare ett steg; där analyserna av intervjuerna har satts i 
samband med den teori som tas upp i den teoretiska bakgrunden. En fråga som tagits 
upp på det viset är frågan om barnets bästa och barns rättigheter, kopplat till den infor-
mation som intervjupersonerna ger om sitt sätt att arbeta, lagtexter samt barnkonventio-
nen. Ytterligare en fråga som på det sättet ställts i efterhand ställts till intervjuerna, är 
huruvida det framstår som att förhör är ett lämpligt forum att påbörja en bearbetning av 
trauma (p g a bevittnat våld). Här har uttalanden som säger något om huruvida intervju-
personerna har uppfattningar om att det har inneburit positiva eller negativa erfarenheter 
för barn att höras varit föremål för analysen. Hur det är för barn att delta i forensisk in-
tervju handlar om frågor som rör flera rubriker i analyserna samt i resultatet, och där-
med  frågor som; Intervjupersonernas uppfattning om hur det är för barn att höras, men 
även Uppfattningar om varför man ska höra barn, Hur intervjupersonerna uppfattar  
barns vilja samt Vilken syn man har på barnets bästa i frågan. Men det handlar även om 
aspekter som har att göra med de olika forum som förhör respektive behandlande samtal 
utgör, kopplat till sammanhangen för vad olika situationer av berättande innebär och vil-
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ken betydelse dessa har. Därför återkommer aspekter ur flera olika rubriker under den 
diskussion som rubriken Innebörder av barns berättande och hur det är för barn att  
höras utgör.

När man arbetar med empiristyrd metod bör förhållningssättet vara receptivt, så att man 
låter tolkning och struktur träda fram ur materialet. Både strukturering och komprime-
ring för upp resultatet på en mer övergripande nivå, och det är viktigt att inte för fråge-
ställningen relevant innehåll går förlorat på vägen (Langemar, 2006). Ett problem som 
kan uppstå vid kvalitativa studier är att materialet blir stort och svåröverskådligt (Miles 
& Huberman, 1994; Kvale, 1997). Miles och Huberman (1994) tar upp den utmaning 
som det innebär att minska materialets omfång för att få översikt över materialet, utan 
att det sker på bekostnad av den innehållsmässiga kvaliteten. De menar att överblick 
över materialet är något som man inte kan förvänta sig att ha, men som ändå är efter-
strävansvärt; det är en strävan som i sig är en del av analysarbetet. Deras metoder har 
givit god handledning i analysarbetet. I stora drag följs Miles och Hubermans stegmo-
dell i dataanalysen – enligt deras beskrivning av ”The ladder of analytical abstraction” 
(Miles & Huberman, 1994, s. 92).

5.6 Rapportens upplägg och generaliserbarhet
I Resultat och diskussion redogörs för vad intervjupersoner sagt – i slutet av styckena 
diskuteras respektive tema specifikt när det finns anledning. I fall av hänvisning till 
annat än vad som framgått i intervjuerna anges detta tydligt.

De teman som anges i resultatet är de som framträtt genom analysen och därigenom 
valts ut för att svara på huvudfrågeställningarna. I Avslutande diskussion diskuterar 
resultaten i förhållande till teori i de inledande delarna, med utgångspunkt i förhållande 
till vad som framkommit i intervjuerna. Den avslutande diskussionen är en mer övergri-
pande diskussion som knyter samman resultatet med inledande teori- och litteraturöver-
sikt.

En fråga som ställts till intervjumaterialet Ad hoc handlar om hur intervjupersonerna 
uppfattar att det är för barn att höras; deras reaktioner och känslor (A.1.3 Hur det är för  
barn att höras och barns reaktioner på förhör). Den finns med som ett eget tema i re-
sultatet. Eftersom den är en tema som består av frågor som besvaras genom en kristal-
lisation av de övriga temana (A.1.1; A.1.2; B.2.1; B.2.2) så upprepas inte all information 
över resultatredovisningen här, utan besvaras huvudsakligen utifrån ett metaperspektiv 
på information som återfinns i dessa relaterade teman. Samt utifrån en redogörelse för 
vilken typ av uttalanden i materialet som resultatet grundare sig på. 

En aspekt på användbarhet är de teman som framkommer för vidare forskning.

Metoden och metodval diskuteras vidare efter avsnittet för resultatrapportering.

6. R e s u  l  t a t  o c h  d i s k u s s i o n 

6.1 Teman som svarar på huvudfrågeställningarna

Tema A.1 Infallsvinklar på förhör med barn 
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A.1.1 Beslutet om att höra barn och syn på förhör med barn 
Denna punkt handlar om enligt vilka premisser åklagare fattar beslut om att höra barn samt om 
skillnader i åklagares och polisers barnperspektiv. Det formella beslutet och ansvaret för om 
ett barn ska höras i en förundersökning har åklagaren – och åklagarna understryker på 
fråga, att detta hör till deras uppgifter och ansvar. Bland åklagarna kommer det fram att 
de kan känna sig väldigt ensamma om det här beslutet – och när det gäller till exempel 
barn som har bevittnat våld så framkommer önskemål om att barn på något sätt skulle 
kunna få en särskild företrädare, som man kunde samråda med. Den särskilda företräda-
ren har då i sin tur rätt att fatta beslut för barnets räkning, som annars skulle legat hos 
vårdnadshavarna.

Den barnsyn som råder bland åklagarna och hur de läser den svenska lagstiftningen 
innebär att man anser att det kan vara skadligt för barn att utsättas för en konfliktsitua-
tion som man oftast uppskattar att det blir om man frågar barnet – eller målsman – om 
det vill höras. Därför gör man helst inte det. Det är vad åklagarna anser vara grund för 
hur de själva fattar beslut och även vad de har uppfattat bland andra åklagare. Vad som 
ligger bakom åklagarnas beslut beskrivs och diskuteras vidare nedan.

Man hör vanligtvis inte barn som bevittnat våld i nära relationer. De avgörande anled-
ningarna till att barn inte hörs, enligt vad som framkommer i föreliggande intervjuun-
dersökning är (enligt meningskoncentration, samtliga åklagare):

1) Hänsyn till barnen, grundat på barnsyn och syn på förhör samt hur man anser att för-
hör och rättsprocess kan inverka negativt på barnen, deras psykiska välbefinnande och 
nära relationer. Det finns en grundsyn på rättsprocesser och förhör som något som män-
niskor vanligtvis uppfattar påfrestande och obehagligt.

2) Bevisvärdet, vilket handlar om bevisvärdet hos videoförhör samt bevisvärdet i bar-
nets berättelse, där särskilt små barns berättelser kan ge lägre bevisvärde. Videoförhör 
ger ett underläge eftersom man inte kan ställa följdfrågor under själva rättegången. Barn 
har ett sämre utgångsläge avseende bevisvärde på grund av språkliga, utvecklingspsyko-
logiska och erfarenhetsmässiga aspekter.

3) När annan bevisning är tillräcklig och det inte ger något ytterligare till utredning, 
eller rättsprocessens utfall, att höra barnet.

4) Närståendet i sig, där svensk lagstiftning säger att man inte behöver vittna mot när-
stående. Detta ses i kombination med att barn enligt gällande lagar och regler inte ska 
utsättas för onödig påfrestning i samband med rättsprocesser och förhör (jmfr även 
punkt 1, Hänsyn till barnen). Enligt vad som framkommer i intervjuer kan man numera 
höra barn flera gånger om det behövs, medan man tidigare varit mer bunden till att det 
endast får hållas ett förhör med barn. Enligt barnkonventionen ska antal förhör begrän-
sas till så få tillfällen som möjligt.

Ett tema som oväntat framstod genom analysen är feedbackprocesser, som ett verktyg 
som åklagare använder sig av i sitt beslutsfattande om förhör med barn. Det handlar om 
återkoppling mellan åklagare och poliser respektive personer som hörts. Dessa proces-
ser framstod som både inofficiella och informella. Ändå framgår det att sådana existerar. 
Åklagare 2 ger en bild av att använda feedback i sitt arbete och som innebär att varje ny 
erfarenhet är något som ligger till grund för framtida beslut om förhör av barn. Vad den 



Sid 36 av 90 

här åklagaren gör är alltså att betrakta barnet ur något av ett metaperspektiv, under ut-
redningens gång, och när åklagaren beser ett förhör. Bland andra intervjupersoner fram-
träder liknande mönster. Att sådana återkopplingsprocesser inte är formaliserade kan ses 
som en brist, eftersom det är möjligt att ett tydliggörande av hur de ser ut och fungerar 
skulle kunna leda till en utveckling och förbättring av dessa. Alternativt kan det vara så 
att det är just att de inte är formaliserade som gör dem användbara: Genom att de inte är 
formaliserade och därmed i detalj reglerade, så kan de tänkas utgöra ett område för 
flexibilitet – som är av godo i utredningsförfaranden. Vidare forskning skulle kunna 
bringa klarhet i dessa frågor.

A.1.2 Skillnader i åklagares och polisers barnperspektiv och syn på förhör med 
barn

Här är information som fokuserats i analysen sådant material som handlar om vad åkla-
gare och poliser säger om förhör med barn respektive vad de säger om varför man ska 
höra barn. Åklagare och poliser har olika ingångar till förhör och resonemang om varför 
man ska höra barn. Men återigen; det är åklagarens formella ansvar att fatta beslutet.

När poliser talar om varför man ska höra barn och vad det ligger för värde i små barns 
berättelser, så anser de att man i större utsträckning skulle kunna höra barn och även 
små barn, som ännu inte har så väl utvecklat språk. Vad barnen berättar kanske ger vida-
re ledtrådar, även om det inte finns något som i förväg tyder på att så är fallet. Det är 
också bra att ha gjort förhör med barn som bevittnat eller kan ha bevittnat, i fall det dy-
ker upp något annat, senare i utredningen som pekar på att det kan vara intressant att få 
information från barnet. Då har man förhöret där och kan kontrollera vad barnet sagt 
(sammanfattning och meningskoncentration av polisernas uttalanden). Görs förhöret 
senare så är det risk att bevisvärdet blir sämre, eftersom man inom rättsväsendet ser bar-
nets minne som ”färskvara”, att barn glömmer (och glömmer fort) samt att barn har 
svårt med tidsuppfattning (meningskoncentration av uppgifter som framträder bland 
både åklagare och poliser). När poliserna förklarar varför och hur åklagare resonerar är 
det ett annat perspektiv som framträder – och som stämmer överens med hur åklagarna 
förklarar sitt resonemang. Åklagare tar hänsyn utifrån den barnsyn som finns i svensk 
lagstiftning och som även är vad åklagare uppger som sin personliga inställning – och 
som den inställning de upplever som vanlig bland sina kollegor inom åklagarväsendet; 
att det i allmänhet, även för vuxna, är obehagligt att beröras av en rättsprocess och att 
höras. 

Här förekommer resonemanget (meningskoncentration, samtliga åklagare) att det som 
är obehagligt för vuxna måste vara ännu obehagligare för ett barn. Barn som bevittnat 
våld i nära relationer har redan upplevt lidande och svek från vuxenvärlden och efter-
som en rättsprocess i allmänhet ses som något obehagligt så vill man inte riskera att bar-
nen ska komma att uppleva att vuxenvärlden sviker igen. Därmed ska barnen inte riske-
ra att hamna i lojalitetskonflikter mellan föräldrarna, vilka till exempel kan resultera i 
skuldkänslor och ånger, både på kort sikt och lång sikt. Det vill säga: Man tänker även 
på hur barnen ska tänka tillbaka på processen när de är vuxna. Här sätter man familjen 
och de känslomässiga band som kan finnas i familjen främst; även då det förekommit 
våld i familjen så kan känslor av kärlek och tillgivenhet finnas mellan familjemedlem-
marna – men även känslomässiga beroenden. Här kommer därmed också anknytnings-
aspekter in i bilden (se inledande teori). Vad mer är; särskilt när det gäller konflikter i 
nära relationer så försöker man att inte höra barn; man vill inte lägga ansvar för utred-
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ningen på barnen och deras känsloliv och man vill inte utsätta barnet för den situation 
där det blir barnets vittnesmål som är det avgörande i en sådan situation. 

Åklagare 4 säger att ibland måste man tyvärr höra barn, även fast det är obehagligt för 
dem. Medan andra åklagare mer betonar att ”man inte (så gott som under några som 
helst omständigheter) lägger ansvaret på barnet för utgången av en situation som bottnar 
i någon slags konflikt mellan föräldrarna” (meningskoncentration – Åklagare 1, 3, 5) 
genom att höra barnet. När barnets berättelse inte ger något ytterligare, utöver annan 
bevisning, så anser man att barn kan få ”skonas” (Åklagare 1) från att höras. Åklagarna 
uttrycker att det är svårt att säga något generellt och att man får avgöra från fall till fall 
om man ska höra barn.

Åklagare ser också, jämfört med poliser, mer till bevisvärdet i förhöret och här får bar-
nets mognad och språkfärdighet betydelse. Återigen handlar det om huruvida det att hö-
ra barnet ger något utöver den bevisning som redan finns. Samt att man helst inte vill 
”utsätta” barn för förhör.

Videoförhör har även ett sämre ingångsvärde när det kommer till själva domstolsför-
handlingen. När ett videoförhör spelas upp i rätten kan man inte ställa följdfrågor till 
den som hörs. Bland åklagare framkommer en del kritik och undran kring hur förhören 
bedrivs rent praktiskt, där åklagare uppfattar det som att förhören inte är anpassade efter 
barnen och att det ofta blir onödigt jobbigt för barnen, att förhören blir för långa och att 
man inte tar paus som man kanske borde göra. Åklagare resonerar också kring att detta 
till viss del kan bero på att det kan vara svårt att få till stånd en tid för förhör där alla be-
rörda parter kan närvara. Därför kan det vara så att man blir tvungen att utföra ett längre 
förhör, istället för att ha ett par, eller flera kortare förhör. Till detta kan läggas att alla, 
även vuxna, har rätt att inte höras när det gäller en närstående, och de behöver inte vitt-
na under ed mot närstående. Detta gäller naturligtvis även barnen (sammanfattning av 
meningskoncentration, samtliga åklagare). Här kan en parallell dras till Terr (1998a,b) 
som beskriver hur det kan vara svårt för vuxna att hantera rättsprocessen och ta vara på 
sina rättigheter. För barn att hålla reda på och förstå sina rättigheter i rättsprocessen kan, 
utifrån deras förhållandevis lägre livserfarenhet, möjligen vara än svårare.

Bland poliser framkommer att man tidigare har försökt göra så att man åkt ut och träffat 
barnen inför att de ska komma på förhör. Medan man idag vanligtvis inte gör så. En or-
sak till detta är att det inte ska sätta igång tankar och funderingar hos barnen i förväg – 
vilket skulle kunna påverka deras berättelse. Polis (Polis 6) som har erfarenhet av sådan 
rutin anser att det var bra på det sättet att barnen när de sedan kom till förhöret redan 
kände igen förhörsledaren, vilket gav kortare startsträcka i förhöret. Detta speciellt när 
det gäller barn som är mer blyga. Då kunde man ta vid där man slutade när man sist 
sågs. 

Även bland poliser framkommer att barn ibland kan bli väldigt trötta och slut av förhör 
(precis som vuxna). Särskilt äldre barn kan bli trötta och slut, medan små barn ofta inte 
förstår sammanhanget, att de är på förhör och vad ett förhör betyder. Man tvingar aldrig 
barn att berätta, men man ”lirkar” med dem. Poliser som är barnförhörsledare har idag 
en särskild barnförhörsledarutbildning och ska därmed vara insatta i barns sätt att ut-
trycka sig. Genom hur poliser och åklagare talar om förhör med barn så framstår det 
som osäkert huruvida man ser till barnets vilja och uttryck för denna vilja vid ett förhör. 
När det gäller barns språk framstår det som att det är barnens verbala språk som man i 
störst utsträckning tar fasta på, även när det gäller aspekter på förhöret som inte handlar 
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om information om vad som hänt vid situationen som är under utredning.

Det förekommer också bland poliser uttalanden om att barn ibland på olika sätt kan vara 
påverkade inför förhöret av personer i omgivningen. Något som ofta blir väldigt tydligt 
om man ställer frågor kring det till barnen. Men barn kan också uttrycka på mer eller 
mindre subtila och kroppsspråkliga sätt att de känner obehag eller inte vill prata. En av 
poliserna reflekterar över att det ibland kan vara svårt att veta varför barn uppvisar så-
dant beteende som de gör. Det framstår inte alltid tydligt vad det är de egentligen signa-
lerar och varför.

Poliserna tillhandahåller materialet i utredningen, de kan ha synpunkter, men det är 
åklagarna som sedan gör övervägningen och tar beslut utifrån den bedömningen. Poli-
serna har sinsemellan litet olika uppfattning om i vilken mån de är delaktiga och kan på-
verka det här beslutet. 

Bland poliserna förekommer uppfattningen att åklagare i allmänhet inte hör barn och 
helst inte små barn - av hänsyn. För man tycker de ska slippa det när de är små. Det är 
"synd" om dem, de kan ta skada av att höras, de kan hamna i lojalitetskonflikter (me-
ningskoncentration).

Det framkommer också att poliserna inte alltid är medvetna om de dilemman som åkla-
garna ser i sitt beslut om att höra barn, när det kommer till det ansvar som åklagarna har 
att tillse barnets bästa och lagstiftningen kring att höra barn. Detta blir tydligt genom att 
poliserna vid närmare frågor kring lagstiftningen och hur de tar hänsyn till denna svarar 
att det inte är polisen som fattar det beslutet, utan att det är en övervägning som är åkla-
garens ansvar (polis 6, polis 7). Poliserna betonar sitt ansvar som utredare och att ta reda 
på vad som hänt, och att det ingår i deras ansvar att föreslå vilka som är intressanta att 
höra – och då kan det ibland också röra sig om barn. Polis 3 anser att det är den som 
råder åklagaren vilka som ska höras – och att åklagaren då brukar höra de personerna: 
”Jag brukar göra utredningen – och enligt åklagares instruktioner när så gäller – sedan 
pratar jag med åklagaren om fallet och då säger jag vilka som behöver höras – och oftast 
gör åklagaren det då, som jag säger”.

Polis 6 anser sig ha stort inflytande över vilka som ska höras i en utredning och är be-
stämd med att den är delaktig i beslutet – men har varit av annan åsikt än åklagaren i ett 
ytterst fåtal fall. Den här polisen säger: 

”Vi arbetar ju väldigt nära åklagarna här. Så de lyssnar ju på.. våra åsikter också. 
Jag tycker att vi har en väldigt god kontakt och vi pratar med varandra i telefon 
och så, i så fall, om det dyker upp några tveksamheter. Det är väldigt sällan […]. 
Ibland kan man ju.. inte vara oense, men man kan ju tycka olika saker om man 
ska höra ett barn fler gånger eller om det är någonting mer vi behöver veta... så 
att.. jag tycker att jag blir lyssnad på och jag kan inte komma på nåt tillfälle hel-
ler när det har varit. [… …] på något vis måste man ju ta kommando, ta kontroll, 
över sin egen.. det är ju ändå våra utredningar, så att-e..e..jag skulle i alla fall 
personligen ha svårt att göra någonting som går emot.. mig.. väldigt mycket; om 
jag känner att det här är helt uppåt väggarna.. så.. Det är väl så också att.. sam-
tidigt som det är väldigt juridiskt och man måste ha fram uppgifter för att kunna 
styrka brott och den biten, så finns det ju också en stark känsla där.. man känner 
ju av barnet mycket och man känner ju av hela situationen väldigt mycket. Så 
att, men jag tycker inte att  det brukar kollidera, men alla ärenden är verkligen 
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unika. Och vi hittar nya vägar eller nya lösningar på de flesta ärenden, så att det 
är ju speciellt så.” 

Polis 5 anser att när det kommer till att höra barn så sker beslut alltid i en dialog mellan 
åklagaren och den polis som ansvarar för polisens del i utredningsarbetet. Polis 7 beskri-
ver att det hör till att uppmärksamma åklagarna på vilka det kan vara bra att höra.

Barn hörs sällan om våld i nära relationer. Intervjupersonernas samlade resonemang 
kring frågan är, att ju grövre och allvarligare brott, desto mer angeläget kan det vara att 
höra barn, även om det kan innebära obehag för dem. Barn berättar (hörs) dock om fa-
miljevåld som de bevittnat när de själva är målsägande. I ett fall som beskrivs i Åklagar-
myndighetens handbok (2012) hördes ett barn som målsägande i ett fall där modern 
misshandlats av fadern. Barnet som bevittnade händelsen berättade inte om något våld 
som barnet utsatts för primärt. Därmed godkände rätten inte heller barnets vittnesmål 
om våld mot modern. 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att intervjupersoner i föreliggande studie har be-
gränsad egen, praktiskt erfarenhet av att höra barn som bevittnat dödligt våld i nära rela-
tioner. Bland de åklagare som valt att ingå i studien är erfarenhet av fall av dödligt våld 
och mord inte vanligt förekommande. Åklagarna har i olika grad erfarenhet att ta ställ-
ning till att höra just barn som har bevittnat våld mellan närstående. Endast en av de 
åklagare som valt att ingå i studien har erfarenhet av dödligt våld, eller rättare uttryckt; 
mord. Annars svarar övriga rent hypotetiskt, utifrån sin erfarenhet, kännedom och kun-
skap. Man har mer erfarenhet av barn som målsägande. Intervjuundersökningen ger 
inga statistiska svar på hur vanligt förekommande det är att barn hörs i samband med 
våld i nära relationer. 

Det viktiga som framkommer i föreliggande studie är därmed inte att intervjupersonerna 
hypotetiskt resonerar som att man troligen skulle höra barn vid fall av dödsmisshandel 
eller mord som sker inom familjen. Det som är av betydelse är varför man för det reso-
nemang som man gör. Det har med syn på brottets allvar, där mord är det absolut värsta 
brottet man kan tänka sig. Då gör man antagandet att det ligger i allmänhetens intresse 
att höra barnet, och då kan det överväga hänsynstagandet att helst inte höra barnet på 
grund av de obehag man förknippar med förhör. 

Vidare, när det gäller att höra i fall av misshandel av olika grader, så är det inte främst 
om man hör eller inte som är det intressanta – något som mer är en statistisk fråga. Här 
är det viktiga resonemanget; varför man skulle göra det, eller varför man inte gör det. 
Hur man resonerar utifrån sina erfarenheter och sin kunskap. Några olika faktorer som 
spelar in i det är; synen på familjen, synen på föräldrars och barns rätt. Man hör helst 
inte barn – och det med anledning av hur man tolkar lagtexterna om föräldrarätten och 
rättegångsbalken. Även i barnkonventionen betonas respekten för att det är föräldrarna 
som fattar beslut i avgörande frågor – i samråd med barnet. Det beror också på hur man 
utifrån sin barnsyn tolkar lagtexterna. 

Poliserna är i allmänhet mer positivt inställda till förhör av barn, vilket kan bottna i hur 
de uppfattar barn i förhör och efter förhör. Vad som är viktigt att komma ihåg i samman-
hanget för föreliggande studie är att det då handlar om barn som man redan beslutat att 
höra, och där den övervägningen redan gjorts. Ytterligare en sida av detta kan vara att 
poliserna inte har formellt ansvar för beslutet. Det framstår i intervjuerna som att poli-
serna inte ser, alternativt inte behöver ta ställning till, den konflikt som kan utläsas mel-
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lan svensk lag och barnkonventionen, vilka åklagarna har att ta hänsyn till. När frågor 
ställs till poliserna – även den som är väl insatt i barnkonventionen – om i vilken ut-
sträckning man ser till lagtexterna när de i sitt utredningsarbete önskar att höra barn i 
större utsträckning, så blir poliserna mer osäkra och hänvisar till att det är åklagarens 
beslut. Svensk lag respektive barnkonventionen utgör två olika diskurser som inte helt 
och fullt stämmer överens. Något som framträder i analysen är hur åklagare – i beslutet 
att höra barn eller inte –  förhåller sig till dessa diskurser och vad följden av det blir.

A.1.3 Hur det är för barn att höras och barns reaktioner på förhör 
Denna punkt utgår från uttalanden som säger något om hur intervjupersonerna uppfattar 
att det är för barn att höras samt hur de upplever att barn reagerar på, vid eller efter för-
hör. Huruvida ett förhör innebär ett passande tillfälle för barn att börja bearbeta ett trau-
ma framstår i intervjuerna för föreliggande studie som individuellt. Det finns exempel 
på att det har förefallit bra, till exempel i det fall som Åklagare 2 beskriver, om en liten 
flicka som tillsammans med sin bror, bevittnade mord på sin mamma. Men det kan ock-
så hända att förhör innebär obehag och kan fungera traumatiserande i sig, när barn tas 
till förhör. Som det blev för den flicka som kom in till förhör på grund av att märken ob-
serverats på hennes kropp, vilka visade sig vara hudutslag. Det förekommer dessutom 
att barn hörs utan att de är riktigt införstådda med att det är just ett förhör, samt vad det-
ta innebär. Som i fallet med flickan som hade utslag; när barnet senare förstår den fulla 
innebörden av samtalet med ”den där snälla, gulliga tanten” (Polis 6). Man kan också 
vidare fråga sig om, särskilt små barn, förstår skillnaden mellan att berätta i förhöret, 
och att detta spelas upp i rätten eller ej. Här kan forskning på utförda förhör också missa 
barn i fall där förälder eller särskilt biträde ansett att det blir för påfrestande för barnet 
att delta i förhör, eller ta ställning till att höras – och barnet inte fått sig informationen 
till dels om att det är önskvärt att höra barnet. I fall där barn själva vill, och själva har 
valt, att höras kan det vara en positiv upplevelse. I det perspektivet kan förhör innebära 
tillfälle för barn att börja bearbeta en händelse som kan förväntas ha traumatiserande 
verkan. Det är därmed inte uteslutet att förhör kan innebära ett tillfälle för barn att börja 
bearbeta ett trauma. Vad som i föreliggande intervjustudie främst framstår som en möj-
lig brist är informationen till barnen och att man inte alltid ger barn utrymme för frågor 
och hjälp att ta ställning till frågan om att höras i förväg – vilket i så fall är en brist i för-
hållande till barnkonventionen. Ett annat sätt att resonera, som förekommer bland åkla-
garna, är just att det är det valet som är ansvarstyngt och som anses kunna bli skuldbe-
läggande för barnet.

En reflektion över de skilda resultat som forskning visat på när det gäller huruvida det 
är stressfyllt eller välgörande att höras, är att förhör inte nödvändigtvis är stressfyllt och 
potentiellt traumatiserande, men ej heller nödvändigtvis ett forum i vilket man rutinmäs-
sigt ska förutsätta att det kommer att fungera bearbetande/integrerande – eller ”terapeu-
tiskt”. Det viktiga i det rättsliga sammanhanget blir i stället att se till rättssäkerhet och 
barnets rätt, samt det enskilda barnets välbefinnande, vilja och behov – och deras egen 
önskan i samband med förhör. Framförallt kan barn som brottsoffer i de här samman-
hangen behöva få mer uppmärksamhet, från olika håll i processen. I synnerhet vid inter-
vjuer med poliser blir det tydligt hur just ett aktivt och respektfyllt bemötande, samt 
kontakt med personer i rättsväsendet utgör en positiv upplevelse för barn – oavsett om 
barnet är brottsoffer eller gärningsperson. Ett barns tvekan att berätta kan handla om att 
barnet inte vill berätta, men det kan också handla om att barnet vill berätta men behöver 
stöd för att våga berätta. Sett i förhållande till barnkonventionen handlar det om att barn 
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får möjlighet att under trygga och särskilda förhållanden ta del av information och ta 
ställning i frågor som rör dem; det vill säga i ett sammanhang som är fritt från andra in-
tressenter i utredningen och med någon som endast och uteslutande har det specifika 
barnets bästa i åtanke. Det exkluderar i sammanhanget poliser och åklagare med utred-
ningsansvar – eftersom deras intresse är delat över de olika ansvarsområdena i utred-
ningen. Utredningen ligger i alla inblandades intressen, även  den misstänkte föröva-
rens; där det ska ställas utom rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig. Åklagare 4 på-
pekar just detta; att det finns olika intressenter i utredningen och att utredningsansvaret 
om att göra en bra utredning också har ytterligare utgångspunkter, vid sidan om ”barnets 
bästa”. Åklagare 1 påpekar att ”det får ju inte heller vara så att barnet övertalas eller 
känner sig pressat att delta i förhör” (meningskoncentration). Att barn – kanske särskilt i 
efterhand – ska finna sig övertalade eller uppleva sig pressade att höras är en farhåga 
som förekommer bland åklagare.

Det är viktigt att komma ihåg att i samband med att barn upplevt stressfyllda och po-
tentiellt traumatiska händelser av familjevåld  kan det dessutom vara mycket annat, ut-
över själva våldet, som är stressfyllt och omvälvande, med möjliga pålagringseffekter. 
Från en dag till en annan så ser verkligheten helt annorlunda ut och vardagen blir sig 
kanske aldrig mera lik – och familjesituationen förändras. För barn kan omvälvningar 
som till exempel flytt, byte av skola och förändrade familjeförhållanden innebära en 
stress i sig (Eth & Pynoos, 1994). Cullberg 1975/1980/1988; Bokszczanin, 2008 i 
Dyregrov, 201 0; Hindberg, 2009; Dyregrov, 2010).

När barn uttrycker motvilja att berätta kan utifrån föreliggande intervjustudie även tän-
kas bero på själva förfarandet vid förhöret – åklagare anser till exempel att förhör ibland 
kan fungera uttröttande på barnet och att förhör inte alltid är så väl anpassade för barn. 
Här kan tidsbrist och krav på att förhör ska ske skyndsamt spela in i hur förhöret läggs 
upp. Att barn uttrycker obehag eller motstånd mot att tala om en händelse är dock inte 
självklart det samma som att de inte vill berätta. Det kan därför anses viktigt att barn får 
möjlighet att tillsammans med en opartisk vuxen ta ställning till ett eventuellt förhör, 
och känslor som kan finnas kring det hela. 

A.1.4 Barns ålder, mognad och minne – och deras berättande i förhör 
Vad gäller intervjupersonernas syn på ålder och mognad avseende när barns berättande 
kan anses tillräckligt gott för att kunna ge användbar information i en rättsprocess så 
anser åklagarna i föreliggande studie att det är från ca 3 – 3,5 års ålder. Poliser säger 
också de ca 3 års ålder. Dock förekommer att poliser anser att man oavsett barns ålder i 
alla fall kan försöka höra barn, så fort de har någon form av språk – för man kan ju inte 
med säkerhet i förväg veta vad de kan komma att tillföra. Medan åklagarna anser att; 
visst kan man höra barn så fort de har någon form av språk – men om det inte är absolut 
nödvändigt så vill man inte ”utsätta” barnen för förhör. Man ser först och främst till an-
nan bevisning, om den är tillräcklig för lagföring, bevisning och domslut. I intervjuerna 
uttrycker åklagare mer tveksamhet att höra barn i förskoleålder; under cirka fem-sex års 
ålder. Det framstår dock som att detta hör mer samman med de hänsyn man ser till, för 
barnet, än barnets språkförmåga. När det gäller synen på barns ålder och mognad med 
avseende på språkförmåga, så har det även på direkt fråga varit svårt att få några tydliga 
åldersspecifika avgränsningar. Vad som istället framträder med tydlighet, är att intervju-
personerna ser till barns individuella mognad i detta hänseende och intervjupersonerna 
ser på mognaden utifrån hur väl ett barn kan uttrycka sig – särskilt verbalt. Det skulle 
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kunna innebära att ett barn som är socialt välutvecklat och verbaliserar mycket kommer 
att antas vara psykologiskt moget – kanske mer moget än det i själva verket är. I förelig-
gande studie framkommer bland intervjupersonerna att det kan uppstå språkliga pro-
blem, bland annat som gäller semantik och ords lexikala betydelse vid barns vittnesmål, 
samt tidsuppfattning och benämningar på sådant som till exempel årstider. Detta stäm-
mer med forskning på området (se Batin & Ceci, 2003; Georgsson et al., 2011).

I intervjuerna framkommer att avseende barns berättande så kan barnens språk utgöra 
ett problem när det kommer till bevisvärdering. Beviskravet är det samma på ett barns 
berättelse som på en vuxens. Verbala uttryck i sin lexikala bemärkelse värderas högre än 
talspråkliga (som kan omfatta till exempel sk omskrivningar eller mer bildliga uttryck) 
verbaliseringar och i nästa steg ickeverbala.

Åklagarna nämner tidsuppfattning, minne, ordförståelse och verbaliseringsförmåga. 
Även erfarenhet (som i livserfarenhet) – eller snarare brist på sådan, tas upp som något 
som påverkar barnens berättande; där det ibland kan handla om att det de upplevt är nå-
got som inte ingår i ett barns upplevelsevärld och därmed har barnen inte hunnit att 
skaffa sig begrepp om företeelser, ej heller ord. Barnet kan då, till exempel vid fall av 
ett sexuellt övergrepp, prata om ”pinnen” men med det syfta på ett manligt könsorgan 
(exempel av åklagare 3). Brist på ord, och även i det sammanhanget de rätta orden, är 
något som påverkar bevisvärdet; eftersom det i sin tur kan inverka negativt på bevisvär-
det om man på något sätt skulle pressa barnet på vad barnet egentligen menar med 
”pinnen” – eller ställa ledande frågor kring det. 

Intervjupersonerna uppger att de små barnen, ju mindre de är, har desto svårare att prata 
och sätta samman ord till meningar och ge en berättelse som håller ett gott bevisvärde. 
Det förekommer också uttalanden om att barnens förmåga till berättande är kopplat till 
deras psykologiska utveckling. När det gäller bevisvärde så blir det bevisvärde som ett 
”mindre” barns berättelse ger därigenom förhållandevis lägre. De kan ha begränsat ord-
förråd och sakna ord för olika ting och företeelser. Det kan vidare handla om outveckla-
de språkkunskaper i relation till psykologisk och psykosocial mognad, bland annat rela-
terat till begränsningar i barns erfarenhetsbas. De kanske inte förstår att det som de ut-
satts för (eller bevittnat), är ett brott. Barn kan ha svårt att se (övergripande) samman-
hang – och (övergripande) perspektiv – i skeenden. De kan ha svårt med tidsuppfattning 
och tidsperspektiv. De kan ha svårt att ge en sammanhängande berättelse med säkra, el-
ler tillförlitliga, tidsangivelser. De kan ha svårt att minnas/komma ihåg. De kan ha svårt 
att hålla reda på i vilken ordning saker och ting har hänt. De kan blanda ihop skeenden. 
De kan fylla i minnesluckor med material som inte stämmer med verkligheten – även 
om de inte ljuger. De kan ha begränsningar i ordförståelse. Barn kan ha svårt att förstå 
frågorna – vilket även det ska ses i relation till nämnda aspekter. De kan vidare ha svårt 
att ställa adekvata motfrågor (sammanfattning och meningskoncentration, samtliga in-
tervjupersoner). Åklagare 2 lyfter också det omvända; att det kan vara svårt att förstå 
vad barnen säger. Intervjupersoner talar också om att barnen berättar mycket med 
kroppsspråket och beskriver hur kroppsspråk och vad de säger ibland kan göra att be-
rättelsen blir inkonsekvent och dubbeltydig. Dubbeltydighet kan även uppstå då barn 
vid det ena tillfället berättar upprört (”ledsen” och ”gråter”) men vid ett senare tillfälle 
”förminskar” det inträffade.

Poliser ger exempel på hur de tolkar barns kroppsspråkliga signaler i sitt arbete när de är 
ute i fält. Det kan handla om vilka känslor barn visar, hur barn agerar eller i vilket skick 
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barn är. Även andra förhållanden registreras och tolkas, till exempel hur det ser ut om-
kring barnet och i vilket tillstånd de vuxna omkring barnet befinner sig i, det vill säga 
kroppsspråkliga signaler som omfattas av kroppsliga sådana, till exempel fysiologiska 
tillstånd. Sådant kan också komma att höra till kringbevisning. Bland poliser förekom-
mer också åsikten att barns berättelser, med barns ord är fullt begripliga (till exempel 
Polis 2). Medan åklagare pekar på problem med barns språk; att det får ett mindre värde 
i samband med domstolsförfarande, avseende bevisvärde. I detta sammanhang framstår 
det som viktigt att olika företeelser benämns med sitt rätta namn. När barnet säger 
”pinne” och det för åklagaren är uppenbart att barnet menar ”penis”, så kan dock försva-
ret hävda att barnet sa just ”pinne” och inget annat. Detta rör sig om ett exempel, vilket 
valdes ut här för att det är tydligt och illustrativt. Andra kommentarer har gjorts angåen-
de denna aspekt på barns språk också av andra intervjupersoner. Det handlar alltså inte 
uteslutande om språkliga aspekter avseende fall av sexuella övergrepp, utan ska förstås 
mer allmänt, med hänseende på barns ordförråd i förhållande till vuxnas.

När det gäller förhör och barns berättande gäller det att vara medveten om vilken typ av 
samtal man har och komma ihåg att det är skillnad på forensisk intervju och bearbetande 
samtal, där ett bearbetande samtal kan påverka minnet. Bearbetande samtal utgörs av en 
samtalsstil som kan påverka barnets tänkande och minne (se inledande teori; Peterson & 
Warren, 2009) kring en händelse. Vidare kan kroppsspråk och kroppsspråkliga signaler 
få större betydelse i behandlande samtal (se inledande teori, bl a Terr, 1987).

A.1.5 Åklagarnas ansvar i sin yrkesroll – ett svårt beslut
Det framkommer att det är ett svårt beslut att ta ställning till att höra ett barn. Det före-
kommer att intervjupersoner tänker på, och undrar hur det gått för barn som de hört, 
företrätt eller träffat på i samband med uppdrag i yttre tjänst. ”Man vill ju att det ska bli 
bra för barnen” (Åklagare 2). Flera av intervjupersonerna blir också uppenbart rörda 
under intervjuerna. Att det inte blir bra för ett barn speglar sig i intervjupersoners 
kroppsspråkliga uttryck. Poliser på närpolisstationer har kanske möjlighet att engagera 
sig djupare i olika fall, och följa dem över tid. Sådana beskrivningar ges av just en sådan 
polis, utifrån den polisens arbete (Polis 3). Men det är ingen självklarhet att yrkesperso-
ner är engagerade i de fall som han/hon kommer i kontakt med. En polis beskriver hur 
en del yrkespersoner – inom rättsväsende och socialtjänst – som den kommer in kontakt 
med, i egenskap av polis, försöker att göra så litet som möjligt på jobbet; något som po-
lisen i fråga benämner som ”principen för minsta möjliga ansträngning”. I föreliggande 
intervjustudie, där deltagandet bygger på snöbollsurval är det möjligt att de som ställt 
upp på intervjuer är just sådana personer som bryr sig särskilt mycket om dessa frågor 
och som är extra engagerade på jobbet. Det är också så de framstår.

Åklagarnas perspektiv på varför barn ska höras eller inte har två huvudsakliga utgångs-
punkter; a) hänsyn till barnet och barnets bästa, b) utrednings- och bevisgrundsaspekter. 
Här kan det ansvar som en yrkesperson känner grunda sig i personlighetspsykologiska 
aspekter som också kan ligga bakom varför man har kommit att jobba med just det man 
jobbar med. De krav som yrkespersonen känner kan utgöras av personliga, samhälleliga 
aspekter och juridiska aspekter på barn och barnets bästa, samt syn på sitt eget yrke (till 
exempel yrkesstolthet) – och det ansvar som yrkespersonen därmed känner i sin yrkes-
utövan. När man inte kan vara säker på hur det kommer att påverka barnet att höras, och 
eftersom man inte vill att det ska bli till men, eller skada, för barnet – kanske kan man 
egentligen aldrig vara säker på att man fattat rätt beslut utifrån ”barnets bästa” – så 
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framstår det som att man av försiktighet, mer konsekvent, väljer att inte höra barn . Vad 
som ytterligare framträder är; att det är ett beslut som kan vara förenat med känslo-
mässig belastning – som det  framstår – i form av skuldkänslor, om det inte blir bra för 
barnet.

Det råder något av en konflikt mellan vad man ser som barnets bästa, Förundersök-
ningskungörelsen och barnkonventionen; där förundersökningskungörelsen säger att 
man inte får höra barn om det kan vara till men för dem, medan barnkonventionen säger 
att barn har rätt att göra sin röst hörd – och att barn har rätt att få ta ställning (med den 
hjälp och stöd som behövs) till om det vill göra sin röst hörd, till exempel i samband 
med domstolsförfaranden. Det vill säga, enligt barnkonventionen så skulle själva frågan 
som gäller om barnet vill höras vara en rättighet – medan den enligt åklagarnas arbets-
sätt i förhållande till Förundersökningskungörelsen och föräldrabalken innebär en dis-
kurs som säger att den är belastning för barnet. Här gäller landets lagar och förordningar 
om dessa är bättre än barnkonventionens – och detta är då åklagarens uppgift att 
manövrera kring.

Tema B.2 Barn i rättsprocessen 

B.2.1 Barnets vilja och/eller föräldrars vilja
Om någon är intressant som vittnesperson så är det vanligtvis en förhörsledare hos poli-
sen som kontaktar den det gäller. Med avseende på barn som bevittnat brott så kontaktas 
föräldrarna om det skulle vara aktuellt – om det inte är så att föräldrarna är misstänkta 
förövare i sammanhanget. Sedan är det föräldrarna som avgör huruvida frågan ställs till 
barnet och hur; föräldern kan säga nej till att barnet förhörs och på det viset är det ju 
alltså möjligt att barnet inte ens kommer att känna till om en sådan förfrågan varit ak-
tuell – beroende på förälderns omdöme. Är barnet däremot målsägande så är det en 
annan process som sätts igång; då har barnet en särskild företrädare som åklagaren kan 
diskutera huruvida man ska välja att förhöra barnet med, och då är den särskilda före-
trädaren den som kommer att kontakta barnet om frågan. När barnet har särskild företrä-
dare kan man fatta beslut om förhör med barn utan att föräldrarna ger sitt medgivande. 
Det är då den särskilda företrädaren som förestår barnet i frågan – och åklagaren kan 
samråda med denna i beslutet om att höra barnet eller inte. 

Om barnet har bevittnat ett brott så är det inte lika enkelt. Vill barnet berätta om någon 
situation av brott, så sker det främst i form av att barnet kontaktat någon inom rättsvä-
sendet och uttryckt att det vill berätta om något som hänt. Åklagarna har här litet olika 
inställning till i vilken mån man ska ha föräldrarnas tillåtelse att höra barnen. I fall där 
en förälder eller annan närstående är förövare på sådant sätt att barnet inte är direkt 
offer/målsägande, det vill säga i fall då barn har bevittnat brottet, så gäller rent allmänt 
att man behöver föräldrarnas tillåtelse vid förhör – och att man behöver båda föräldrar-
nas tillåtelse. Det här är det på gång en lagändring om. Åklagarna har hittills löst frågan 
på litet olika sätt; Åklagare 2 säger att ”det här är inte riktigt löst, hur man ska göra med 
det här...” och Åklagare 1 respektive 2 säger att man i praktiken, i vissa fall, nöjer sig 
med ena föräldern. Åklagare 3 är väldigt bestämd med att man ska få båda föräldrarnas 
tillåtelse, men säger att det finns ett undantag, nämligen när barnet kan anses moget att 
själv bestämma i frågan. Åklagare 4 säger att man måste alltid ha båda föräldrarnas 
medgivande – och efterlyser lagändring. Åklagare 5 säger att det finns litet av ”olika 
skolor” på den punkten och vidare att åklagaren ifrågas personliga förhållningssätt är att 
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aldrig, utom i undantagsfall, och om det är absolut nödvändigt, höra barn – och speciellt 
yngre och små barn – något som åklagaren vidare säger vara den utgångspunkt som 
åklagare över lag har. Vilket står i överensstämmelse med vad de övriga intervjuade 
åklagarna säger. Om ett barn som anses tillräckligt moget förhörs, så underrättas 
föräldrarna om det. 

Bland åklagarna framkommer även erfarenheten att barnen kan vara pressade av föräld-
rarna och Åklagare 5 säger på fråga om huruvida barn vanligtvis vill berätta, att man 
överhuvudtaget inte frågar, och att även om föräldrarna ”erbjuder” så försöker man ändå 
i största möjliga utsträckning att hålla barn utanför. Åklagare 1 säger att när det gäller 
familjer där våld förekommer så är det ofta dysfunktionella familjer som varken har 
mycket kontakt med myndigheter, eller förtroende för sådana och att barn i sådana 
familjer sällan vill prata med poliser eller andra myndigheter – speciellt tonåringar. 
Åklagare 3 tror inte att det är så många människor, vare sig vuxna eller barn, som vill  
höras. Vidare är den här åklagarens erfarenhet att barn och ungdomar, speciellt tonåring-
ar, ofta kan verka kluvna inför situationen om att bli förhörd. Flera av åklagarna under-
stryker dock att barns vilja beaktas.

”Skulle det vara så att barnen har gett uttryck för en önskan att.. bli hörda, så blir 
de ju hörda som eh-bevispersoner då” (Åklagare 1).

Åklagare 1 och 2 har också hört från polis/förhörsledare, som hört ett ”litet äldre barn” 
(barnet hördes om den misshandel som mamman utsattes för av pappan, under barnets 
uppväxt, ett fall som varit aktuellt tidigare under barnets uppväxt, men som inte gick att 
leda i bevisning – och som åter aktualiserades när barnet vuxit upp) att barnet i fråga 
(som vid tillfället i fråga var myndigt) uttryckte det som att ”Det här har pågått under 
många år, och jag har känt till det och velat berätta, men det är ingen som har frågat 
mig”. Den här personen har då upplevt det som ”skönt att äntligen få berätta”. Det fram-
kommer genom intervjuerna att det krävs av barnet att göra vuxenvärlden uppmärksam 
på att det vill berätta, vill höras; eftersom ingen frågar. Vilket ju också är ett slags ansvar 
som läggs på barnen. Många barn har upplevt våld i hemmet länge utan att de berättat 
om det för någon. Det här anser en av poliserna borde uppmärksammas mer, till exem-
pel i skolan ”för alla barn som är stökiga i skolan kan inte lida av ADHD”. När barn väl 
kommer till polisen, till exempel vid fall av förhör, så kan barnen ha lidit av våld i hem-
met länge och varit stökiga skolan, men ingen har uppmärksammat dem. När man som 
polis frågar barnen om varför de inte har sagt något tidigare, så är svaret ofta att ”för 
ingen har frågat”. Den här polisen har erfarenheten att barn vill att man ska fråga dem, 
och att barnen gärna vill berätta, och att den återkoppling som barn ger i efterhand är att 
det var skönt att få berätta – och skönt att få berätta för polisen, som kan göra något. Vi-
dare att sammanhanget för förhör upplevs som bra, eftersom det riktar in sig på att klar-
göra händelseförloppet och har en saklig inriktning.

Det framträder i intervjuerna att barns vilja också kan höra samman med sociala fakto-
rer. Bland orsakerna när barn inte kommer till förhör kan vara att det inte finns stöd 
hemma – samt att de kan vara påverkade av personer i sin närhet. Tecken på blyghet 
eller motvilja hos barn, att berätta kan enligt föreliggande undersökning också höra 
samman med att barnen inte känner tillräckligt stöd för att våga, och klara av, att berätta 
– något som ingår i Åklagare 3:s resonemang. Flera av intervjupersonerna anser också 
att barn ofta är påverkade av sin omgivning i vilja att berätta, då ofta som knutet till en 
norm som ingår i en slags familjekultur – eller diskurs – som omfattar vilken inställning 
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man har till att tala med personer vilka, i förhållande till familjen är utomstående i all-
mänhet, respektive representanter för myndigheter, rättsväsende och polis mer i synner-
het. En fråga som väcks är då om upprepade förhör skulle kunna utgöra ett slags stöd 
för barn som inte har stöd på andra håll. Det förekommer i föreliggande studie erfaren-
het av att upprepade förhör kan göra att det blir lättare för barn att berätta, vilket av in-
tervjupersoner förklaras med att barn, när barn får träffa förhörsledaren flera gånger, lär 
känna denna och blir mer bekväm i sammanhanget. Polis 5 beskriver att rutinen idag är 
att barn och barnförhörsledare vanligtvis inte träffas innan, för att det inte ska ske någon 
påverkan på barnet inför förhöret. Medan man tidigare ofta åkte ut och träffade barnet i 
förväg, särskilt om det handlade om barn med olika typer av diagnoser. Då kände barnet 
vid förhöret igen förhörsledaren, sedan de träffats sist, vilket gav en god kontakt mellan 
förhörsledare och barn samt underlättade kontakten vid själva förhöret. 
Barnkonventionens rekommendation är dock att förhör med barn ska begränsas till så få 
som möjligt, för att minimera obehag av förhör, vilket därmed inte ligger i linje med er-
farenhet av upprepade förhör som positivt för barnen.

Den särskilda företrädaren är, i fall där barn är målsägande, den som kan skydda barnet i 
det beroendeförhållande som barnets ställning i förhållande till föräldrarna kan inne-
bära. Är barnen inte målsägande så kan de inte få en särskild företrädare – vilket gäller i 
fall där någon av föräldrarna är förövare mot en annan förälder. Dock ses barnet som ett 
brottsoffer enligt Socialtjänstlagen. Barnet har därmed rätt till hjälp och stöd hos social-
tjänst samt rätt till statlig brottsskadeersättning. Bakom det att lagen ser ut på det sättet 
ligger en tanke om att man vill skydda barnet från att behöva ingå i en rättsprocess mot 
en närstående (vilken barnet står i beroendeförhållande till) som förövare (se inledande 
teori).

Att fråga den ena föräldern som då är målsägande, i fall av att barnet bevittnat våld mot 
den föräldern, om man får höra barnet kan bli problematiskt. Och intervjupersoners re-
sonemang är att den misstänkte föräldern i sådana fall förstås inte vill att barnet hörs, 
speciellt kanske om det gäller att vittna mot den misstänkte (Åklagare 2; 3, Polis 5). Det 
händer att föräldrar vill att barn ska höras i sammanhang som handlar om konflikter 
mellan föräldrarna. ”Då säger åklagare oftast nej”, säger Polis 5. Åklagare 3 säger att 
man får lita på att föräldrarna känner sina barn, och säger föräldrarna nej så är det med 
utgångspunkt av barnen. Åklagare 3 har också erfarenheten när det gäller barn som be-
vittnat våld mot andra barn att ofta är det föräldrarna som inte vill att barnen ska höras, 
för att föräldrarna är oroliga för konsekvenser för barnen. Medan barn ofta vill höras, 
om det kan hjälpa en kompis som blivit utsatt. 

Om en förälder vill att man ska höra barn i samband med en konflikt mellan föräldrar så 
kan det uppenbart ställa ett barn i en konfliktsituation – en situation som åklagarna anser 
att man inte vill utsätta barnen för. Då hör man vanligtvis inte barn i sådana samman-
hang. Här finns risk att barnen kommer till skada genom att utsättas för frågan. Det 
framstår som att det kan förekomma att barn aldrig får frågan. Tillfrågar man förälder, 
och förälder anser att barnet bäst skyddas genom att inte behöva ta ställning till frågan, 
så kanske barnet inte får frågan. 

För ett särskilt klargörande om hur det gäller med föräldrars tillåtelse om endast en av 
föräldrarna är i livet, och den föräldern är misstänkt för brott, genomfördes ett telefon-
samtal utöver de analyserade intervjuerna, med kammaråklagare Karin Kilhamn 
(Göteborg), (telefonsamtal 2012-05-16). I fall där en förälder misshandlat en annan för-
älder till döds antar Karin Kilhamn att den misstänkte förövaren är häktad och barnet 
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omhändertaget. Det är därför inte självklart att föräldern har rätt att säga nej till att bar-
net hörs. Karin Kilhamn berättar att barn i sådana fall kan få en god man.

En fråga som följer på detta är hur det fungerar i ett fall där en förälder döms för miss-
handel eller mord på den andra, avseende barnets rätt till skydd i ett eventuellt vidare 
umgänge med föräldern. Eller huruvida barnet kan ha rätt att välja att inte ha umgänge 
med föräldern i fråga. Något som blir ett ansvarsområde för socialtjänst. Det kan vara en 
fråga för vidare forskning att undersöka hur det blir när den misshandlande föräldern 
avtjänat sitt straff. Frågan är om det är risk att barnen kommer att återgå till en miljö där 
barnen på olika sätt får uppleva våld.   

B.2.2 Problem med att höra barn som bevittnat våld 
I intervjuerna framkommer att barn sällan eller aldrig får frågan om de vill höras, innan 
förhöret och sällan ens har talat med, eller träffat, sin särskilda företrädare innan, i fall 
där barnen är målsägande. Detta kan förstås ha att göra med att förhör med barn som 
målsägande, där vårdnadshavare eller annan närstående är misstänkt förövare, ska ske 
så snabbt som möjligt och innan vårdnadshavare får kännedom om situationen genom 
andra vägar än polisens underrättelse. Där kan förhör med barnet ske samma dag som 
en anmälan om misstanke kommit in. Det finns en rekommenderad gräns på fyra dagar, 
för hur länge det får dröja innan barnet hörs. När det gäller förhör så får barnet frågan 
vid själva förhöret, om det vill höras. Förhörsledare är då upptagna med att genomföra 
förhöret och försöker, enligt uppgift, att svara på barnets frågor på ett sådant sätt att man 
kan fokusera på att komma vidare i förhöret. Det förekommer till exempel att man på 
barns frågor svarar; att man ska svara och berätta sedan – efter förhöret. Här betonar en 
av poliserna att (Polis 5); ”men först gör jag klart förhöret”. 

I det sätt som man förfar med barn i dag så är det ingen som frågar barnet. Man frågar 
förälder eller särskilt biträde – eller man samråder med socialtjänst i ärendet. Då ska 
målsmän eller särskilt biträde först ge sitt samtycke till detta (i praktiken kan det hända 
att åklagare nöjer sig med att tillfråga endast en målsman – Åklagare 2). I övrigt så 
ställs frågan till barnet vid tillfället för själva förhöret, om det vill höras – och därmed 
underförstått om man får spela upp videoförhöret vid en eventuell domstolsförhandling 
(Åklagare 2, Polis 5). Detta står i konflikt med barnkonventionen som säger att barn ska 
ha möjlighet att överväga detta i lugn och ro, i ett sammanhang skilt från själva förhöret, 
tillsammans med någon som tar specifikt vara på deras rättigheter.

När det gäller videoförhör med barn så är det inte heller säkert att sådant spelas upp i 
rätten även då det finns en sådan inspelning – även om barnet har uttryckt önskan om att 
höras, respektive om vårdnadshavare eller särskilt biträde givit sitt medgivande. Det 
måste först göras en rättslig prövning. Dock tillhör videoförhör förundersökningen och 
därmed kan det alltid ansökas om att få användas som bevisföring vid domstolsförhand-
ling (Åklagare 2).

Bland åklagarna förekommer osäkerhet i frågan kring barnets bästa: ”Vad är egentligen 
barnets bästa?” (meningskoncentration). Här framkommer erfarenheten att det inte finns 
någon som kan ge ett klart och tydligt svar på detta, inte heller på fråga till psykologer 
från BUP (Åklagare 1). Medan andra är övertygade om att det bästa för barnet när det 
gäller konflikter inom familjen, är att inte utsättas för ett förhör – om barnet inte är mål-
sägande, då det kan bli nödvändigt, bland annat för att kunna ta reda på vad som inträf-
fat (Åklagare 3; 4 och 5). Om man ska välja att höra barn är en svår fråga att ta ställning 
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i. Här anser alla åklagare utom en att det skulle bli bättre om barn som bevittnat våld 
fick en särskild företrädare, som de kunde samråda med i frågan. Åklagare 5 är tydlig 
med att det skulle underlätta just genom att man då inte behöver gå genom föräldrarna 
för att tillfråga barnet om det har något att berätta alternativt vill höras. Alla åklagare 
anser vidare att det skulle bli bättre för barnen, då den särskilda företrädaren då också 
kunde bistå barnet till exempel i ansökan om brottsofferersättning. 

Slutsatser som kan dras här är att det i stort sett blir upp till barnet självt att ta vara på 
sina rättigheter om det vill höras i fall av bevittnat våld i nära relationer; och därmed ta 
reda på hur det ska gå till väga för att få möjlighet att utöva sin rätt att göra sin röst 
hörd, och ange önskan om att vittna, samt att söka upp rätt person(er), (åklagare eller 
polis) och säga: ”Jag vill höras”. När barnet väl gjort detta så måste det ändå göras en 
rättslig prövning om huruvida man får spela upp videoförhöret vid en domstolsförhand-
ling (Åklagare 2). Genomgången av litteratur och forskning samt de intervjuer som här 
genomförts visar att det förekommer att barn vill höras, men inte hörs. I föreliggande 
intervjustudie uppger åklagare (Åklagare 1) att man historiskt sett inte tillfrågat barn, 
och att det är den allmänna inställningen som förekommer bland åklagare – att man 
helst undviker att höra barnen för att det kan vara påfrestande för dem på olika sätt 
(samtliga åklagare). På senare år har det blivit allt mer aktuellt att se till barnkonventio-
nen, vilket inneburit att man i större utsträckning än tidigare börjat att tillfråga barn. 
Den uppfattning utifrån sin erfarenhet, som Åklagare 1 härigenom har, är att barn, när 
de får fråga om det, vanligtvis inte vill höras. I slutet av intervjun reflekterar dock den 
här åklagaren kring att man ju hör mindre barn som målsägande, och att de då berättar 
om, och får frågor kring, våld som de bevittnat mot andra familjemedlemmar. Då berät-
tar de – och vill också då berätta. Åklagaren reflekterar, att om man kan höra barn som 
är fem och sju år gamla, om våld som de bevittnat mot varandra; varför kan man då inte 
höra en sju-åring mer  ”regelmässigt” även då de inte själva är målsägande. I föreliggan-
de intervjustudie framkommer dock inget entydigt svar på huruvida barn i sådana fall 
vanligtvis vill höras eller ej. Åklagare 1 har alltså uppfattningen att barn då vanligtvis 
inte vill höras. Åklagare 3 har uppfattningen att barn gärna vill höras, för att ”hjälpa”, 
om det är en kompis som är utsatt. Åklagare 2 har uppfattningen att barn kan känna mer 
”skuld” i det inträffade när det är de själva som är primärt drabbade av övergrepp inom 
familjen; då förefaller de i större utsträckning tro, eller tycka, att det är de själva som 
gjort något fel – till skillnad från när någon annan är drabbad. 

Bland åklagarna förekommer exempel på när barn hörts och det verkat vara bra för bar-
nen. När barn hörs som målsägande händer det att de berättar om våld som de bevittnat 
mot andra barn. I de fallen berättar barnen; de både vill och kan berätta. Det förekom-
mer också att åklagare varit med om att barn visat tydligt i förhör att de inte vill berätta. 
Det visar barn då snarare med kroppsspråk, än att de uttrycker det verbalt. Även poliser 
har olika erfarenheter av vilken vilja de uppfattat att barn uttryckt, och hur barn reagerat 
på och vid förhör. Polis 6 berättar om ett fall där en liten flicka mår väldigt dåligt efter 
ett förhör – där hon i förhöret hela dagen visat sig pigg och glad och villigt berättade. 
Det visade sig att hennes märken på huden inte berodde på föräldrars misshandel, utan 
på en hudåkomma.

Det framkommer också att det kan vara problematiskt att få reda på om barn som bevitt-
nat våld vill höras, bland annat för att det då till att börja med måste komma till känne-
dom att barn har bevittnat – vilket inte alltid framgår i förundersökningsmaterialet och 
särskilt så när anmälan kommer in via socialtjänst. Ibland framkommer det först i förhör 
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med den misshandlade kvinnan (åklagarna uttrycker att det oftast handlar om en kvinna 
som blir misshandlad av en man). Misshandelsärenden, särskilt när det gäller fall där 
familjen varit aktuell hos socialtjänst, fokuserar oftast på den som anses primärt utsatt i 
juridisk mening. Eftersom barnen i sådana fall redan är aktuella hos socialtjänst, som 
brottsoffer enligt socialtjänstlagen, så ses detta som att barnets behov är tillgodosedda. 
Det framstår sålunda som att det sällan blir aktuellt att framföra fråga till barn om det 
inte särskilt behövs i ett sammanhang.

Svensk lag säger att man kan ta upp barns vittnesmål om det behövs för utredningen, 
men man får inte utsätta barnen för skada, varken genom genomförandet av förhör eller 
genom att tillfråga barn. En kallelse till barn om att delta i förhör ska gå genom måls-
man eller målsägandebiträde.

   Barnkonventionen säger att barn har rätt att informeras till alla delar om ett rättsfall som 
rör dem. De har rätt, att få frågan – antingen direkt eller genom målsman eller målsä-
gandebiträde – om de vill berätta om något brott som de bevittnat i ett förhör. Det ligger 
betoning på att det är en rättighet som barnet har och därmed kan det anses stå tydligt att 
frågan ska nå fram till barnet. Barnet har också rätt att få adekvat hjälp att förstå sam-
manhangen för saken och att ta ställning till frågan. Det betonas också att barnet inte får 
pressas eller tvingas att tala om något. Vill barnet inte tala om något så ska detta respek-
teras. Förhör med barn ska enligt barnkonventionen hållas till så få tillfällen som möjligt 
och barnet får inte utsättas för onödigt lidande i samband med rättsliga förfaranden.

B.2.3 Barn som brottsoffer – fortfarande händer det att man missar att barn  
bevittnat våld

Intervjupersoner betonar att socialtjänst är huvudansvariga för barnet när det misstänks 
ha farit illa – och i fall att man känner till att barn bevittnat våld (se även SOU). Ofta är 
dessa ärenden aktuella hos socialtjänst långt innan det kommer till polisanmälan (i form 
av att kvinnor som utsätts för psykisk och fysisk misshandel har kontakt med social-
tjänst). Det är sedan när det kommer in en anmälan till polis, eller ibland direkt till åkla-
gare, som det blir en fråga för dessa myndigheter. Eftersom barn som bevittnat våld inte 
är målsägande så är dessa barn socialtjänstens ansvar (sammanfattning och meningskon-
centration samtliga intervjupersoner). Men för att barn som bevittnat våld ska kunna få 
brottsskadeersättning som de har rätt till genom staten så krävs att det finns med i lagfö-
ringsprotokoll och vid domslutet (Gudrun Nordborg, Brottsoffermyndigheten – telefons-
amtal 2012-09-22). Här förefaller det som att det kan förekomma glapp i kommunika-
tionen mellan socialtjänst och polis- och åklagarmyndigheterna, när fallen går vägen via 
socialtjänst. Men även att det fortfarande inte alltid registreras som det ska, när poliser 
skriver sina rapporter och i material som de lämnar över till åklagarna, för att utgöra 
underlag för vidare beslut för utredningen (Polis 1 och 6). Det betyder att man trots 
ökad samverkan mellan polis-, åklagarmyndighet och socialtjänst ibland  missar att få 
med när/att barn bevittnat våld, i de viktiga handlingar som Brottsoffermyndigheten 
behöver tillgå för att barn ska få statlig brottsofferersättning; där det inte bara behöver 
finnas med i förundersökningsmaterial utan även i lagföringsprotokoll och domslut.

B.2.4 Normbildning kring våld
Bland intervjupersonerna framkommer vad som i sammanhanget får ses som närmast 
personliga uppfattningar om att barns bevittnande av våld innebär att de faktiskt, och i 
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själva verket, är primärt utsatta för våldet. Dessa kan anses personliga, eftersom barnen i 
sådana fall inte är brottsoffer i juridisk bemärkelse (det vill säga målsägande). Åklagare 
5 har försökt att ta in ett barn som bevittnat våld som målsägande under rubriceringen 
ofredande, vilket inte gick. Åklagare 4 talar om ett fall där ett barn kom emellan föräld-
rarna när pappan misshandlade mamman, och  barnet fick då slag som var ämnade att 
träffa modern. Detta fall gick till Tingsrätten, men fick avslag i Hovrätten. Polis 7 säger 
att som polis ser man upprepat hur barn som bevittnar våld – till exempel att pappa slår 
mamma – får sin självkänsla kränkt och lider psykiskt, samt vidare att det kan resultera i 
rädsla (för den misshandlande föräldern), hos barnet även om barnet inte själv blir sla-
get.

6.2 Vidare forskning
En viktig del av resultatet för en kvalitativ studie är de uppslag som framstår för vidare 
forskning. Här har flera sådana identifierats:

Barns rättssäkerhet 
Det står i förarbetet till lagen om brottsksadeersättning till barn att det inte ska behövas 
någon ut redning av huruvida psykisk påverkan är påvisbar – vad som bör gälla som 
tillräckligt är om beteendet som sådant kan antas ha sådan påverkan (Prop. 2005/06: 
166). Som den inledande teorin visar kan konsekvenserna av att bevittna våld bli långt-
gående för barnet. Att barnen är brottsoffer enligt Socialtjänstlagen kan ses som att de 
då får både skydd och möjlighet till behandling och brottsskadeersättning. Det kan även 
ses som en brist att barn därmed inte kan bli målsägande och att de inte kan yrka på ska-
destånd från förövaren. Det föreligger en uppenbar brist i det rättsliga systemet avseen-
de barn som far illa genom psykisk misshandel. Det framträder att, då barn som bevitt-
nar våld räknas som brottsoffer enligt socialtjänstlagen (och har rätt till stöd och be-
handling därigenom, samt statlig brottsofferersättning) så koncentrerar man sig främst 
på det primärt utsatta, vuxna brottsoffret i sammanhanget. Det finns då en risk att barn 
som bevittnat våld så att säga ”faller mellan stolarna”. Men rättssäkerheten för barn kan 
ifrågasättas även vid fall av att barn utsätts fysiskt. I ett fall som uppmärksammades i 
media (Dagens Nyheter, 2012-05-23) åtalades en pappa för grov misshandel av sin två 
månader gamla bebis. Spädbarnet hade brännskador, skador på huvudet och spiralfrak-
turer på benen. Pappan friades från misstankarna. I domskälet anges att någon har han-
terat barnet så att barnet skadats, och att föräldrarna lämnat oriktiga uppgifter om när 
skadan ska ha skett, samt att åklagaren inte har kunnat bevisa att gärningsmannen har 
skadat barnet avsiktligt och med uppsåt.

När det inte kommer till kännedom att barn bevittnat
Trots ökad samverkan mellan polis-, åklagarmyndighet och socialtjänst så  händer det 
fortfarande att barns bevittnande av våld inte kommer till kännedom eller finns med i de 
viktiga handlingar som krävs för att barn ska kunna få brottsofferersättning genom 
Brottsoffermyndigheten (förundersökningsmaterial, lagföringsprotokoll och domslut). 
Här behövs vidare mer grundlig forskning för att utreda frågan om hur detta går till. 
Varför missar man fortfarande, vid lagföring, att barn bevittnat våld? 

Återkopplingsprocesser
Intervjuerna gav en hel del intressant information runt, och omkring ämnet och frågorna 
om förhör barn och varför barn hörs eller inte. Därtill också angående hur de olika yr-
kesgrupperna samverkar och vilka beröringspunkter som finns, samt huruvida feedback-
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processer – eller  återkopplingsprocesser – existerar och hur de tar sig i uttryck. Åter-
kopplingsprocesser var inget som ingick i frågeställningen, eller förväntades framträda 
– det var något som utkristalliserades i intervjuerna – och då det bedömdes som direkt 
relaterat till åklagarnas arbetssätt enligt frågeställningen, (Hur beslutar åklagare om 
förhör med barn?), finns det med som en del av resultatet. Återkopplingsprocesser utgör 
en form av verktyg i åklagarnas arbete.

Återkopplingsprocesser är inte formaliserade, ej heller genomtänkta och omfattar där-
med inga formaliserade utvärderingar. Den feedback, eller återkoppling, som framskym-
tar genom intervjuerna skulle mer rättvisande kunna kallas briefing (det vill säga en 
kortfattad rapportering). Vid samtal med ansvarig på Barnahus (10-09-30) i en stad i 
Svealand så blir svaret att sekretessen inte gör det möjligt med någon feedback. Då kan 
man ställa sig frågan om feedback måste vara specifik? Skulle man kunna ställa upp en 
form för feedback, i de här sammanhangen, som inte naggar på sekretessen? Det skulle i 
så fall möjligen kunna öppna för möjligheter för vidare forskning kring barns bästa i 
brottsutredningar. Att hitta möjliga, formaliserade, återkopplingsprocesser i samman-
hanget utgör också det ett ämne i sig, för vidare forskning. Man kan tänka sig att om ett 
barnperspektiv är viktigt inom rättsväsendet så skulle det vara intressant att i större ut-
sträckning ta in barnens upplevelser och söka utvärdera dessa. Denna typ av processer 
kan dock antas, att på grund av sekretess och etiska skäl, ses som svårbeforskad. Det 
kan också sägas föreligga en brist avseende återkopplingsprocesserna, om de nu, som 
det framstår som, är ett användbart verktyg, nämligen; hur ska man kunna förbättra 
något som inte kan utvärderas?

Vill barn höras?
Åklagare uppger att man historiskt sett inte tillfrågat barn, och det är den allmäna in-
ställningen som förekommer bland åklagare – att man helst undviker att höra barnen för 
att det kan vara påfrestande för dem på olika sätt. På senare år har det blivit allt mer ak-
tuellt att se till barnkonventionen, vilket inneburit att man i större utsträckning än tidiga-
re börjat att tillfråga barn. Dock finns undersökningar som visar att barn inte hörts, fast 
de önskat, liksom forskning som visar att barn gärna och villigt berättar i förhör om be-
vittnat våld mellan närstående (särskilt grovt och dödligt våld). Forskning som utgår 
från genomförda förhör med barn missar den grupp av barn som åklagare valt att inte ta 
in till förhör, alternativt även barn där förfrågan inte nått fram till barnen – samt barn 
som i övervägande tillsammans med föräldrar valt att inte komma till förhör. Vilket 
skulle kunna förekomma, eftersom fråga aldrig ställs direkt till barnet, utan då till måls-
man eller särskild företrädare. 

Även i förliggande undersökning har intervjupersoner haft erfarenhet av att barn önskat 
få fråga om att höras men inte fått det. Här skulle vidare forskning kunna undersöka när-
mare hur det går till när barn tillfrågas. Här skulle vidare forskning kunna undersöka 
närmare hur det går till när fråga förmedlas till barn, som kommer till förhör som vitt-
nen: Hur föräldrarna får fråga samt hur, och i vilken utsträckning föräldrar tar upp frå-
gan med sina barn. 
De särskilda företrädarna ska ta vara på barnets rättigheter. Ändå framstår det i förelig-
gande intervjuundersökning som det vanliga att barn aldrig har träffat, eller haft kontakt 
med den särskilda företrädaren. Hur jobbar de särskilda företrädarna? I vilken utsträck-
ning träffar och samtalar de med barn? Har de rätt/tillräcklig kompetens avseende den 
psykologiska biten vid möte med barn som upplevt eller bevittnat våld?
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Gränsdragning mellan samtal och förhör
Ytterligare en fråga som genom intervjuerna öppnar sig för vidare forskning är hur po-
liser förhåller sig till, och tolkar reglerna för var gränsen mellan samtal och förhör går. 
Här uppger alla poliser att de anser sig säkra på var gränsen går, dels utifrån regler om 
detta, dels utifrån hur de förhåller sig till dessa regler. De säger alla samma sak när det 
kommer till en definition av denna gräns. Dock blir det tydligt att man har väldigt olika 
uppfattning om den här gränsen – med avseende på hur man sedan tolkar och praktiskt 
tillämpar reglerna. Här tonar det fram att det, när det kommer till praktiken, finns väl-
digt olika uppfattningar om vad och hur man får, och bör fråga barn, om vad som hänt – 
och vad det innebära att samtala med barnen – när det finns barn på en brottsplats. För 
vidare forskning handlar det här om hur poliser i yttre tjänst tillämpar reglerna för var 
gränsen går mellan samtal och förhör – och hur insatta poliser i olika befattningar är i 
denna fråga.

En av poliserna som är särskilt insatt i frågan, sedan den gjorde ett specialarbete om 
detta i samband med en barnförhörsledarutbildning, har uppfattningen att det råder en 
stor osäkerhet bland poliser hur man får och bör prata med barn. 
Polismyndigheten framstår som en hierarkisk organisation, där poliser av olika grad och 
rang är ganska specialiserade med avseende på ansvar och uppgifter. Men när det gäller 
barnperspektivet och barns rättigheter att göra sin röst hörd så räcker det kanske inte 
med att en insatsledare (befäl) är insatt i denna fråga. Insatsledaren har mycket att an-
svara för i situationen och även de som insatsledaren delegerar till bör vara insatta i 
barnrättsfrågor, och hur man ska bemöta barnen i dessa frågor. Annars är risken att nå-
gon samtalar med barnet på sådant sätt att bevisvärdet förstörs. Vad man talat med ett 
barn på en brottsplats om, vad man frågat och vad barnet har sagt ska antecknas. Detta 
kan ändå innebära en risk att man ställt frågor på ett sätt som sedan innebär att bevisvär-
det i barnets senare berättelse vid förhör förstörs. Det är heller ingen lösning att inte alls 
tala med, eller tilltala barnet, vid en sådan insats. Frågan är viktig för barnets rättssäker-
het; dels för att bevisvärdet i barns utsaga inte ska förstöras, dels för att barnets rätt att 
göra sin röst hörd ska kunna tillgodoses och säkerställas.

Språk – kroppsspråkets betydelse vid förhör av barn
När barn är brottsoffer och det är avgörande att höra ett barn, så kan det innebära att 
barn måste höras även om de inte vill. Från fem-sex års ålder börjar barn använda 
kroppsspråk så som vuxna använder det. Barnförhörsledare säger att de tar in barnens 
kroppsspråk när de hör barn. Poliser är som barnförhörsledare särskilt utbildade i att hö-
ra barn. I deras arbete kan det innebära en balansgång mellan att barnen berättar frivil-
ligt eller när barnen pressas: ”[...] man pressar inte barnen – men man lirkar” (Polis 5). 
Här skulle det vara intressant för vidare forskning att studera videoförhör med barn för 
att närmare undersöka hur barnen hörs samt vad och hur i barnens kroppsspråk som för-
hörsledarna tar fasta på. Hur läser förhörsledarna barnens kroppsspråk och vilket värde 
får det i det kommunikativa samspelet i förhöret. Hur svarar barnen på de vuxnas 
kroppsspråk och i vilken utsträckning är förhörsledarna uppmärksamma på det kropps-
språkliga i förhöret? Var går gränsen för när en förhörsledare utövar press på barnet? 
Ytterligare en fråga kan handla om vad i barnens kroppsspråk, och när, som får ett värde 
rent praktiskt, till exempel som bevisvärde. En annan aspekt av språkfrågan är hur 
domare och nämndemän ser på barnens berättelser och sätt att uttrycka sig, när dessa 
förhör spelas upp vid rättegångar.
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Barns mognad
Vid vilken ålder är barn tillräckligt mogna att bestämma själva om de vill höras? Barn 
som är språkligt och verbalt begåvade kan komma att uppfattas som mognare än de i 
själva verket är, kognitivt och känslomässigt. Detta är inte en fråga för åklagare och po-
liser att svara på, utan en utvecklingspsykologisk fråga som finner sina svar i annan psy-
kologisk forskning - och kan vara en angelägen fråga för vidare forskning. Detta med 
tanke på osäkerheten hos åklagarna, samt att barnkonventionen och svensk lagstiftning 
inte överensstämmer.

Vad händer med barnet när en förälder döms för misshandel eller mord på den  
andra?

Barn som bevittnat våld i hemmet ses som brottsoffer enligt Socialtjänstlagen. Det kan 
vara en fråga för vidare forskning att undersöka hur socialtjänst praktiskt går till väga i 
sådana fall. Hur skyddar man barn, när man vet att de bevittnar våld i hemmet? Hur blir 
det när den misshandlande föräldern avtjänat sitt straff? Finns det risk att barnen kom-
mer att återgå till en miljö där barnen får bevittna och/eller uppleva våld? Vad gör man i 
så fall för att så inte ska ske.

7. M e t o d d i s k u s s i o n

7.1 Undersökningsmetod
Som undersökningsmetod valdes empiriskt grundad kvalitativ metod i och med valet av 
semistrukturerade intervjuer samt induktiv tematisk analys. I mitt förberedelsearbete in-
för studien fann jag  inte tillräcklig information i den forskning som framkom i sökning-
ar för att formulera en heltäckande enkät inom ämnesområdet. I och med att detta uti-
från den forskning och teori som jag gått igenom som förberedelse för uppsatsarbetet 
inte varit tillräckligt för att formulera en heltäckande enkät var det nödvändigt att söka 
mer information inom området genom kvalitativa intervjuer, och där en semistrukture-
rad form för intervjuer framstod som mest lämplig. Genom att använda kvalitativ metod 
kan man fånga in vad som är viktiga frågor inom ett område. Genom att göra djupinter-
vjuer sonderar man området – därpå kan man gå vidare och göra en kvantitativ studie. I 
det genomförda förfarandet har de mer specifika frågeställningarna för arbetet föränd-
rats och utarbetats successivt under arbetets gång; genom intervjuer och genom analys.

Langemar (2006) pekar på kvalitativ metod som ett särskilt bra val av metod när det 
gäller att uppnå kvalitativ förståelse och deskription. Eftersom det är kvaliteter och inte 
kvantiteter man är ute efter så är det dessutom ett självklart val. Det är ofta lämpligt att 
börja med en kvalitativ studie innan man gör en kvantitativ, där den kvalitativa intervjun 
kan fungera som en sondering. Valet av analysmetod utgick från målet att få ett helhets-
perspektiv. Langemar (2006) pekar på att helhet utgör ett sätt att uppnå förståelse. För 
detta träffades valet att söka igenom hela materialet, för att nå mättnad avseende mate-
rialets innehåll och hur det kunde svara på frågeställningen. En viktig positiv aspekt på 
induktiv tematisk analys, vilken Langemar (2006) pekar på, är att ”alla nyanser och va-
riationer kan komma med, det är innebördens vikt för frågeställningen som avgör, och 
inte kvantitativa aspekter” (s. 55). Arbetet med analysen har således, i och med använd 
analysmetod, skett systematiskt, från botten och upp. ”Tematiska analyser innebär att 
man strukturerar data utifrån teman” som ”kan vara bestämda i förväg (deduktiv eller 
teoristyrd tematisk analys) eller utarbetats utifrån det insamlade materialet (induktiv 
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eller empiristyrd tematisk analys). I praktiken är det vanligt och ofta lämpligt att kom-
binera förhandsbestämda teman med empiristyrda i samma undersökning”, (Langemar, 
2006, s. 53). ”Induktiv tematisk analys är en praktisk basmetod som i en eller annan 
form används inom ett flertal olika kvalitativa inriktningar eller bara som den är, utan 
explicit vetenskapsteoretisk hemvist”, (Langemar, 2006, s. 53). 

Undersökningen gav ett material av både stor bredd och stor omfattning, vilket inneburit 
en utmaning i analysarbetet. Att strukturera materialet har i sig en tolkande innebörd, 
där data (citat eller sjok av text) sorteras in under ett tema som väljs av den som gör 
analysen – vilket innebär att man tolkar citatet som någonting, och som ett exempel på 
ett överordnande begrepp. Eftersom föreliggande studie utgörs av en induktiv tematisk 
analys, med de problem som följer med metoden, anges det tydligt i presentationen av 
resultatet vad som är databaserat, vilket rekommenderas av Langemar (2006). ”Det kan 
vara svårt att skilja mellan vad som är resultat och diskussion, men ordvalet kan använ-
das för att beskriva vad som är direkt databaserat och vad som är mer funderingar från 
forskarens sida.” (Langemar, 2006, s.  53-54).

Langemar (2006) skriver att Grundad teori (Grounded Theory, förkortat GT) är en 
strukturerings- och tolkningsmetod som liknar tematisk analys, som i praktiken ofta till-
ämpas delvis, där skillnaden gentemot tematisk analys egentligen ganska diffus och be-
står mer av olika grad- än artskillnader. Här kan förtydligas att det inte egentligen är GT 
som använts som analysmetod: Studien har jag har inte kommit fram till någon teori 
utan har hela tiden syftat till deskription och förståelse. Fokus har heller inte legat på 
interaktionism, annat än att 1) jag varit medveten om sammanhanget för intervjuerna 
och att det eventuellt kan påverka intervjupersonernas inställning till mig samt de svar 
som de därmed givit 2) det har ingått i analysen att studera interktion mellan olika yr-
kesgrupper och myndigheter. Dock har grundkonceptet för GT använts. Det vill säga; att 
skapa en så integrerad och meningsfull struktur av data som möjligt genom kategorise-
ring, sortering och tolkning (”memoing”) i syfte att skapa en integrerad, förtätad och 
mättad beskrivning och slutsats. I likhet med när GT används som deskriptiv metod en-
bart har syftet kategoriseringen inte att i första hand komprimera data, utan att skapa en 
struktur som i sig utgör ett resultat, dvs en meningsfull bild och helhet. Precis som gäl-
ler vid GT har arbetet börjat med ett övergripande ämnesområde (barn som bevittnat 
grovt och dödligt våld), som sedan har inriktat sig på en speciell grupp av människor 
(åklagare och poliser – och hur de arbetar med barn som bevittnat våld). Där har intres-
set inrikats på vad dessa tycker är viktigt i detta arbete.  Urvalsmetoden har sedan haft 
en strategisk inriktning, på intervjupersoner och data som är relevanta. Dock har alla in-
tervjuer, i enlighet med TA skrivits ut efter att sista intervjun genomförts och materialet 
har analyserats först enligt förutsedda teman (huvudfrågeställningar samt frågor i inter-
vjuguiderna) men sedan även ytterligare,  med ett öppet förhållningssätt och där teman 
sökts genom att dels förutsättningslöst, samt med ett reflexivt förhållningssätt, lyssna 
igenom och läsa intervjutexterna, dels ställa frågor till intervjuerna och där svar sökts i 
intervjuutskrifterna. I likhet med GT har dock hela materialet kodats.

Materialet har som beskrivits, gåtts igenom flera gånger och på olika sätt. Anteckningar 
har förts under arbetets gång. I detta analysarbete har det varit viktigt att ha en respekt 
för intervjupersonerna och intervjupersonernas sammanhang i sina olika diskurser, och 
att söka det subjektiva, även det som ligger utöver svar som utgår från social önskvärd-
het. Kort sagt så har det viktiga inte varit att svara på någon förutbestämd hypotes, utan 
att få en uppfattning om deras resonemang och vad som ligger till grund för dessa – och 
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att det verkligen är deras resonemang som kommer fram. Langemar (2006) skriver att 
”[...] det är viktigt att fokuseringen inte innebär att man forcerar fram de svar man ´vill´ 
ha” (s. 57), vilket här förståtts som samma sak. I likhet med för GT har teoretisk och 
empirisk litteratur samlats in under arbetets gång, i förhållande till behov och vad som 
framkommit i arbetet. Den har även integrerats med resultatet. Man kan således säga att 
metoden för arbetet är en fusion av TA och GT. Langemar (2006) skriver att skillnaden 
mellan GT och TA egentligen är ganska diffus och består mer av olika grad- än artskill-
nader och där GT i praktiken tillämpas delvis även i TA, samt där GT kan utgöra ett 
komplement till andra strukturerings- och tolkningsmetoder. 

Langemar (2006) skriver att ”[d]et finns många kvalitativa inriktningar och analysmeto-
der men de är sällan principiellt olika eller fastslagna i praktiska avseenden. De kan ut-
vecklas, kombineras och modifieras allteftersom behovet uppstår” (s. 38). För ytterliga-
re jämförelser mellan metoderna TA och GT, avseende skillnader och likheter – även i 
förhållande till hur analysen utformats i föreliggande studie, se Langemar (2006).

7.2 Validitet 
När det gäller kvalitet och validitet i kvalitativa studier finns enligt Langemar (2006) 
inte någon allmänt fastslagen begreppsapparat. ”Frågan om validitet är besläktad med 
kunskapssyn, och vilka validitetsaspekter som brukar anses som intressanta kan sägas 
hänga ihop med om författaren har en mer realistisk kunskapssyn eller en mer relativis-
tisk eller konstruktivistisk. Vissa validitetskriterier som används inom kvalitativ metod, 
som t ex empirisk förankring, kan kopplas till den mer realistiska kunskapssynen, 
medan andra, t ex användbarhet, är mer i linje med den konstruktivistiska synen” 
(Langemar, 2006, s. 42).

Andra exempel på validitetskriterier är perspektivmedvetenhet och användbarhet. I före-
liggande studie är en viktig aspekt utifrån perspektivmedvetenhet angående definition 
av våld; i och med anförande att ett behandlingsteoretiskt perspektiv blir mindre komp-
licerat eftersom man inte behöver ta ställning till rättsliga aspekter på förövare och offer. 
Medan man inom rättsväsendet måste anstränga sig för att tillgodose alla inblandades 
rättssäkerhet. Det innebär bland annat att rättsväsendet inte kan utgå ifrån att en miss-
tänkt är skyldig förr än att det är bevisat. Andra aspekter på validitet är förståelse, me-
ningsfullhet, användbarhet, vilket är något som föreliggande studie strävat efter att upp-
nå, och där användbarhet också är ett grundläggande syfte.

Intervjuerna gav mycket information utöver de för rapporten fastställda huvudsakliga 
frågeställningarna och även en del oförutsedda teman samt områden för vidare forsk-
ning. Hade mer strukturerade intervjuer valts hade det möjligen inneburit mindre bredd 
och kanske mindre djup i resultaten. Om intervjuarens/rapportförfattarens förkunskaper 
på området för förfaranden inom rättsväsendet varit större hade möjligen en mer effek-
tiv och träffsäker intervjuguide kunnat skapas inledningsvis, alternativt hade helt ostruk-
turerade intervjuer kunnat vara ett bättre val i sådana fall. Mot detta kan ställas att vali-
diteten i kvalitativa studier delvis är beroende av en öppenhet och förutsättningslöshet. 
Öppenheten gäller även forskningsprocessen som sådan, där man i kvalitativ metod med 
fördel söker sig fram och ändrar planeringen och inriktningen allteftersom. Langemar 
(2006) menar att det även kan vara en fördel att inte vara insatt i ett ämne. Bland annat 
kan man då inte ta något för självklart eller givet, och man är inte i samma utsträckning 
som de insatta påverkad av någon inom området rådande diskurs. Men: ”Att vara helt 
förutsättningslös är inte möjligt och det är ju bara en gång som man kan vara teoretiskt 
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naiv inför uppgiften” (Langemar, 2006, s. 18).

Kvalitativ metod ansågs passande utifrån att det gällde att ta reda på kvalitativa aspekter 
på barn i rättsprocessen samt åklagare och polisers arbete med sådana fall. Langemar 
(2006) menar att innehållet i frågeställningar som passar för kvalitativ metod ofta hand-
lar om ”[...] hur något upplevs, utvecklas, går till etc [...] Frågeställningen kan också 
gälla vilka faktorer, egenskaper, konsekvenser etc som finns i något sammanhang, t ex 
vilka faktorer som upplevs viktiga för arbetsmotivationen” (Langemar, 2006, s. 19). I 
kvalitativ metod kan avgränsning och frågeställning med fördel modifieras under arbe-
tets gång, och specificering av frågeställning förändras.

För validiteten i kvalitativa intervjuer är förhållningssättet viktigare än hur de konkreta 
frågorna formuleras. Det viktiga är att få intervjupersonerna att utveckla sig kring inne-
hållet i intervjuerna, sk thick descriptions (Stiles, 1993 i Langemar). Det är i själva ver-
ket en oändlig frågeställning att beskriva något kvalitativt, menar Langemar (2006) 
eftersom det hela tiden går att upptäcka fler variationer och nyanser. Fördelen med kva-
litativa metoder är att det går att hitta intressanta beskrivningar som kan ses som värde-
fulla i sig, utan att relateras till någon statistisk signifikans (se Langemar, 2006).

För kvalitativa studier är en aspekt som kan hänföras till validitet att man utgår från ett 
representativt urval. I föreliggande studie är detta något som eftersträvats. Dock var det 
svårt att hitta personer som ville ställa upp på intervjuer och eftersom det är förhållande-
vis ovanligt med specifik erfarenhet av grovt, och särskilt dödligt våld. Således har in-
tervjuerna kommit att handla om olika grader av våld och övergrepp i nära relationer 
samt mer hypotetiska resonemang om det grövsta våldet, samt dödsmisshandel och 
mord.

Vid den sista åklagarintervjun skedde ett tekniskt missöde avseende tekniskt missöde 
med inspelningen vilket upptäcktes i efter avslutad intervju, varför den gick förlorad, 
vilket var en stor förlust eftersom denna hade underlättat analysarbetet. Här spelar inter-
vjuarens förkunskaper i ämnet avseende rättsväsendet, åklagarmyndighetens organisa-
tion, polisens organisation och polisarbete in på ett tydligt sätt. Med allt större erfaren-
het av ämnet var det därmed också lättare att ställa passande följdfrågor och känna igen 
när något var ämne för fruktbar uppföljning eller när valet skulle träffas att avstå – 
vilket betyder att de senare intervjuerna blev bättre. 

Med anledning av ovanstående ska också betonas att  studien visar på kvaliteten hos 
förekomster avseende synsätt som förekommer bland intervjupersonerna (Miles & 
Huberman, 1994; Langemar 2006). Eftersom det är ett litet antal intervjupersoner så 
räcker materialet inte för att göra någon statistisk beskrivning som kan ge generella svar 
för åklagare eller poliser som grupp. Det som framkommer i intervjuerna kan endast 
hänföras till de respektive individer som ingår i undersökningen. Vad intervjuerna 
däremot visar är exempel på åsikter och förhållningssätt som förekommer bland åklaga-
re respektive poliser, i form av hur en handfull yrkesutövare resonerar när det gäller de 
föreliggande frågorna; och således kan de förekomma även bland andra personer inom 
dessa yrken, detta särskilt sedan de framstår i kontexten av den diskurs som de som 
yrkespersoner omfattas av. I och med att intervjupersonerna är representanter för sina 
respektive yrken, vilka kan anses kunniga och kompetenta i egenskap av sin yrkesutö-
van, kan man dock se det som möjligt att de åsikter och uttalanden som förekommer 
bland dessa, också kan förekomma hos kollegor med samma yrkeskompetens och bak-
grund. De uttalanden som görs kan anses stå i relation till, och vara del av, en diskurs 
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tillhörande rättsväsendet. Hade andra intervjupersoner med samma befattning, kunskap 
och erfarenhet tillgåtts är det möjligt att andra uttalanden förekommit också, eller i 
stället för, de som förekommer här. I analysen står det klart att de intervjupersoner som 
ställt upp känner starkt för barnen – och det förekommer även uttalanden om att man 
hoppas att deltagandet i denna undersökning kan påverka något – så att det blir bättre 
för barn på olika sätt, till exempel som brottsoffer eller i förhörssituationer – liksom 
man även resonerar att samtal med andra berörda yrkesgrupper kan påverka. Eftersom 
studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerat upplägg så är även svaren av 
kvalitativ art. Ingen utsaga är den andra exakt lik – och alla intervjupersoner har inte fått 
alla frågor, och inte heller på samma sätt. Detta beroende på hur respektive intervju ut-
format sig, tidsbegränsningar i intervjuerna samt intervjupersonernas olika befattningar, 
roll i sitt yrke och befogenheter. 

Styrkan med urvalet är att de utgör en god förutsättning för bredd och djup. En ytterli-
gare fördjupning kommer sig av analysen och när resultaten sätts i förhållande till den 
teoretiska inledningen – som hur barnets bästa framstår i ljuset av lagstiftning, hur åkla-
gare och poliser jobbar samt i ljuset av ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. 

Något som kan vara värt att reflektera över är hur omständigheter kan ha påverkat sva-
ren – för att inte säga hur intervjupersonernas synsätt till någon del därigenom träder 
fram. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (liksom med ett socialpsykologiskt 
eller socialantropologiskt perspektiv) kan ett möjligt resonemang gå ut på att argumen-
tera för att det kan förekomma en socialt konstruerad, men outtalad, norm för hur man 
ska se på, och förhålla sig till barn (se t ex Norman, 1996; Burr, 2003). En sådan outta-
lad norm skulle till exempel handla om att ”barn och barns väl ska alltid komma i första 
rummet”. Outtalade normer är något som människor skapar i grupper, sammanslutning-
ar så väl som i samhällen och kulturer. Man kan också säga att dessa är kultur. Dessa 
outtalade normer blir lätt till ideal och är vidare också något som påverkar människor 
som ingår, eller som vill bli del av, en grupp eller ett samhälle i fråga. De är så att säga 
något som ingår i en socialiseringsprocess. Det kan alltså handla om regler och normer 
som är mer eller mindre uttalade, samt är – eller ses – som mer eller mindre självklara 
och som kan innehålla känsliga laddningar och tabun; normer och regler om och för, hur 
man ska förhålla sig och ställa sig i frågor som berör värden som kan finnas i ett sam-
hälle. Mer grundläggande värden kan vidare ligga bakom förförståelser. En risk med 
den här typen av intervjuundersökning är att man i mycket får svar som står i enlighet 
med sådana outtalade ideal, eller normer; det vill säga svar som är socialt önskvärda. 
Det har också betydelse vem jag som intervjuare är, vilka förkunskaper och föreställ-
ningar jag som intervjuare bär med mig, respektive hur jag i den egenskap, i vilken jag 
intervjuar uppfattas – i det här fallet en psykologstudent som skriver uppsats i anslut-
ning till ett forskningsprojekt som stöds av Brottsoffermyndigheten – och som handlar 
om de intervjuades arbete med barn. Det kan också hända att ett ämne som kan upplevas 
som känsligt, i kombination med sammanhanget som sådant, berör intervjupersoners yr-
kesstolthet i och med frågor i intervjun; när det handlar om en intervju som avser gå på 
djupet så blir det i idealfallet också mycket av ett möte – och där blir det som intervju-
personen säger ofta personligt. En konsekvens kan bli att individen också därmed kan 
känna sig sårbar. Crafoord (1994) skriver om hur den intervjuade kan känna det som att 
”[...] klä av sig och visa upp sig. Osäkerheten bara växer och blockeringen är ett faktum. 
Man gömmer sig, drar sig ur språket och blir allt mer korthuggen. I en sådan situation är 
det viktigt att lämna ambitionen att få fram ett detaljerat innehåll i berättelsen. I stället 
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bör man söka empatiskt sätta sig in i situationen som individen upplever den […].” (s. 
115-116). Ett exempel kan vara när en av intervjupersonerna indignerat utbrister att 
”...det behöver man ju inte vara legitimerad psykolog för att förstå att barnen lider skada 
av att bevittna våld”. Samt uttalanden som ”...det är ju ingen som vill något barn något 
ont heller”; ”...vi är ju inga monster heller”. Här kan barns bästa bli laddat i förhållande 
till att ansvaret i yrket medför att man känner krav som kan vara svåra att möta – och än 
mer så om man känner sig osäker på vad barnets bästa är eller om man är av en annan 
åsikt än vad som uppfattas som normen kring vad som är barnets bästa. När det gäller 
ett känsligt ämne så är en annan aspekt att intervjupersonen kan känna att det blir extra 
viktigt att det som han eller hon säger uppfattas av mottagaren (samtalspartnern eller in-
tervjuaren) precis så som de själva tänker sig det. Crafoord (1994) skriver om den goda 
lyssnaren som någon som är psykologiskt tillgänglig och närvarande, som kan lyssna 
med ett öppet sinne, utan ”egenintresse” (Crafoord, 1994, s.74) i lyssnandet. I intervjun 
som ett samtal fungerar intervjuaren som en ”katalysator” (Crafoord, 1994, s. 117). 
Detta har även varit en aspekt som funnits i åtanke under analys av intervjuerna; här 
ligger ett ansvar i att göra intervjupersonerna rättvisa, vilket betyder att även analysen 
innebär en form av lyssnande.

7.3 Förförståelse och kunskapssyn
Min förförståelse i sammanhanget är att vi lever i ett samhälle där barns bästa är något 
som för människor i ”samhället Sverige” är ett starkt värde, som ingen skulle anse sig 
inte stå för. Däremot kan det finnas olika uppfattningar om vad som är barns bästa i oli-
ka sammanhang. En ytterligare dimension till förförståelse om barns bästa i olika situa-
tioner, som jag ser det, ligger i ett anknytningsteoretiskt perspektiv – vilket möjligen in-
te omfattas av alla invånare i samhället Sverige. Vilket kan illustreras med ett social-
konstruktionistiskt perspektiv kombinerat med ett systemteoretiskt perspektiv. På be-
nämningen ”samhället Sverige” kan olika subsystem omfattas av synsätt och uppfatt-
ningar som mer eller mindre skiljer sig åt. 

Min förförståelse när det gäller anknytningsteori handlar även om att jag skriver som 
psykologstudent, vilket skulle kunna beskrivas som ett kunskapsinducerat perspektiv i 
relation till människor som inte är särskilt insatta i anknytningsteoretisk teori, eller en 
kunskapsinducerad förförståelse. Men där människor som inte införskaffat sig särskild 
utbildning om anknytningsteori kan vara påverkade av ett anknytningsteoretiskt förhåll-
ningssätt genom socialkonstruktionistiska processer. Det genom att de psykologiska teo-
rier, som används inom samhällets sociala och vårdande instanser också är teorier som 
genomsyrar vår tidsanda – och som därigenom kommer att ta sig i uttryck genom olika 
kanaler för kunskapsöverföring och värdegrundsöverföring; olika nivåer av medier och 
utbildningar: till exempel genom allt ifrån vetenskapliga tidskrifter till dagstidningar, 
romaner, och vardagliga samtal mellan människor. Genom systemteoretiska processer 
överförs kunskap och värden inom och mellan ett samhälles olika system och subsys-
tem. 

När det gäller kunskapssyn och epistemologi kan arbetet sägas höra hemma i en social-
konstruktionistisk tradition, men som drar åt kritisk realism (se Langemar, 2006),
samt med en interaktiv syn; en syn av att upplevelser och beteende påverkar varandra 
(se Langemar, 2006). Mitt arbete kan även beskrivas som eklektiskt i och med att jag 
anför teorier från olika teoretiska riktningar. Det är ett sätt att beskriva ämnet utifrån 
olika perspektiv.
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Det specifika området för rättspsykologi var relativt nytt för mig, särskilt då avseende 
barn i rättsprocessen – men framförallt när det gäller de juridiska och rättsliga delarna – 
vilka även handlar om hur poliser och åklagare specifikt arbetar. Det innebär en nackdel 
att inte vara insatt i ämnet, i och med att det är en process bara att sätta sig in i det. Sam-
tidigt är det en fördel, som innebär att det är lättare att ha ett  öppet och förutsättnings-
löst förhållningssätt (d v s där man inte är primad – se Langemar, 2006, s. 89). Det kan 
även ha påverkat intervjupersonerna – och intervjuerna – att jag är psykologstudent, och 
att de möter mig i den egenskapen. Hade jag varit en etablerad forskare hade de kanske 
förhållit sig på annat sätt till mig.

8. A v s l u t a n d e  d i s k u s s i o n

Beslut om att höra barn är ett beslut som kan vara svårt och som inte är helt självklart. 
Det är de olika aspekterna på detta som berörs mer övergripande i denna avslutande 
diskussion. Under Resultat och diskussion redogörs för de huvudsakliga problem som 
åklagare och poliser upplever med att höra barn, samt för åklagarnas del, med beslut om 
att höra barn. Vidare framträder utifrån intervjupersonernas utsagor en bild av hur de 
upplever barnen i rättsprocesser, samt hur de ser på barns bevittnande av våld – och att 
barns rätt enligt barnkonventionen kan bli bättre. 

Barn hörs sällan om våld i nära relationer, men det händer. Intervjupersonerna anger det 
mer angeläget att höra barn som bevittnat, ju allvarligare och grövre brott det gäller. För 
beslut om förhör med barn tillgås förundersökningskungörelsen och föräldrabalken. I 
övrigt finns ingen generell regel utom att det ska ske i enlighet med ”barnets bästa” 
samt att det inte får ”vara till men” för barnet. Det framkommer också att man de senas-
te åren blivit mer uppmärksammade på att också ta hänsyn till barnkonventionen. En 
bedömning om att höra barn görs för varje fall specifikt, i den mån man anser att barn 
behöver höras. Intressant är att man hör barn – och godkänner vittnesmål – om våld mot 
närstående i fall där barn själva är utsatta. Barn har ett sämre utgångsläge i rättsprocess-
er. Utvecklingsrelaterade aspekter spelar in i att barns berättelser kan ha ett lågt bevis-
värde, men även formen för barnförhör, som innebär att det inte vid pågående domstols-
förhandling går att ställa följdfrågor till barnen. 

Att förstå vad barnen berättar 
Utgångspunkter för att förstå hur barnen berättar är barnets psykologiska och språkliga 
utveckling respektive barnens perspektiv samt kunskap om hur deras svar ska tolkas. I 
föreliggande studie blir det i intervjuerna tydligt att det verbala språket, främst med 
avseende på semantik, har hög värdering i rättsliga sammanhang – i och med att det är 
detta som får huvudsaklig prioritet och erkännande när det kommer till bevisvärdering-
en. Intervjupersonerna beskriver språkliga problem med att höra barn. Dessa beskriv-
ningar stämmer överens med de problem som Batin och Ceci (2003) pekar på som för-
knippade med kommunikation mellan vuxna och barn och den kontext i vilken barn blir 
intervjuade och tolkade. En slutsats utifrån föreliggande studie är att åklagare kan behö-
va någon form av stöd utöver den kommunikation som i olika mån sker med barnför-
hörsledare, när det kommer till beslutet att höra barn. Vidare framstår det som att det 
kunde vara bra ur brottsoffer- och rättssäkerhetsperspektiv med expertråd när det gäller 
barn i rättsprocesser. Enligt Batin och Ceci (2003) är det viktig att söka expertråd när 
det kommer till barns berättande. Forskning visar även att barn i större utsträckning än 
vuxna använder kroppsspråket och kroppsuttryck – och här skiljer sig barns användande 
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av detta något från vuxnas (Lewis, 1978; Goldin-Meadow, 2006). Georgsson och med-
arbetare (2011) skriver utifrån (Fivush et al.,1995; Fivush & Schwarzmueller, 1998; i 
Gerogsson et al., 2011) att barn vid åtta års ålder har förmåga att minnas och återberätta 
händelser på ett organiserat och sammanhängande sätt. Detta visade sig i deras studie 
inte stämma när det handlar om att beskriva familjevåld. De finner att det är vanligt att 
barn använder omskrivningar, utesluter och censurerar beskrivningar av våld i nära re-
lationer. En förklaring anser de kan vara att det handlar om försvarsmekanismer. De an-
ser även att det kan vara ett uttryck för barns bristande språkförmåga men även osäker-
het kring hur de ska tolka situationen. Det framstår utifrån litteraturen som att även små 
barn med rätt stöd, kan återge en händelse. Vid tre års ålder kan man förvänta sig att 
barns minnen av potentiellt traumatiska händelser är robust (Burgwyn-Bailes, Baker-
Ward, Gordon & Ornstein, 2001; Goodman et al., 1997; Peterson, 1999; Peterson & 
Bell, 1996; Peterson & Whalen, 2001; Salmon, Price & Pereira, 2002; Shrimpton et al., 
1998; i Peterson & Warren, 2009) och vid denna ålder har det visat sig att barn har kun-
nat ge korrekta vittnesmål (Goodman et al., 1997; Pynoos & Eth, 1984; Terr, 1988). För 
barn som var två år vid en stressfylld händelse ökade hågkomsten på en period över fem 
år, från 40% till 55%(Peterson & Warren, 2009). Barn som är mellan två och tre år vid 
tillfället för en potentiellt trauma-tisk upplevelse kan därmed förväntas ha ett minne som 
förbättrats över en tid på flera år. Till skill-nad från barn i andra åldrar (Peterson & 
Warren, 2009). 

Kroppsspråk och kroppsspråkliga signaler kan få större betydelse i diagnostiserande och 
bearbetande, eller behandlande, samtal. Terr (1987) pekar på en viktig roll för psykiat-
riker och psykologer med avseende på dessa språkliga aspekter; som informativa entite-
ter som kommunicerar något väsentligt. Det är dock inte helt enkelt. I ett diagnostise-
rande eller behandlande sammanhang kan kroppsspråk och kroppsspråkliga signaler ses 
som symptom; de kommunicerar någonting om personens tillstånd och kan säga något 
om deras erfarenheter. Kriterier för att diagnostisera barns traumatisering har utvecklats 
utifrån vilka symptom de uppvisar tecken på. Detta eftersom barn inte alltid har tillräck-
lig förmåga att utvärdera och verbalisera sina upplevelser (Scheeringa & Zeeanah, 1995; 
Scheeringa et al., 2003 i Dyregrov, 2010). 

Vid fyra-fem års ålder kan de flesta barn tala i enlighet med grundläggande grammatis-
ka regler (Arnqvist (1993, i Christison & Riber, 2007). Vad man ska komma ihåg är 
dock att förskolebarn kan ha svårt att svara på öppna frågor och kan behöva väldigt pre-
cisa frågor för att kunna ge informa-tion, vilket kan fungera ledande och suggererande 
(Ceci & Bruck, 1995 i Peterson & Warren, 2009). Den typen av frågor ger ett sämre be-
visvärde. Det finns också andra psykologiska och utvecklings-mässiga skillnader mellan 
barn i fyra-fem års ålder, äldre barn och vuxna (jmfr t ex Risholm Mothander, 2008). Att 
barnen vid fem års ålder kan tala med en grundläggande grammatik är inte det samma 
som att de talar som vuxna – eller rättare sagt; med vuxnas erfarenhet. De har ännu ett 
litet ordförråd och fortfarande har barnen ett sämre utgångsläge i och med deras korta 
livserfarenhet – de har inte erfarenheter att hänga upp sina upplevelser på (jmfr Batin & 
Ceci, 2003; Socialstyrel-sen, 2005). 

Precis som erfarenhet – eller barnets relativt korta livserfarenhet – har inverkan på bar-
nets förståelse av olika företeelser så väl som ord, kan barnets psykologiska mognad ha 
inverkan på barns tänkan-de och hur de uttrycker sig (se Batin & Ceci, 2003; Social-
styrelsen, 2005; Goldin-Meadow, 2006; Risholm Mothander, 2008). Som exempel kan 
nämnas att när det gäller skuld och skam i förhållande till en (potentiellt) traumatisk 
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händelse så kan det magiska tänkandet spela in i hur barnet förhåller sig i förhör. Barnet 
kan känna skuld för något som för en vuxen framstår som orimligt eller obegripligt. 
Fantasivärlden kan uppfattas som reell och barnet kan uppfatta ting som levande, till 
exempel en nalle. Barnets ålder och mognad spelar in i hur ett barn kan svara på öppna 
frå-gor, och i vilken utsträckning de kan utveckla sig kring sådana frågor. Barn i upp till 
sex års ålder kan i större utsträckning karaktäriseras av egocentriskt tänkande. Mellan 6-
12 år (konkret operatio-nell nivå) kan barnet till exempel i ökande utsträckning hålla 
reda på tiden, vilket bland annat visar sig i att barnet börjar lära sig klockan och även 
när barnet visar sig hålla reda på årstider, veckodag, månad, år (se Batin & Ceci, 2003; 
Risholm Mothander 2008). I samtal med förskolebarn så är deras sätt att minnas och 
tolka händelser dels beroende av deras förmåga till mentalisering och att det magiska 
tänkandet har gett vika, samt att barnet därmed uppnått en förmåga att se saker mer rea-
listiskt och från olika perspektiv. Barnens sätt att berätta påverkas även av vilka känslor 
som väckts, hur välbekant den upplevelse som barnet ska beskriva är (för barnet i fråga) 
samt beror också på barnets relation till den som barnet ska berätta för (Risholm 
Mothander 2008). 

Bland svårigheter med barns vittnesmål som avser språkliga aspekter är det vanligt före-
kommande att yngre barn, särskilt förskolebarn, benämner en ensam förövare med ett 
pronomen i plural. I en studie visade det sig, att de flesta barn på mellan tre till tio år, 
som fick se en film som handlade om en missgärning, först refererade till den ensamme 
förövaren i filmen med pluralis, det vill säga som ”de”. De äldre barnen kunde med 
hjälp av en riktad fråga specificera uttalandet, och fastslå att det var en person som ut-
fört dådet, medan förskolebarn i signifikant utsträckning inte klarade detta. Särskilt tre- 
fyraåringar kan vara oförmögna att skilja på singular och plural i språkligt uttryck och 
kan, även efter flera följdfrågor, fortsätta att använda plural även fast de menar singular 
och vet att det var en man som utförde en handling och inte flera. Batin och Ceci (2003) 
skriver att i de flesta sammanhang som barn erfar i sitt dagliga liv utvärderas inte det de 
säger noggrant, med avseende på innehåll och sanningsvärde. När den föräldern ställer 
frågan ”vad gjorde du på dagis idag” till sitt barn, så omfattar förälderns kunskaps- och 
erfarenhets-bas ett skript för vad svaret kommer att inbegripa. Allt som barnet berättar, 
som passar in i detta skript kommer inte att ifrågasättas, anses anmärkningsvärt – eller 
vara anledning till oro. Den kom-munikation som sker i samband med rättsprocesser 
omfattar andra krav. Här är konversationen ut-formad på ett specifikt sätt för att i hög 
grad främja en delad kontext och ömsesidig förståelse, för innehåll och sammanhang i 
konversationen. Inom juridiken och rättsväsendet läggs avgörande vikt vid ords exakta 
lexikala innebörd. Det är mer komplicerat att tillgå det icke-verbala språket och kropps-
språkliga signaler i juridiska sammanhang än i behandlingspsykologiska sammanhang. 
Ur ett behandlingsperspektiv så är det den hjälp-behövande individen och dennes/den-
nas berättelse som är utgångspunkt. En rättslig prövning för att döma en misstänkt be-
hövs inte i det sammanhanget. I det juridiska sammanhanget är det desto viktigare att, 
ställt utom rimligt tvivel, sådana kroppsspråkliga signaler och symptom beror på brottet 
som är aktuellt i en respektive domstolsförhandling. Man kan i ett rättsligt förfarande 
inte utgå ifrån att något är sant, för att en person säger eller uttrycker något. Här gäller 
det att ta reda på exakt vad som skett och hur. 

Det har visat sig att barn ger den mest riktiga informationen om de på öppen uppmaning 
får återberätta fritt om en händelse – utan vidare frågor. Dock har förskolebarn svårt att 
på öppen fråga beskriva vad de minns från en händelse och de flesta förskolebarn för-



Sid 62 av 90 

mår inte att ge tillräckligt detaljerad information om en händelse, för att en lyssnare som 
inte känner till något om det inträffade ska kunna få en bild av händelseförloppet och 
dess sammanhang. Förskolebarn, särskilt tre- fyraåringar (och därunder), tenderar att på 
öppna frågor svara med ett enda ord, och intervjuaren kommer därför lätt att hamna i en 
situation där frågorna blir allt mer riktade och specifika

Något som är viktigt att komma ihåg, som framträder i föreliggande intervjustudie, är 
att ”närstående” som relation kan ta sig andra uttryck än att det handlar om en förälder, 
styvförälder, annan familjemedlem eller släkting. Det kan vara någon som barnet har 
knutit nära band till, i form av vad man skulle kunna kalla vänskapsband. Follmer och 
medarbetare (2005) har funnit att relationen till förövaren har betydelse för hur mycket 
barn berättar om våld som de bevittnat mot deras mamma. De resonerar; att en mer ne-
gativ syn på moderns partner kan ha stött hågkomsten av hans våldsamma beteende. Al-
ternativt så kan en mer negativ uppfattning om moderns partner i större utsträckning ha 
medfört vilja att rapportera hans våldsamma beteende. Follmer och medförfattare drar 
slutsatsen att det också kan finnas individuella skillnader hos barnen – när det gäller 
personlighet, beteende och kognitiva karaktäristika – avseende hur de tolkar och upp-
fattar aversiva händelser – vilket kan leda till variationer i hur de rapporterar om en hän-
delse. Forskning har tidigare visat att barn i mindre utsträckning berättar om övergrepp 
som de utsatts för inom familjen, jämfört med om de utsätts utanför familjen. Det har 
förklarats bero på lojalitet, rädsla för familjens reaktioner och oro för negativa konse-
kvenser för förövaren (Sas, 1993; Sauzier, 1989). Azad och Christianson (2012) har 
funnit att när det kommer till grovt och dödligt våld så berättar barnen oavsett vilken 
relation barnet har till förövaren. 

Genom intervjuerna framgår att det inom rättsväsendet finns en föreställning om att 
barn glömmer och att de glömmer fort (se under rubrik 6.1.1 Skillnader i åklagares och 
polisers barnperspektiv och syn på förhör med barn). Detta kan behöva nyanseras. Se-
lektiv varseblivning spelar in i vad människor uppmärksammar och minns. Enligt Spear 
& Kucharski (1984) samt Rovee-Collier och medarbetare (Rovee- Collier & Cuevas, 
2009; Rovee-Collier & Giles, 2010) är det inte fråga om (små) barn minns utan vad de 
minns. Det kan således vara svårt att vittna mot en närstående, medan det är lättare att 
vittna mot en obekant. Men det kan även vara vara befriande att vittna om en förövare är 
närstående – särskilt om det handlar om grovt och dödligt våld. I föreliggande studie fö-
rekommer uppfattningen att det för barn att vittna mot närstående kan vara förenat med 
känslor av skuld, att barnet känner att det gjort något ”fel” (Åklagare 2), något som or-
sakat eller förvärrat det som inträffat. Men mer så när det är barnet som är det primära 
offret.

Vad som sker mellan händelserna och den uppföljande intervjun kan enligt Follmer 
Greenhoot och medförfattare (2005) delvis förklara skillnader i förmåga att minnas, så 
som samtal om händelserna och om aggression i familjen. Vid förhör är det ytterst noga 
att inte göra några suggereringar, till exempel genom ledande frågor och man ska avstå 
från nya ord som tillhör ett vuxet ordförråd och akta sig för att övertolka barns lek (Terr, 
1987). 

Tidigare forskning från USA visar att barns vittnesmål kan ogillas på grund av barnets 
språknivå (Terr, 1987). Det stöder det resultat som här framkommer, avseende hur åkla-
garna talar om barns språk i samband med förhör; nämligen att barns språk innebär att 
barn kan hamna i ett sämre ut-gångsläge med sin berättelse. Här skulle det vara intres-
sant att undersöka närmare hur det ser ut i Sverige, vid fall av att barns vittnesmål spelas 
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upp vid rättegångar och hur domare och nämndemän ser på barnens språk. Vilket värde 
tillmäts barnens berättelser och hur ser man vid rättegångar på barnens sätt att uttrycka 
sig? 

När barn inte berättar 
Det framkommer i föreliggande studie erfarenhet av att barn inte alltid berättar allt om 
de traumatiska upplevelser de haft. I intervjupersonernas resonemang framkommer upp-
fattningen att det inte endast beror på huruvida barn minns eller kan berätta om en hän-
delse – det kan också finnas andra orsaker till att barn inte berättar, eller att de berättar 
som de gör vid ett givet tillfälle. Intervjupersoner uppfattar ibland att barn inte vill be-
rätta, eller är motvilliga, vilket de resonerar om, som att det kan bero på att barn kan va-
ra generade, blyga, och/eller skämmas över någon  förälder, de kan vara trötta eller ut-
tråkade, barn kan tycka att det är obehagligt att berätta, de kan vara rädda. De kan skyd-
da en närstående. De kan ha lovat att inte berätta om något och vara lojala. De kan vida-
re vara påverkade eller till och med pressade inför förhöret. En slutsats härav, är att man 
inte kan räkna bort eventuell vilja, eller ovilja, att berätta i förhör. I intervjuerna fram-
kommer att olika känslor, inställning till, och vilken relation barnet har i förhållande till 
en förövare, kan spela in i varför barn inte berättar, eller berättar. En del kan bestå i so-
ciala känslor, som skuld och skam – eller att de är rädda. Sociala känslor kan även sättas 
i samband med anknytningspsykologiska aspekter (t ex hopp och tillit samt tillgivenhet 
och lojalitet). Häribland återfinns alltså aspekter som innebär att barn är, eller kan vara 
påverkade genom relationen till de närstående vilka förhör i förekommande fall berör – 
vilket även innebär stöd för en anknytningspsykologisk aspekt på berättande i förhör. 
Intervjupersoner uppfattar det som att känslomässigt beroende skuld och skam kan på-
verka barnens berättelse – även då det inte gäller övergrepp av sexuell beskaffenhet. Det 
förekommer uttalanden om att barn är lojala, vill vara till lags, och att barnen kan vara 
påverkade av personer i sin nära omgivning när de kommer till förhör. Åklagare 3 beto-
nar att barn ofta är väldigt noga med att ”hålla vad de har lovat”. Barn kan också ha 
knutit någon form av nära band till förövaren även då barn själva är primärt utsatta, och 
även om förövaren inte är en person som hör till familjen. I det hänseendet kan det där-
med tänkas handla om en ovilja att prata om det som en förövare gjort, som bottnar i en 
positiv syn på förövaren (jämför även med Follmer Greenhoot & medarbetare, 2005). 
Här kan det även enligt föreliggande intervjustudie handla om att barnet vill skydda för-
övaren. 

Den genomgång av forskning på barns minne och vad barn återger som gjorts i förelig-
gande studie, ger stöd för teorier om motiverad glömska, både viljemässig och ofrivillig, 
som avser försvarsmekanismer. Olika posttraumatiska och stressrelaterade symptom 
som kan utgöras av försvars- eller copingstrategier – t ex förnekelse, identifikation med 
aggressorn, aggressioner mot självet, sluta sig känslomässigt eller dissociation genom 
att avleda sin uppmärksamhet– kan inverka negativt på barns förmåga och vilja att be-
skriva upplevelser av våld i nära relationer. Formandet av en berättelse är en kognitiv 
process som inbegriper minnessystemen. När barns berättelser är osammanhängande 
och svåra att förstå kan det vara för att barnen inte vill berätta, eller att de undvikit att 
formulera en berättelse om det bevittnat, och därmed inte riktigt förmår ge en samman-
hängande berättelse (se Georgsson et al., 2011). Att barn inte minns traumatiska händel-
ser beror enligt Breuer och Freud (1895/1955 i Christianson, 1994) på motiverad glöms-
ka. Motiverad glömska kan vara medveten eller omedveten, och bero på medveten vilja 
eller på copingmekanismer och psykologiska försvar. Avseende de stora skillnader i re-
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sultat bland undersökningar när det gäller hågkomst av potentiellt traumatiska upplevel-
ser, sär skilt på sexuella övergrepp (Se: Dutta & Kanungo 1967, Holmes 1970, Mc 
Gaugh 1983, Brewer 1988, Gold 1990; i Bower 1992; Browij & Kulik, 1977, E. F. 
Loftus, 1979, Deffenbacher, 1983, Kassin, Ellsworth & Smith, 1989, Yuille & Cutshall, 
1989, Heuer & Reisberg, 1990, Bohannon, 1992; i Christianson, 1992; Christianson, 
1992; Williams 1994, Quas et al., 1997, Epstein & Bottoms 1998, Goodman et al., 
2003; i Follmer Greenhoot et al., 2005; Deffenbacher, Bornstein, Penrod & Mc Gorty, 
2004 i Peterson & Warren, 2009; Peterson & Warren 2009) väcks frågan om det snarare 
visar på vilja att berätta, än på vad personerna faktiskt minns. 

Känslor av skuld och skam återfinns hos offer av alla slag och finns vanligtvis med 
bland reaktionerna hos personer som utsatts för våld eller sexuella övergrepp – samt kan 
göra det svårt för ett offer att tala om sina upplevelser. Det är även vanligt att barn tar på 
sig ansvar för det inträffade (Pynoos & Eth, 1987/1988; Christianson, 1994; Leander, 
Granhag & Christianson, 2005; Broberg et al., 2003/2007; Leander, Christianson & 
Granhag, 2007; Hindberg et al., 2009; Leander, 2010). 

När barn uttrycker motvilja att berätta kan också tänkas bero på själva förfarandet vid 
förhöret – åklagare anser till exempel att förhör ibland kan fungera uttröttande på barnet 
och att förhör inte alltid är så väl anpassade för barn. Här kan och krav på att förhör ska 
ske skyndsamt spela in i hur förhöret läggs upp. Att barn uttrycker obehag eller mot-
stånd mot att tala om en händelse är dock inte självklart det samma som att de inte vill 
berätta. Därför är det särskilt viktigt att barn får tillfälle att tillsammans med en vuxen ta 
ställning till detta och känslor som kan finnas kring det hela. Här gäller dock att vara 
medveten om vilken typ av samtal man har och komma ihåg att det är skillnad på foren-
sisk intervju och bearbetande samtal. Det finns bland intervjupersonerna erfarenhet av, 
och uppfattning om, att upprepade förhör kan fungera bättre för barnen. Tidigare forsk-
ning har visat att att upprepade förhör leder till mer detaljerade utsagor och minskar 
barns benägenhet att undanhålla information (Leander, 2010 i Azad & Christianson, 
2012, under tryck). Azad och Christianson drar slutsatsen att detta betyder att barn som 
upplevt interpersonellt våld kan förväntas ha mer att berätta, utöver den initiala berättel-
sen och att detta är något som man bör ha i åtanke när man skapar en intervjusituation. 

I samband med konflikter mellan vårdnadshavare upplever åklagare det särskilt proble-
matiskt att framställa fråga till barn, eftersom det redan är tydligt att det är en konflikt 
mellan vårdnadshavarna. Där framstår det som uppenbart att barnen kan hamna i att en 
situation tvingar barnen att välja sida. Det förekommer att föräldrar vill – och ”erbjuder” 
- att deras barn ska höras i samband med konflikter i nära relationer. Åklagare säger of-
tast nej i sådana sammanhang. Om barnen själva uttrycker att de vill höras, så får de ofta 
det – men det betyder inte automatiskt att dessa förhör sedan spelas upp i en eventuell 
domstolsförhandling. För det behövs särskild prövning. 

Åklagarna önskar någon att dela det ansvaret med även när det kommer till att höra barn 
som bevittnat våld i nära relationer. Att man inte behöver gå genom föräldrarna för fråga 
– de säger oftast nej. Det framstår som det kan finnas en risk att barn inte överhuvudta-
get får frågan, utan att frågan stannar hos föräldrarna. När barn har särskild företrädare 
kan denna göra en övervägning som tar hänsyn endast och uteslutande till barnets in-
tressen – och bästa. 

Forskning har visat att socialt stöd, och kanske särskilt stöd från föräldrar och familj, 
har betydelse för hur barn hanterar stressfyllda upplevelser ( Abdulbaghi,1999 ; 
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Gerhardt 2004/2007; Bokszczanin, 2008 i Dyregrov, 2010). En coping-stil där barnet 
aktivt försöker hantera stressen och se en händelse ur nya perspektiv fungerar förebyg-
gande, medan undvikande strategier kan leda till PTSD (Foa et al., 1989; Compas et al., 
2001; Ehlers & Clark, 2000; i Lengua, Long & Meltzoff, 2006). Öppen kommunikation 
omkring händelsen ger psykologisk motståndskraft mot traumatiska efterverkningar 
(Lutz et. al., 2007 i Dyregrov 2010). Forskningen och litteraturen visar på olika teorier 
kring frågan om det är välgörande eller stressfyllt för barn att höras (se Cullberg 1975/ 
1980/1988; Terr, 1987; Solberg, 2007; Dyregrov, 2010; Terr, 1991 i Georgsson et al., 
2011; Azad & Christianson, 2012). Sådan forskning pekar därmed på vikten av att våga 
fråga barn om vilka (eventuella) svåra frågor och funderingar som barnen bär på när det 
kommer till eventuellt upplevda, potentiellt traumatiska, händelser i nära relationer även 
i andra sammanhang än  uteslutande i behandlande sammanhang. Framförallt visar det 
att det är viktigt att barn erbjuds möjlighet att tala om upplevda trauman – men även hur 
viktigt det kan vara att barnen får möjlighet berätta för någon inom rättsväsendet om det 
som hänt – och att de många gånger gärna vill höras, även om det är på frestande. För-
hör och behandlande samtal är dock olika forum där barnens berättande kan ske och fo-
rensisk intervju och psykologiskt behandlande samtal skiljer sig åt, när det gäller syfte, 
kvalitet och utförande. För att vidare undersöka huruvida förhör är ett passande forum 
för barn att påbörja bearbetning av en traumatisk upplevelse kan det vara adekvat att 
beakta skillnader avseende be handlande samtal respektive förhör. 

I ett forensiskt sammanhang försöker man att ta reda på exakt hur ett skeende gått till 
och i den fo rensiska intervjun är det därför viktigt att minnet av det inträffade inte ut-
satts för påverkan. Detta även för att värna bevisvärdet i utsagan. Vid ett förhör undviks 
därför ledande frågor, vilket omfattar frågor i en samtalsstil som kan beskrivas som ela-
borativ samtalsstil (”elaborative style”, Peterson & Warren, 2009, s. 80), en samtalsstil 
som kan fungera psykologiskt behandlande och bearbetande (kognitivt och känslomäs-
sigt integrerande). Det är en samtalsstil som innebär just att gå in på detaljer samt att 
hjälpa barnet att benämna sina upplevelser och ordna händelserna kronologiskt. Vill 
man att barns minnen av händelsen ska stärkas så kan det dock vara att rekommendera 
att samtala med barn direkt, eller ganska snart, efter en händelse. För ett samtal att ge 
största möjliga stöd för minne bör det således vara med just en sådan samtalsstil (jmfr 
Tizzard-Drover & Peterson, 2004; Peterson &Warren 2009). Bland andra åklagare 3 för 
ett resonemang om att barn kan uppvisa tecken på blyghet och motvilja att berätta, och 
att detta kan bero på att barn inte känner tillräckligt stöd för att våga och klara av att be-
rätta. Här kan det innebära en risk, om en förhörsledare har en mer stödjande förhörsstil, 
att det får betydelse för hur frågor formuleras och ställs, och att bevisvärdet därmed kan 
komma att påverkas negativ.  När poliser kommer till brottsplats får endast öppna frågor 
ställas och frågor får inte gå in på detaljer. När det kommer till förhör så är principen om 
öppna frågor viktig, för att säkra bevisvärdet i utsagan – ett förhållningssätt som är ka-
raktäristiskt för integrerande samtal är därför uteslutet. Sett till en brottsutredning så blir 
det avgörande att polis er har kunskap om den påverkan som ett samtal i samband med, 
eller kort tid efter en händelse, har. Sett ur ett påverkansperspektiv så innebär ett förhåll-
ningssätt med öppna frågor, och där inget stöd ges i samtalet, ingen fara för suggerering. 
En svårighet kan dock ligga i om barnet är traumatiserat genom händelsen, då barnet 
kan ha än svårare att svara på just öppna frågor. Särskilt förskolebarn har, (se bl a Batin 
& Ceci, 2003), även i normala fall svårt att svara på öppna frågor. Polisens upp gift när 
den kommer till en situation i fält är att återställa ordningen och om något brottsligt in-
träffat, ta reda på så mycket som möjligt om vad som hänt. Här får polis samtala med 
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alla som finns på platsen – även barn om så behövs. För att ta upp vittnesutsaga behövs 
samtycke från målsman eller särskild företrädare. Om barnet bedöms tillräckligt moget, 
eller målsman är misstänkt förövare mot barnet, använder man sig av informerat sam-
tycke, vilket betyder att man informerar målsman i samband med att man tar upp vitt-
nesutsagan. Detta görs då ofta efter att man talat med barnet. Om polis går in och sam-
talar med ett mer stödjande förhållningssätt, och ställer mer specifika frågor, finns det 
risk för att, om barnets vittnesutsaga senare visar sig behövas, så kommer denna att an-
ses förstörd på grund av det, eller de, samtal med polisen som föregått (beroende på 
kvaliteten för dessas för lopp). En fråga för vidare forskning kan vara huruvida specifikt 
denna risk innebär att poliser i fält väljer att inte ta upp barns, och särskilt de mindre ba-
rnens, berättelser på plats, för att man är rädd att göra fel när man ställer frågor till ba-
rnen. Detta dels med avseende på rädsla att förstöra bevisvärdet i berättelsen, dels med 
avseende på huruvida man är rädd att barnet kan fara illa av ett sådant samtal. 

Barnsyn och diskurs kring våld 
Det händer att åklagare fortfarande missar att föra fram i domstol att barn har bevittnat 
våld och därmed i själva verket är brottsoffer. Det kan i sin tur innebära att barnen där-
med inte kan få den brottsskadersättning som de är berättigade till. Som lagen är skriven 
kan barn dessutom räknas som brottsoffer när de bevittnar våld i och med att de far illa 
av detta – vilket inte gör sig gällande enligt praxis. Poliser och åklagare hyser personli-
ga uppfattningar om att barns bevittnande av våld i nära relationer utgör psykisk miss-
handel. Medan rådande diskurs inte gör det möjligt för barn att bli målsägande, i fall där 
de bevittnat våld – inte ens när de skadats fysiskt i dessa sammanhang. Något som blir 
intressant i sammanhanget är var gränsen går mellan fysiskt och psykiskt våld och skill-
naden i hur man kan förhålla sig till detta inom rättsväsendet respektive i psykologisk 
behandling. 

Utifrån den inledande teorin som anger barns bevittnande av våld som ett område för 
forskning på trauma står det klart att det för barn att bevittna en närstående misshandla 
en annan närstående ligger en stor traumatiserande potential – särskilt när det gäller 
upprepade händelser och/eller grovt och dödligt våld. Mot bakgrund av traumaforskning 
och forskning på barns bevittnande av våld står det klart att det i stor utsträckning kan 
skada barnets känsla av trygghet och förtroende i relation till närstående – samt att detta 
kan ha negativa konsekvenser för den psykologiska utvecklingen på kort och på lång 
sikt, med negativa konsekvenser på psykisk hälsa, personlighetsutveckling och framtida 
relationer (se vidare inledande teori). 

Den inledande teorin visar vidare att alla former av misshandel innehåller psykisk miss-
handel. Psykisk misshandel kan även ske utan förekomst av fysisk misshandel (Lager-
berg, 2001; O´Hagan, 1995). När det gäller hur skadligt ett beteende som utövas är (el-
ler frånvaro av respons och uppmärksamhet) handlar det till stor del om aspekter som 
kontext, intensitet och varaktighet, eller företeelsens återkommande över tid – och bar-
nets utvecklingsstadium. Sådant skadligt bemötande kan vara både oavsiktligt och utö-
vas utan att den som utövar beteende själv är medveten om det (Lagerberg, 2001; O
´Hagan, 1995). Definitioner kan bli problematiska att hantera genom att man gör dem 
för vida och allomfattande, eller för snäva och uteslutande (Minuchin, 1976; Minuchin, 
Rosman & Baker 1978;  Andersson, 1980; Brassard, Hart, & Hardy, 1993; O´Hagan, 
1993 i O´Hagan,1995; O´Hagan, 1995; Minuchin, 1999; Lundsbye & Sandell, 1982/ 
1991/2000; Lagerberg, 2001;  Johansson, 2008;). När misshandel beskrivs framstår det 
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ofta som förekommande på en glidande skala för hur grovt det är, där vi i den ena änden 
finner hur den övergår i fysiska handgripligheter. I den andra änden finns ingen klar 
skiljelinje för var psykisk misshandel tar slut; där normala relationella processer går 
överstyr och blir psykiska övergrepp. Det blir därmed inte alltid lätt att säga exakt när 
det har nått en skadlig nivå.Det finns inte någon tydlig gräns för när relationella samspel 
– och socialisering – övergår i nedlåtenhet, kränkande behandling respektive destruktiva 
relationella processer. Processer vilka bland annat kan inbegripa aspekter på maktutö-
van, som begränsar den som är i underläge, och som i förlängningen kan skada den ut-
satta personen psykiskt – även om inte någonsin en enda fysisk åtbörd ingått i hoten el-
ler kränkningarna. Det kan även ses på en glidande skala för hur grovt det är och det blir 
därmed inte alltid lätt att säga exakt när det har nått en skadlig nivå. Det kan till exem-
pel handla om omedvetna interpersonella mönster för samspel och kommu nikation som 
fungerar dysfunktionellt (Minuchin, 1976; Minuchin, Rosman & Baker 1978; 
Andersson, 1980; Lundsbye & Sandell, 1982/1991/2000; Minuchin, 1999). Resultatet 
av sådan påverkan av mer subtil art syns kanske först i vuxen ålder. 

Olika människor kan också ha olika syn på vad som kan anses som våld och övergrepp, 
utifrån sin erfarenhet. Denna erfarenhet är också kopplad till olika diskurser i männi-
skors tillvaro, och hör därmed ihop med kulturella aspekter. Här kan också livserfaren-
het spela in. Barn har en kort livserfarenhet och ser det som är vanligt förekommande i 
deras vardagliga tillvaro som normalt (Socialstyrelsen, 2005; Isdal, 2001). Särskilt svår-
bestämt utifrån ovanstående aspekter kan företeelser som avser försummelse och om-
sorgsbrist av fysisk och/eller psykisk/känslomässig karaktär anses vara. Sådan behand-
ling eller misskötsel av barn kan orsaka likadana psykiska symptom som direkt fysisk 
misshandel kan orsaka. Barn kan lida skada, inte uteslutande på kort sikt, utan även i ett 
livslångt perspektiv (se Minuchin, 1976; Minuchin, Rosman & Baker 1978; Andersson, 
1980; O´Hagan, 1995; Minuchin, 1999; Lundsbye & Sandell, 1982/1991/2000; Lager-
berg, 2001). Dessa former av misskötsel kan per ce definieras som en form av misshan-
del och kan därmed också anses omfatta bevittnande av våld.

Norman (1996), beskriver hur normer för barnsyn genomsyrar ett samhälles olika socia-
la system. Därmed är myndigheter och rättsväsende inte isolerade enheter i detta. Myn-
digheter och sociala in stitutioner har också genom historien visat sig ha utövat stor in-
verkan på barnsyn. Om man ska se till lagtexten som en diskurs så säger den å ena sidan 
att psykisk misshandel är skadligt och innebär ett brott. Å andra sidan kan rättsväsendet 
inte komma åt just psykisk misshandel. 

Vad som definieras som våld hör samman med rådande normbildning och samhällsdis-
kurs – och är därmed något som omdefinieras i och med att tidsanda och kultur föränd-
ras. Att det är något som är kulturspecifikt blir tydligt när man ser på olika länders lags-
tiftning (Evans et al., 2008; Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2005), pekar på att 
normbildning är något som sker i familjen och att olika barn kan ha olika referenser för 
vad som räknas som våld. 

Under de första åren av barnets liv är vårdnadshavarna den övervägande referensen för 
hur man relaterar, beter sig och agerar i relationer. Barnen socialiseras in i den kultur de 
föds i, från att de först ser dagens ljus. Deras första kontakt med världen är de personer 
som vårdar det under barndomen, där barnet ju äldre det blir kommer att röra sig i allt 
vidare kretsar från sina vårdnadshavare, vilket därmed kommer att ge ytterligare 
perspektiv, utöver vårdnadshavarnas, på vad som är normalt (jmfr inledande teori om bl 
a anknytning). 
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Men när ska man säga att omsorgsbrist och försummelse föreligger i sådan omfattning 
att barnet far illa – och exakt vad är det för fel som föräldern kan begå? I vilken ut-
sträckning ska man se till exempelvis förälders psykiska sjukdom – när den går ut över 
barnet – som misshandel? Sett till den traumatiserande effekt som bevittnande av våld 
kan ha på barn, står det klart att det är likställt med psykisk misshandel. Med ett behand-
lingsteoretiskt perspektiv blir det inte på samma sätt avgörande som med ett juridiskt 
perspektiv att upprätthålla ”vattentäta skott” för en definition, då en definition och dess 
tydlighet blir avgörande när det handlar om huruvida något ska leda till lagföring. Här 
föreligger svårigheter definitionsmässigt, främst för juridiken och för yrkespersoner in-
om rättsväsendet. Intervjupersoner i föreliggande studie uppger att i fall där en kvinna 
misshandlas så anses hennes kränkning djupare/grövre om barnet har bevittnat misshan-
del och kränkningar. Det sägs också ha inverkan på storleken på den brottsskadeersätt-
ning som betalas ut till barnet. Sett ur ett psykologiskt skadeperspektiv så skulle man 
kunna argumentera att förfarandet och den praxis som följs kring barns bevittnande av 
våld mot gällande lag brister, när barnet i det sammanhanget inte anses kunna stå som 
målsägande. Detta eftersom barnet uppenbart inte bara kan ha, utan kan förväntas ha, 
lidit psykisk skada av att bevittna våld i nära relationer (jmfr inledande teori, bl a Terr, 
och redogörelse över lagstiftning). 

I föreliggande studie framgår att intervjupersoner anser att barn som bevittnar våld är 
brottsoffer, även så till vida att de också själva kan vara utsatta primärt även för fysisk 
misshandel – men att barnen far psykiskt illa av att bevittna våld mellan närstående. 
Och att barn borde kunna vara målsägande i dessa fall, alternativt få rätt till en särskild 
företrädare oavsett om de kan definieras som målsägande eller ej. Beslut om att höra 
barn handlar om beslut i varje enskilt fall. Men det framträder också att det inom det 
svenska rättsväsendet finns en diskurs som utgår ifrån att det kan vara påfrestande och 
belastande för barnet att höras, särskilt när det gäller fall som rör närstående. Beslut om 
att höra barn är därför inte heller helt enkelt även när det kommer till att se till barnkon-
ventionen. I föreliggande intervjustudie framstår det som att det kan vara väldigt olika 
hur det är för barn att höras och en slutsats som eventuellt kan dras av det är att det inte 
går att säga generellt att förhör under alla omständigheter och för alla barn är ett pas-
sande tillfälle, och sätt, att påbörja en bearbetning. Tidigare forskning säger att det kan 
vara påfrestande för barn att höras (se Cullberg 1975/1980/1988; Terr, 1987; Solberg, 
2007; Dyregrov, 2010; Terr, 1991 i Georgsson et al., 2011). Senare forskning visar dock 
att det även kan upplevas negativt för barn att inte bli hörda (Azad & Christianson, 
2012).

Barns rätt 
Barns rätt enligt barnkonventionen kan stärkas, men med en grundsyn som säger att 
man riskerar att utsätta barnen för ett psykiskt lidande genom att tillfråga barnen om de 
vill höras, är detta en fråga som det kan finnas olika synpunkter på. Därmed framstår det 
främst som en politisk fråga. Barns rättigheter enligt barnkonventionen kan stärkas – om 
det är så att man anser att barnkonventionens diskurs om barns bästa är mer riktig än 
den diskurs som råder inom det svenska rättsväsendet. Något som är framträdande i 
åklagarnas utsagor är att man anser det som att lägga ansvar på barnet att framställa 
fråga till barn, om de vill höras i fall som handlar om närstående till barnet. Azad och 
Chrisitanson (2012) menar att det möjligen råder en övermåttlig försiktighet eller åter-
hållsamhet att tala med barn och ungdomar. 
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Barns rätt enligt barnkonventionen handlar om ett övervägande mellan barnets behov av 
skydd och barnets åsikter och vilja. Här ska barnets ålder och mognad vägas in, dock 
betonas barns rätt att få bli insatta i frågor som rör dem, att få hjälp att ta ställning i des-
sa samt rätten att fritt få uttrycka sig och sina åsikter och göra sin röst hörd. Barns rätt 
enligt barnkonventionen gäller även att få hjälp att överväga, och rätten att avstå från, 
att höras – efter att övervägande gjorts. Barns rätt enligt barnkonventionen att bli infor-
merade, bli tillfrågade och få hjälp med att i lugn och ro överväga om det vill ställa upp 
i förhör eller inte, kan stärkas genom att barn får ett särskild företrädare även när de be-
vittnat våld – vilket särskilt kan anses rimligt när de bevittnat våld i nära relationer. Det-
ta med anledning av eventuella beroende- och lojalitetskonflikter, respektive skam- och 
skuldkänslor, som kan innebära psykisk påfrestning. Det skulle rent tekniskt innebära att 
barn blir målsägande. Alternativt att det kan ordnas så att barn på annat sätt kan få en 
absolut och självklar rätt till särskild företrädare, utan att bli målsägande, i en sådan si-
tuation – vilket skulle stämma bättre med formuleringarna i barnkonventionen om barns 
bästa i rättsliga fall som rör barnet. Det blir tydligt att enligt svensk lag så rör det bevitt-
nade våldet mellan närstående dock inte barnet i tillräcklig utsträckning; eftersom barnet 
inte är målsägande. I samband med tidigare straffskärpningsgrund vid barns bevittnande 
av våld, samt lagändringen som gav barn som bevittnat våld rätt till statlig brottsskade-
ersättning, ansågs det försätta barnet i en svår situation om barnet blev målsägande i så 
dana fall. Detta i och med att det då skulle gälla att vittna mot närstående och barnet 
därmed för sättas i en konfliktsituation, och en situation där utfallet skulle komma att 
vila på barnets avgörande. Men också med anledning av att barnet i onödan dras in i en 
rättsprocess som i sig kan innebära psykisk påfrestning (se SOU, 2012:26). När denna 
lag trädde i kraft var den var den politiska bedömningen i sammanhanget att barn som 
bevittnat våld skulle skyddas från en rättsprocess mot en närstående – under vilken bar-
net skulle kunna fara ytterligare illa. Därmed ansågs det som att det var för barns bästa 
att de inte skulle bli målsägande i samband med att de bevittnat våld, trots att det även 
ansågs att man kan förutsätta att barn far illa av att uppleva sådant bevittnande. I och 
med att barnen inte är målsägande så kan de inte heller begära skadestånd från förövar-
en. När det gäller kvinnofridsbrott så kan kvinnans kränkning anses djupare om hennes 
barn bevittnar våld. Därmed kan det leda till skärpt straff, vilket indirekt kan leda till att 
barn i sådana fall får en större  brottsskadeersättning från staten. Till detta hör dock att 
när rättsväsendet inte protokollför domslut så missar rättsväsendet därmed sin roll i att 
se till att barn kan ta vara på sina rättigheter. 

Barnkonventionen säger vidare att barn ska skyddas från alla typer av våld, fysiskt och 
psykiskt. Frågan om psykiskt våld bör därmed tas på större allvar och lyftas fram mer. 
Idag går psykiskt våld under andra brottsrubriceringar – främst under fridskränknings-
brotten. Men det är då alltid i kombi nation med fysiskt våld. Även när barn tagit fysisk 
och – vilket även torde vara lätt att verifiera ge nom till exempel en undersökning vid 
BUP – psykisk skada i samband med att mödrar misshandlats av närstående till mor och 
barn, har det dock inte räckt för att göra barnen till målsägande. 

Enligt de lagar och regler om familjen som finns i landet Sverige som samhälle, så har 
barn rätt till sina föräldrar och föräldrar har rätt till sina barn. Rättigheterna ser ut att ha 
en tendens att ta ut varandra när det gäller våld i familjen. Föräldern/vårdnadshavaren är 
den som har det yttersta ansvaret för att informera barnet om dess rättigheter enligt 
barnkonventionen. Vilket föranleder att huruvida barn informeras enligt denna (eller ej) 
delvis kan komma att handla om en kunskaps- och omdömesfråga hos föräldrar. Famil-
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jer där det pågår våld kan definieras som dysfunktionella (Minuchin, 1976; Minuchin, 
Rosman & Baker 1978; Andersson, 1980; Minuchin, 1999; Lundsbye & Sandell, 1982/ 
1991/2000). Åklagare 1 använder denna benämning och säger att där kan också finnas 
en misstänksamhet mot myndigheter i allmänhet och polis i synnerhet. Här kan man 
möjligen ställa sig undrande till i hur stor utsträckning föräldrar under sådana omstän-
digheter informerar barn. 

Det föreligger en konflikt mellan barnkonventionen och den barnsyn som råder i det 
svenska rätts väsendet. Enligt barnkonventionen är det en rättighet för barnet att få frå-
gan om det vill höras. En ligt den barnsyn som finns i det svenska rättsväsendet kan 
själva frågan till barnet, om det vill hö ras, innebära skada och psykiskt lidande för bar-
net. Detta speciellt när det gäller övergrepp (inklu sive våld) i nära relationer, där barnen 
därmed anses bli (eller kunna bli) indragna i konflikter och uppleva psykiska slitningar i 
och med att de hamnar i olika typer av lojalitetskonflikter. I både svensk lag och barn-
konventionen så är det under normala omständigheter föräldrarna som har det yttersta 
ansvaret för att informera barnet om dess rättigheter. I fall av att barnet är målsägande så 
har barnet rätt till ett målsägandebiträde som då har beslutanderätt i frågor kopplat till 
utredningsförfa rande och rättsprocess. Dock kan det ifrågasättas i vilken utsträckning 
rättsväsendet fyller det mer finstilta i artikel 12 i Barnkonventionen, enligt paragraf 19 
och 20 i tilläggsprotokoll United Nations Economic and Social Council resolution 
2005/20: Barnkonventionen betonar att barn ska ses utifrån sin utvecklingsnivå (se 
Bilaga 11), och att man ska möta dem som egna individer. I förhållande till deras mog-
nad har de rätt att få hjälp att förstå de sammanhang och omständigheter som de befinn-
er sig i – samt att få hjälp att fatta beslut i frågor som är avgörande för dem. Deras vård-
nadshavare, eller särskild företrädare, ska informeras om angelägenheter som rör barnet 
i en rättsprocess. Det är respektive vårdnadshavare, (eller om så är fallet, god man), eller 
särskild företrädare som har ansvaret att sedan tala med barnet för att hjälpa barnet att 
fatta beslut som kan anses svåra (till exempel i en rättsprocess) – och eventuellt hjälpa 
barnet vidare till annan vägledning. 

Det vill säga: Föräldern är oftast den som ska ta ställning till frågan om barn vill höras, 
och därmed hur/om den frågan framförs till barnet som det gäller. Frågan är vidare i vil-
ken mån man överhuvud taget tillfrågar föräldrar eller, i förekommande fall, särskilda 
biträdet. Om man förutsätter att det är obehagligt för barnen att ”utsättas” för att höras, 
och så långt det är möjligt ska ”skonas” från detta så blir det inte heller aktuellt med en 
sådan fråga förr än att det anses trängande nödvändigt. 

Svensk lag respektive barnkonventionen utgör två olika diskurser som inte helt och fullt 
stämmer överens. Något som framträder i analysen är hur åklagare – i beslutet att höra 
barn eller inte –  förhåller sig till dessa diskurser och vad följden av det blir. Nämligen 
att barn inte får frågan. Därmed kan barns rätt enligt barnkonventionen stärkas – om 
politisk vilja till förändring i denna fråga finns.

Vad som vidare behöver beaktas ur ett barnrättsperspektiv ställt utifrån barnkonventio-
nen är att det inte räcker med att fråga barnet, utan barnet behöver tid och hjälp att sätta 
sig in i vad det hela handlar om – och barnet måste ges någon form av utrymme att våga 
säga sin mening i förhållande till vuxna, vilka också kan uppfattas som auktoriteter. Om 
det i dag verkligen fungerar på det sättet, som det sägs i intervjuerna i föreliggande stu-
die, att det ofta händer att barn inte ens har varken talat 

med, eller träffat, sin särskilda företrädare innan förhöret så kan man undra om detta är 
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tillräckligt för att uppfylla barnkonventionen – och barnets bästa (där barnets bästa ock-
så gäller enligt svensk lag). Enligt barnkonventionen rekommenderas även att barn får 
träffa förhörsledaren i förväg – för att minska risken för obehag vid och inför själva för-
höret. Även här kan man i Sverige bli bättre på att följa barnkonventionen. Det kan vi-
dare förefalla tveksamt huruvida målsägandebiträdens kunskap och kompetens är till-
räcklig för att se till barnens bästa ur psykologiskt perspektiv. De är juridiskt kunniga, 
men har de tillräcklig kunskap om barns psykologi för att kunna fatta bra beslut för bar-
nens räkning? Personlig och erfarenhetsmässig lämplighet betonas (Lag 1999:97 om 
särskild företrädare, § 5), frågan är vad det betyder. Enligt intervjupersoner kan det vara 
någon som har erfarenhet av att ha jobbat med barn, till exempel på förskola. För vidare 
forskning skulle det vara intressant att utvärdera vilka kunskapskrav som mer specifikt 
gäller och utvärdering av de kurser och utbildningar i barn- och ungdomspsykologi som 
dessa eventuellt genomgår. Som en slutsats av föreliggande studie kan anses att det i en 
sådan utbildning bör ingå problematisering i frågan om definition kring våld – där också 
den svenska lagstiftningen möjligen skulle kunna göras tydligare, alternativt ses över.

Enligt barnkonventionen (se inledande teori) har barn rätt att göra sin röst hörd i rätts-
liga sammanhang. De har också rätt att inte utsättas för svårigheter i samband med rätts-
processer, något som barnkonventionen har med i sina instruktioner till personer som 
jobbar inom rättsväsendet. Vidare ska barnets behov av skydd, och rätt till skydd, samt 
skydd av sin integritet tillses, respektive att barnets åsikter och vilja ska tas i övervägan-
de i förhållande till ålder och mognad. Ju äldre och mognare barnet är, och ju mer kuns-
kap barnet uppbär om sin omvärld och barns rättigheter, desto mer kan man anta att bar-
net själv klarar att fatta ett väl övervägt beslut på egen hand. Små barns rättigheter, vil-
ket enligt barn konventionen definieras som barn från 8 år och nedåt, har särskilt be-
rörts. Här fästs uppmärksamhet på den ställning som barnet har i förhållande till vuxen-
världen och där synen på barn är att de dels är materiellt, fysiskt och känslomässigt be-
roende. Detta beroende bottnar i deras förhållandevis lilla livserfarenhet, låga kunskaps-
nivå och särskilda behov av närhet om omsorg för sin överlevnad. Dels är de egna indi-
vider och ska mötas och respekteras som sådana. De lär sig av, och i, sina samman hang 
om livet, samhället och världen – och om vad det innebär att vara en person i samhället. 
De har rätt att få information och kunskap som de behöver för att tillvarata sina rättighe-
ter. Barnkonventionen ger en syn på barnen som de som snart ska ta vid i samhället och 
föra samhället vidare.

Vad är mest ”rätt”; barnkonventionen eller svensk lag och praxis? Vilket är egentligen 
det bästa för barnen? Och kan man generalisera över alla barn? Det blir tydligt att man 
som åklagare behöver ha en stor kompetens för att bemöta barn och handha ärenden 
som rör barn. Det är också en fråga om yrkesgruppers ramar; roll och uppgift och därtill 
vilka resurser som finns, där det kan finnas en budget som också är begränsad. Kan det 
finnas en roll för psykologen i detta?

9. S A M M A N F A T T N I N G  
Studien syftar till att klarlägga åklagares och polisers resonemang kring att höra barn. 
Det handlar om förekomster av yrkespersoners uppfattningar och erfarenheter av hur 
man förfar i fall där barn upplevt våld samt yrkespersoners sätt att resonera. I intervjuer-
na framkommer erfarenheter av att barn sällan hörs, om de inte är målsägande. Den in-
ledande teorin definierar barns bevittnande av våld som ett område för trauma samt som 



Sid 72 av 90 

psykisk misshandel. Medan barns upplevelser av försummelse och våld i olika grader – 
vilka kan kopplas till anknytningsrelationen – utgör en påfrestning på anknytningssyste-
met, genom mer eller mindre långvariga avbrott i anknytningen, så kan barns bevittnan-
de av grovt och dödligt våld definieras som ett totalt sammanstörtande av anknytnings-
systemet. 

Huruvida barn i olika sammanhang hörs som vittnen eller målsägare beror på ett antal 
faktorer, vilka ingår i de resonemang som åklagare för vid beslut om att höra barn. Hit 
hör utsagans bevisvärde, där barnets ålder, mognad och språkliga förmåga beaktas samt 
hänsyn till barnet (att barnet inte ska fara illa på grund av förhöret). Enligt lag behöver 
ingen vittna under ed mot närstående. Detta framträder även som en anledning att barn 
därmed i större utsträckning än vuxna kan skonas från att överhuvudtaget behöva ta 
ställning i frågan. En framträdande aspekt av att inte höra barn i fall av relationskonflik-
ter och våld i nära relationer uppges vara lojalitet och lojalitetskonflikter – och att man 
därmed inte vill lägga ansvar på barnet. 

I föreliggande studie går åsikterna isär när det gäller frågan att höra barn i fall av grovt 
och dödligt våld. Här förekommer resonemanget att när det gäller dödsmisshandel – och 
särskilt misstanke om mord – så skulle det ligga ett samhällsintresse i att utreda brottet, 
och då skulle det mest troligt värderas som att man behöver höra barnet trots att det kan 
vara obehagligt för barnet. Endast en av åklagarna har egen erfarenhet av att ha hanterat 
ett sådant fall. Det var då inte en närstående till barnet som var åtalad för mordet, men 
den här åklagaren anser att den skulle ha fattat samma beslut om det var en närstående – 
och skulle göra det igen, i ett liknande fall. Ett mer allmänt resonemang bland åklagarna 
är annars att man så långt det är möjligt undviker att höra barn, sedan man är rädd att 
det ska ha en negativ inverkan på barnen, och eventuellt förvärra traumat som det inne-
burit att bevittna våldet – och att det inte alls är säkert att man hör ett barn vid ett sådant 
fall, även om det skulle anses ligga ett stort samhällsintresse i fallet. Den springande 
punkten är att man inte vill lägga något ansvar på barnet.

Intervjustudien visar att det kan vara ytterst individuellt huruvida det blir bra för barn att 
höras. När barn själva vill höras, så kan förhöret få en i det närmaste terapeutisk verkan. 
Barnet känner sig sett och taget på allvar samt får uppleva att de vuxna i sammanhanget 
kan hjälpa och göra något konkret åt situationen. Det är i sådana sammanhang tydligt att 
förhöret kan innebära ett lämpligt tillfälle att börja bearbeta ett trauma. När en del av 
vuxenvärlden svikit får barnet uppleva att det finns andra vuxna i världen, som bryr sig 
om och kan hjälpa. Det kan då bidra till att grundlägga en känsla av trygghet hos barnet 
och en känsla av tillit till världen.

Den barnsyn som framträder bland åklagarna återspeglas också i lagtexterna – samt så 
även barnkonventionen – och innebär att barn inte ska utsättas för onödigt lidande i 
samband med rättsprocesser. Barns rätt enligt barnkonventionen, skulle kunna stärkas 
på den punkten, om också barn som bevittnat våld fick rätt till en särskild företrädare – 
och/eller att barn i sådana fall, i motsats till idag, får juridisk status av målsägande.

Det framstår som att beslutet om att höra barn kan vara svårt. En möjlig implikation av 
föreliggande studie är att yrkespersoner som jobbar med fall där barn far illa i större ut-
sträckning behöver någon att samarbeta och/eller rådgöra med i sådana frågor. Det är ett 
konkret önskemål som framkommer bland åklagarna att även barn som bevittnat våld 
men inte är målsägande, kan få ett särskilt biträde som man kan rådgöra med – och som 
tar vara på barns rättigheter. Ett alternativ, eller komplement, skulle förslagsvis kunna 
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utgöras av att ha tillgång till en psykolog att rådgöra med om varje enskilt fall (se t ex 
Terr, 1987; 1988 för hur det skulle kunna fungera).

Flera frågor för vidare forskning har formulerats utifrån undersökningen. 
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A p p e n d i x

Bilaga 1 
Intervjuguide, åklagare

Presentation av sammanhanget för intervjuerna 
Forskning om barns bevittnande av våld är begränsad. Ur ett rättsligt perspektiv är det 
viktigt att förstå mer om hur barn vittnar om dessa händelser. Det övergripande syftet 
med ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet och som stöds av Brottsoffer-
myndigheten är att få kunskap om barns upplevelser, minne och berättande av att ha be-
vittnat våld och i synnerhet grovt eller dödligt våld. I anslutning till forskningsprojektet 
skrivs denna uppsats, som avser uppmärksamma barns bevittnande av våld utifrån åkla-
gares och polisers arbete med att utreda fall där barn kan ha blivit vittnen till våld. 
Forskningsgruppen behöver mer kunskap om när man hör barn i sådana fall. Vad poliser 
och åklagare möter i sin verksamhet i samband med förundersökningar, där barn kan ha 
blivit vittnen till våldsutövan och deras erfarenheter i det arbetet, är fokus för 
intervjuerna. Handledare för uppsatsarbetet är Sven Christiansson.

Presentation av intervjuguiden
Det är här fråga om att få en bild, utifrån din erfarenhet som åklagare, av hur 
utredningsarbetet går till när man förhör barn och varför, samt vilka svårigheter eller 
problem som eventuellt kan kopplas till detta. 

Intervjuerna kommer att avidentifieras i uppsatsens beskrivning av svaren och därmed 
även eventuella citat. Varje intervju får vid inspelningen ett nummer i stället för att pre-
senteras med intervjupersonens namn. Det kan hypotetiskt vara möjligt att en person 
som känner dig skulle kunna känna igen att något som beskrivs i den färdiga uppsatsen 
kommer från just dig. Möjlighet till sådan igenkänning kollegor emellan minskar 
eftersom de personer som ingår i intervjuerna kommer från några olika åklagardistrikt. 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst.

I intervjuguiden anges teman och frågor – en del mer huvudsakliga än andra – som 
intervjuerna kommer att röra sig kring. 

Intervjuguide
1.Utredningsförfarandet i fall av våld där man vet att barn kan vara berörda 
och hur det går till

Beskriv din roll som förundersökningsledare.
Händer det att ansvaret som förundersökningsledare delas?
Vad är proceduren och rutinerna för utredningen?
I vilka fall väljer man att höra barn?
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Hur kommer man fram till ett beslut om att höra barn?
Finns det några särskilda problem med utredningar där man vet, alternativt misstänker, 
att barn bevittnat våld? 

Hur ser tillvägagångssättet för när man beslutar om förhör med barn ut med hänseende 
på olika åldrar?  Typ av ärende/brott kontra barnets ålder: 

Barn som har hört våld eller hot om våld mellan närstående.
Barn som hört och sett.
Barn som också själva blivit direkt utsatta för våld, d v s kan bli målsägande och att 
detta kommit fram i samband med utredning av ett annat våldsbrott.
Barn som själva utövat våld.
Barn som blivit vittne till vållande till annans död respektive mord.

Skiljer sig proceduren något åt beroende på hur allvarligt/grovt våld som finns i 
misstanken om huvudbrottet?

Hur mycket direktkontakt har du som åklagare med barnet?
Hur ser din första kontakt med barnet ut?
Hur närmar du dig barnet?

2. Samarbete mellan yrkesgrupper 
Poliser och åklagares samarbete:
Hur ser samarbetet mellan polis och åklagare ut?
Vad får åklagaren för material från poliserna?  

Barncentrum/Barnahus:
Uppmärksammande och uppföljning av barnets bevittnande av våld.
I hur stor utsträckning är du insatt i Barnahus och hur ser samarbetet ut från ditt 
perspektiv? Vad betyder samarbetet med barnahus för ditt arbete med 
förundersökningar?

Finns det ändå risk att barn ”faller genom det rättsliga nätet” på grund av bristande 
samverkan mellan inblandade myndigheter? Har du någon gång blivit uppmärksam  på 
någon sådan risk/brist? / Vad består dessa risker i så fall i?

3.Barnens berättande
Vem pratar barnen med och när? 
Finns det olika sätt att utföra förhör med barn?

Ska föräldrarna tillfrågas för förhör av barn?  
När och i vilka sammanhang behöver man föräldrarnas tillstånd och samtycke?
Finns det några problem med det?

Vill barnen vanligtvis berätta – hur ser det ut enligt din erfarenhet?
Om barnen vill berätta – hur får du veta det?
Har du någon uppfattning om i hur stor utsträckning barn vill berätta men av olika 
anledningar inte gör det? Utifrån din erfarenhet – har du någon uppfattning om 
anledningar till att barn väljer att inte berätta? Vilka risker finns det att barn som 
egentligen skulle vilja berätta inte får möjlighet?
Finns det andra tillfällen än förhör där barnet i fråga får möjlighet att tala med dig? 
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Dokumenteras det på något sätt? Vilka andra personer under utredningsarbetet talar med 
barnet? Hur dokumenteras det?

Hur förhörs barnen och under vilka förhållanden?
Hur fungerar förhör när barn förhörs som vittnen till våld?
Hur förhörs barn i fall där de själva har blivit utsatta för våld?

4. Svårigheter i utredningsprocessen - barnperspektivet
Hur förhåller du dig i ditt arbete till barnkonventionen?

”Förhör med någon som är under 18 skall planeras och verkställas så att det inte 
uppkommer fara för att den som förhörs tar skada” (Förundersökningskungörelsen, 
FUK 17§).
Hur förhåller man sig till denna regel?
På vilket sätt tänker man att barnet kan ta skada?

”Är den som hörs under 15 år bör den som har vårdnaden om honom vara närvarande 
vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen” (RB 23:10 4 st).
Innebär denna regel några problem för barnet?
Hur inverkar denna regel på utredningar?

Vad anser du om barnets bästa? Hur ser du på det? Vad anser man vara barnets bästa och 
vilket resonemang för man kring det?

5. Uppföljande reflektion
Vilka är svårigheterna med att utreda den här typen av fall (d v s fall där barn kan finnas 
som vittnen)?

Bilaga 2 

Intervjuguide, poliser (barnförhörsledare och ungdomsutredare)

1. Barnens berättande
När och var tar poliser upp vittnesmål?

Hur?

Om man inte ställer frågor till barnet – eller pratar med barnet – på plats, varför gör man 
det inte?

Hur fungerar det med hänseende på barn i olika åldrar? (Typ av ärende/typ av – ålder på 
– barn)

Vilka är de största svårigheterna med fall där barn är berörda? 

De största svårigheterna jämfört med fall som inte berör barn (om sådan erfarenhet 
också finns)?
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Kan du se andra anledningar än utredning av brottet att ta kontakt med och tala med 
barnet?

2. Tekniskt kring utredningsprocessen
Vad är skillnaden mellan förhör och samtal? 

Hur dokumenteras samtal? Hur dokumenteras mer informella samtal?

Hur används mer informella samtal i förundersökningen?

...Polisens utredning och/eller förundersökning?

I vilket skede av utredningen kommer du som barn-/ungdomsutredare i kontakt med 
barnet?

Hur små barn har du förhört?

Har du något inflytande över beslut om barnen förhörs eller inte? / I vilken mån kan du 
påverka beslutet? /Hur samarbetar du med åklagaren i beslut om man ska höra barnet 
eller ej? 

Hur ser du själv på förhör av barn ? (Med avseende på olika åldrar, olika brott, osv) 
Samt i vilken mån anser du att åklagarna beaktar Barnkonventionen?

Vad ger du åklagaren för uppgifter/dokumentation?

Hur väl kan ett barn  (en två-åring, tre-åring, fyra-åring uttrycka sig i de här 
sammanhangen – enligt din erfarenhet som utredare?)

Enligt din erfarenhet – vill barn vanligtvis bli hörda? (Vilka barn vill bli hörda? Vilka 
vill inte?)

Relaterar du till Barnkonventionen i ditt arbete?

Hur relaterar du till Polisens uppdrag i samhället när det gäller fall där barn har bevittnat 
våld?

Barnens uppföljning

Vad har barnen för möjlighet till uppföljning?

Finns det risk att barnen faller mellan stolarna?

Polisernas uppföljning

Får de utredande poliserna någon uppföljning (feedback) någonstans ifrån om hur barn 
som upplevt förundersökning och/eller rättegång (antingen som målsägande eller som 
vittne och/eller fungerat som vittnen efter att ha bevittnat våld eller andra brott)?

Vad säger barnen? (Återkoppling/feedback?)

Händer det att man inte hör barn som faktiskt vill bli hörda?

Kan du se andra anledningar än utredningen av brottet att ta kontakt med och tala med 
barnet?
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Bilaga 3 

Intervjuguide, poliser (poliser i yttre tjänst)

Vad är din tjänstetitel?/Beskriv din tjänst.

Har du under din tid i tjänst hamnat i situationer där du bemött barn som bevittnat – 
eller som själva blivit utsatta för – våld i nära relationer?

På vilket sätt har barnen då varit utsatta?

Vad är din uppfattning om hur barn och ungdomar upplever polisens ingripande i sådana 
fall? Hur är deras inställning till polisen?

Hur ser det ut i fall där barn begått brott själva?

Hur kan ett ingripande vid familjevåld gå till? Beskriv proceduren.

Hur gör man om det finns barn där? Om det finns tecken på att det kan ha funnits barn 
eller finns barn där vardagligen? Kan det finnas risk att man missar att det finns barn i 
bostaden? Vad händer med barn om det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand 
om barnet efteråt (efter ingripandet)?

Hur närmar man sig barnet? Hur gör man om det finns barn på platsen, men barnet drar 
sig undan och är helt tyst, säger inget? Hur kan barn reagera? Hur kan du som polis/ni 
som poliser hantera situationen?

Behöver man målsmans samtycke för att tala med ett barn i en sådan situation?

Ställer man frågor omkring vad som hänt?/Vad är den första frågan man ställer till 
barnet?

Var går gränsen mellan samtal och förhör? /Hur kan man tala med barnet och hur får 
man ställa frågor? /Finns det några riktlinjer för polisers bemötande med barn?

Hur dokumenteras samtal med barn på plats och vad är det som dokumenteras? 
Procedur för rapportering till överordnad/åklagare/socialtjänst.

Händer det att förhör görs direkt på plats? I vilka fall görs förhör direkt på plats?

När/i vilka sammanhang är socialtjänst med vid ett ingripande? Hur fungerar det ut på 
kvällar/nätter/helger?

Förhåller du dig till barnkonventionen i ditt arbete? /Hur? /Har barnkonventionen någon 
betydelse för dig i ditt arbete? 

Har du ett barnperspektiv i arbetet? Hur ser det ut?

Läggs det någon vikt vid barnperspektiv i polisutbildningen? Hur?

Hur tycker du att kontakten med barnen brukar fungera? Hur har du (genom åren) 
uppfattat när du betraktat kollegor som samtalat med barn, i tjänst? 

I vilka sammanhang/situationer är det svårast att tala med barn?

Hur gör man med små barn? Hur väl anser du att mindre/små barn kan uttrycka sig 
(olika åldrar)?
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Vad tycker du är svårast med den här typen av fall där barn är med?

Hur säkerställer man att det blir bra för barnen?

Kan det förekomma några speciella orosmoment som kan beröra dig som person vid 
sådana här ingripanden? /Kan du känna någon speciell oro vid sådana här ingripanden 
när det finns barn med?

Händer det att barnet är rädd för en misstänkt gärningsman?

Bilaga 4 

Information i kontaktbrev och förfrågningar via telefon

Forskning om barns bevittnande av våld är begränsad. Ur ett rättsligt perspektiv är det 
viktigt att förstå mer om hur barn vittnar om dessa händelser. Det övergripande syftet 
med ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet och som stöds av Brottsoffer-
myndigheten är att få kunskap om barns upplevelser, minne och berättande av att ha 
bevittnat våld och i synnerhet grovt eller dödligt våld. I anslutning till forsknings-
projektet skrivs denna uppsats, som avser uppmärksamma barns bevittnande av våld 
utifrån åklagares och polisers arbete med att utreda fall där barn kan ha blivit vittnen till 
våld. Forskningsgruppen behöver mer kunskap om när man hör barn i sådana fall. Vad 
poliser och åklagare möter i sin verksamhet i samband med förundersökningar, där barn 
kan ha blivit vittnen till våldsutövan och deras erfarenheter i det arbetet, är fokus för 
intervjuerna. Handledare för uppsatsarbetet är Sven Åke Christiansson.
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Bilaga 5

Översikt över teman som svarar på huvudfrågeställningarna

Tema A.1 Infallsvinklar på förhör med barn 

A.1.1 Beslutet om att höra barn och syn på förhör med barn 

A.1.2 Skillnader i åklagares och polisers barnperspektiv och  
syn på förhör med barn

A.1.3 Hur det är för barn att höras och barns reaktioner på  
förhör 

A.1.4 Barns ålder, mognad och minne – och deras berättande i  
förhör 

A.1.5 Åklagarnas ansvar i sin yrkesroll – ett svårt beslut

Tema B.2 Barn i rättsprocessen 

B.2.1 Barnets vilja och/eller föräldrars vilja

B.2.2 Problem med att höra barn som bevittnat våld 

B.2.3 Barn som brottsoffer – fortfarande händer det att man  
missar att barn bevittnat våld

B.2.4 Normbildning kring våld


