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FÖRORD

D E T  Ä R  M E D  stor glädje jag skriver förord till denna bok 
som tillsammans med tillhörande e-learning kommer 
att bidra till bättre förståelse för konsekvenserna av att 
leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 
svårigheter. När jag under en lång följd av år arbetade 
inom rättsväsendet kunde jag praktiskt konstatera att vi 
människor har helt olika förutsättningar att kunna häv-
da vår rätt och göra oss förstådda. Genom boken och öv-
rigt utbildningsmaterial är jag övertygad om att alla som 
tar del av all den kompetens och erfarenhet som redovi-
sats i materialet kommer att vidga sin egen kompetens 
gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 
svårigheter med bättre förståelse av problematiken. Inte 
minst viktigt är det att förstå vilken betydelse sådana 
funktionsnedsättningar och svårigheter har vid indivi-
dens möten med alla de krav och förväntningar som 
ställs – eller upplever ställas – i möten med olika aktörer 
inom rättsväsendet. Personligen är jag övertygad om att 
detta utbildningsmaterial hade varit till stor gagn för 
mig själv under min tid som åklagare.

Jag riktar ett stort tack till envar av alla som bidragit 
med sin kompetens och sitt engagemang i detta viktiga 
projekt. Ett särskilt tack till Arvsfonden som genom fi-
nansieringen har möjliggjort projektet. Det är önskvärt 
och min förhoppning att utbildningsmaterialet sprids 
och implementeras bland rättsprocessens aktörer i hela 
landet. Det är väl förenligt med intentionerna i EU:s 
brottsofferdirektiv från 2012.

Sven-Erik Alhem
Förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige
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INLEDNING

D E N N A  B O K  R I K TA R  sig till alla aktörer i en rättsprocess. 
Till boken finns även en e-learning med samma titel. 
Syftet är att öka rättssäkerheten för unga med NPF- 
diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). 

Många unga har svårigheter som kan misstänkas ha 
neuro-psykiatrisk bakgrund även om de inte har en  
diagnos, denna grupp benämns ha neuropsykiatriska 
svårigheter, NPS. Här använder vi fortsättningsvis bara 
benämningen neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar, men behovet av anpassat bemötande finns även hos 
dem som har neuropsykiatriska svårigheter och inte har 
någon diagnos. Ökad medvetenhet om utmaningarna 
och om behovet av anpassat bemötande kan underlätta 
ditt arbete och göra stor skillnad för ungdomarna.

Genom att hämta kunskap från flera kunskapsfält och 
professioner tittar vi här närmare på de svårigheter som 
kan uppstå under rättsprocessen i mötet med ungdomar 
som har diagnoser inom gruppen neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, eller har dessa svårigheter utan 
att vara diagnosticerade. Framför allt tittar vi närmare 
på hur svårigheterna kan överbryggas vid ingripanden, 
förhör, samtal och domstolsförhandlingar. 

Du får ökad kunskap bland annat om: 
O  Diagnoserna ADHD, ADD och Aspergers syndrom, 

som ingår i NPF
O  Svårigheter i mötet mellan personens förmåga och 

rättsprocessens krav
O  Strategier för att överbrygga svårigheter
O  Lågaffektivt bemötande
O  Förhörsmetoden Peace
O  Krisreaktioner och bemötande
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Boken och e-learning är resultat från ett pilotprojekt  
där Brottsofferjouren Luleå, med finansiering av Arvs-
fonden, byggde upp kunskap tillsammans med repre-
sentanter från rättsprocessens olika delar och från sko-
lan, i samverkan med experter. Innehållet bygger på 
faktainsamling från skriftliga källor, dialog med och  
föredrag av experter, samtal med unga med diagnosen 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och med repre-
sentanter från rättsprocessen. Inte minst bygger mate- 
rialet på samtal i projektgruppen inom Arvsfondprojek-
tet Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger 
(AST). 

K U N S K A P  O M  N E U R O P SY K I AT R I S K A  funktionsnedsätt- 
ningar är som ett par glasögon som alltid sitter på. Den 
fördjupar förståelsen för individer och för samspelet 
mellan människor, särskilt när de fungerar olika. Det 
bästa är att alla har mycket att vinna på den kunskapen 
och de metoder som överbryggar svårigheterna, oavsett 
funktionsvariation och oavsett vilken sida av bordet 
man befinner sig på. Det handlar om metoder för samtal 
som ökar chansen för uttömmande berättelser, det 
handlar om trygghet och en lärande inställning i arbets-
vardagen och om att bemöta varje individ utifrån den 
personens egna förutsättningar. 

Beteenden som har sin grund i funktionsnedsätt- 
ningar kan inte väljas bort. Det fungerar inte alltid med 
uppfostran, skärpning eller viljestyrka. Rastlösheten 
kan inte betvingas, det kan vara svårt att hålla kvar kon-
centrationen och underförstådda budskap kan vara 
omöjliga att avkoda. Den som möter personen kan tycka 
vad hon eller han vill om attityden, kepsen, logiken, de 
fåordiga svaren, den flackande blicken, de hoppande 
benen eller något annat, men riskerar att göra ett sämre 
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jobb om inte situationen och samtalet anpassas till för-
mågan. 

I  D E T  H Ä R  M AT E R I A L E T  möts en kognitiv träningsmetod 
för behandlingssituationer och en rekommenderad för-
hörsmetodik för rättsprocessen. Till detta har vi adderat 
senaste rönen om krisreaktioner och en fördjupad för-
ståelse för de individuella svårigheter som ofta följer 
med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Det är lätt att peka på andra och ha åsikter vad de  
borde förbättra i sin yrkesutövning. Det är svårare att 
betrakta sig själv objektivt. Din första utmaning som  
läsare är därför att försöka ta dig igenom innehållet  
med en ödmjuk inställning och med din egen inre för-
ändringsdörr på glänt. 



” Det går inte att förstå.  
Man behöver heller  

inte förstå. Men man  
måste förstå att  

man inte förstår. ” 
 (Brattberg 2009, sid 9)
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VILKA ÄR UTMANINGARNA?

U N GA  P E R S O N E R  M E D  neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning, NPF, dit ADHD, ADD och Aspergers syndrom hör, 
är överrepresenterade i rättssystemet, både som miss-
tänkta, målsägande och troligen vittnen. Trots det är 
kunskapen låg hos rättsprocessens olika professioner 
om dessa funktionsnedsättningar. Konsekvensen kan 
bli att personen inte får ge sin version utifrån sina förut-
sättningar och att rättsprocessens aktörer inte får hela 
det underlag som är grunden för en rättssäker bedöm-
ning. Det kan leda till missförstånd eller misstroende 
och äventyra rättssäkerhet och förtroende.

Det finns många tänkbara förklaringar till att ung- 
domar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
tycks vara överrepresenterade inte bara som misstänkta 
utan även som målsägande och sannolikt vittnen. 

Att man uppfattar en människa eller en situation som 
farlig styrs ibland inte av den verkliga faran utan av för-
väntningar, tidigare erfarenheter, rädsla och vanor. Men 
den som generellt har svårt att omsätta tidigare erfaren-
heter till allmängiltiga slutsatser kan också ha svårt att 
tolka signaler om fara. En del beteenden med grund 
i neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir mer be- 
gripliga om man förstår att personen kanske enbart tar 
hänsyn till vad som sker i nuet, inte vad som skett tidi-
gare eller vad som brukar ske. Utifrån ett isolerat nu och 
kanske en svårighet att tolka andra människors signaler 
kan det vara svårt att se faran i en given situation, att 
överblicka konsekvenser, kunna undvika faran eller be-
möta den utan att eskalera den. 

För den som har både överaktivitet och impulsivitet  
i sin personlighet kan avståndet mellan impuls och hand-
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ling vara mycket kort. Det kan leda till högre risk att 
hamna i situationer som kan leda till ett rättsligt efter-
spel. 

ADHD, ADD och Aspergers syndrom hör till gruppen 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. I det 
här sammanhanget beskriver vi ADHD, ADD och Asper-
gers syndrom som grupper av svårigheter som många 
känner igen sig i. Ordet diagnos i den här skriften be- 
höver alltså inte ses som medicinskt. Kunskap om 
svårigheter och reaktionsmönster vid neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar ökar chansen att känna igen de 
utmaningarna och få till stånd bra möten och få nödvän-
dig information i samtal, förhör och förhandlingar även 
om man inte vet om personen har en diagnos eller ej.  

F R I  B E V I S P R Ö V N I N G  (Rättegångsbalken 1942:740, 35:1 st 
1) består av principen om fri bevisföring och principen 
om fri bevisvärdering. Det är den senare som är mest 
intressant i det här sammanhanget. Bevisvärderingen 
ska ske utifrån den kunskap vi har om verkligheten och 
sammanhanget. Bevisvärderingen ska ske utifrån all-
männa erfarenhetssatser, och sakkunskap kan behöva 
anlitas om sådant som ligger utanför rättssystemets 
kompetens. (Schelin 2007, s 163 och där hänvisade do-
mar). Är det möjligt att värdera objektivt utan påverkan 
av godtycke, intuition eller subjektiva uppfattningar?  
Eftersom kunskap och livserfarenhet förändras borde 
det innebära att även bevisvärderingen är föränderlig 
och inte helt förutsägbar även om det finns krav på  
objektivitet och på redovisning av bedömningar.

I strävan efter objektivitet är det viktigt att ha kunskap 
om att människor fungerar olika och att bemötandet 
kan behöva anpassas för att var och en ska få likvärdig 
möjlighet att berätta vad som hänt. Det krävs också in-
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sikt om att man själv, trots akademisk utbildning och 
lång yrkeserfarenhet, ingår i ett omfattande normsys-
tem som oavsiktligt påverkar tankar och intryck. Den 
som betraktar sig själv kritiskt utifrån en sådan insikt 
ökar sina möjligheter till livslångt lärande och utveck-
ling i yrkesrollen och som människa.

Problem kan uppstå om traditionell och intuitiv tro-
värdighetsbedömning i rättssystemet krockar med flera 
av de svårigheter som hör ihop med ADHD, ADD och 
Aspergers syndrom. En gammal uppfattning om vad  
i framställningssättet som kan vara tecken på osanning 
var till exempel bristande tempo och behov av betänke-
tid, brist på känsloinnehåll och känslouttryck när berät-
telsens karaktär borde leda till sådana. När det gällde 
innehållet ansågs sådana tecken vara bland annat karg-
het och abstraktion, mekaniskt berättande som saknar 
djup och att fakta framförs i alltför logisk ordning utan 
ovidkommande detaljer. Varningsklockor ringer också 
när förhörspersonen tycks ha ett budskap att förmedla 
snarare än stå till förfogande som informationskälla. 1 

Dessa signaler skulle lika gärna hos en enskild person 
kunna ha sin förklaring i en neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning.

Även om domskäl och praxis varnar för att bedöma 
framställningssätt så är det fortfarande vanligt att aktö-
rer i rättsprocessen hänvisar till dessa signaler och  
kriterier. Det är viktigt att skilja på tillförlitlighet och tro-
värdighet, där det senare ger mer utrymme för sub- 
jektiva tolkningar av framställningssätt och personligt 
uttryck.

I NJA 2010 s 671 skriver Högsta domstolen: ”Vid be-
dömningen av utsagan finns det ofta anledning att lägga 
vikt främst vid sådana faktorer som avser innehållet i be-

1

Fritt efter Bring T, 
Diesen C, Wahren A. 
Förhör, samt infor-
mation från inter- 
vjuer med personer 
som arbetar i rätts-
processen, inom ra-
men för projektet 
Ung i rättsprocessen 
+ ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden) 
2016-2018.
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rättelsen som sådan, exempelvis i vad mån den är klar, 
lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sannings-
enlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, 
motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, kon-
stansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgö-
rande delar. Däremot ställer det sig många gånger svårt 
att bedöma utsagan med ledning av det allmänna intryck 
som målsäganden ger eller av icke-verbala faktorer i övrigt.”

Högsta domstolen har reviderat kriterierna i NJA 2017 
s. 316: ”Högsta domstolen har angett ett antal kriterier som 
kan vara behjälpliga vid bedömningen av utsagorna (se NJA 
2010 s. 671 p. 8). Kriterierna har varit föremål för sakkun-
nig analys, som tagit sin utgångspunkt i tillgänglig forskning 
på området. Slutsatserna i analysen är bl.a. att det förhål-
landet att en utsaga är klar, lång och detaljrik ofta kan 
vara tecken på att den är sann, medan det saknas egentligt 
stöd för att anse att konstansbrister (i bemärkelsen att läg-
ga till eller ta bort information) är ett kriterium på bristan-
de tillförlitlighet. Det finns dock anledning att vara obser-
vant på att kriterierna kan vara svåra att använda vid 
bedömning av utsagor från personer som av olika skäl har 
en bristande förmåga att uttrycka sig muntligen.”

Tillförlitlighetsbedömningskriterierna i Högsta dom-
stolens praxis ska vara ett hjälpmedel för att pröva utsa-
gor metodiskt och strukturerat. De är inte tänkta att an-
vändas som en checklista, även om så tycks ske ibland. 
Kriterierna som de formulerats i NJA 2010 s 671 är djupt 
förankrade i delar av rättssystemet, trots att vissa av 
dem har tagits bort i revideringen från 2017. Även om 
HD också skriver att det är ”svårt att bedöma utsagan 
med ledning av det allmänna intrycket” och att ”krite-
rierna är svåra att använda när personer har bristande 
förmåga att uttrycka sig muntligt” så inbjuder ord som 
”klar”, ”lång” och ”detaljrik” till en bedömning inte 
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bara av innehåll utan även av människans uttryckssätt 
och den personliga framtoningen, vilket riskerar att 
drabba personer med neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning. 

FÖ R  P E R S O N E R  M E D  neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning är det ofta svårt att avgöra vilka av alla detaljer som 
är viktiga i ett sammanhang. Det kan också vara svårt att 
hålla kvar tråden i berättelsen när tankar och intryck 
trängs i huvudet.

Jämför kriterier för tillförlitliga utsagor, särskilt som 
de formulerades i NJA 2010 s 671, med några vanliga in-
tryck av personer med diagnosen Aspergers syndrom:
O  Blyg, tystlåten. Sparsamt med ögonkontakt.
O  Känslor uttrycks sällan i ansiktet, några kan även vilja 

dölja ansiktet.
O  Formulerar sällan egna frågor eller tar initiativ.
O  Frågor besvaras kort och svävande, och mycket ofta: 

Jag vet inte. 
O  Ibland misstänksamt och krävande uppträdande.  

Ifrågasätter ordval, hakar upp sig på detaljer osv.

Jämför även med dessa vanliga intryck vid ADHD
O  Uppmärksamhetsproblem: Svårt att koncentrera sig 

och att komma igång med saker. Tröttnar lätt på det 
som påbörjats.

O  Överaktivitet: Svårt att anpassa aktivitetsgraden. 
Svårt att sitta still. Rastlöshet, men även stark trötthet 
på grund av den stora mängs energi som krävs för att 
möta omgivningens krav.

O  Impulsivitet: Gör saker direkt, utan att tänka efter. 
Ibland även svårighet att styra reaktionerna i olika  
situationer.
Kriterier för bedömning av en utsagas trovärdighet 
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kan alltså krocka med många symtom inom diagnos-
gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det 
är viktigt att känna till, och det är en motivator för kom-
petenshöjning för att öka rättssäkerhet och kvalitet i ut-
redningar, förhandlingar och bedömningar.

Ordval och sättet på vilket en person berättar eller 
uppträder är naturligtvis högst individuellt och kan ha 
många orsaker. Den egna magkänslan och de egna er-
farenheterna av vad som är trovärdigt eller tillförlitligt 
leder inte alltid rätt. Som professionell i mötet med 
människor är det givetvis viktigt att försöka se bortom 
språk och allmänt intryck för att kunna fokusera på det 
konkreta innehållet. En strukturerad analys behöver 
därför även ta med kunskap om neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar, dels genom att skaffa sig egen kom-
petens, börja träna på att känna igen symtomen, anpas-
sa sitt arbetssätt och sin kommunikation, och dels 
genom att använda sakkunskap istället för att anta och 
tolka vilka förutsättningar en människa har utifrån 
svårigheter relaterade till neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar.

Det finns inte något som styrker att en berättelse som 
är lång, levande, logisk och detaljrik är korrekt i sak,  
eller att en detaljfattig berättelse är osann. Även om 
rättsprocessens aktörer vet att tillförlitlighet är viktigare 
än trovärdighet så är det djupt mänskligt att ryckas med 
av en berättelse och att påverkas av människor. Eller 
som Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid Interna-
tionella åklagarkammaren i Göteborg, uttrycker det i en 
krönika i Dagens Juridik: ”För hur opåverkade av utom-
rättsliga faktorer vi än tror att vi är, hur skickliga jurister vi 
än anser oss vara, kan vi ändå behöva medvetandegöras om 
hur samspelet människor emellan påverkar vad vi kan ta 
till oss av vad som försiggår. /…/ Vi kan aldrig heller helt 
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skilja det intryck en person ger från dess utsaga. Vi tror nog 
mer på ett gråtande brottsoffer än på ett kyligt – och ändå 
vet vi väldigt lite om hur enskilda personer reagerar på ett 
trauma.” 

(Dagens juridik: www.dagens juridik.se 2018-02-04) 

I  E T T  SA M TA L  om trovärdighet som bevisning på Dagens 
Juridiks webb-tv Veckans juridik säger advokat Johan 
Eriksson att det säkraste sättet att bedöma trovärdighet 
är att utreda allt man kan utreda, eftersom det är i det 
närmaste omöjligt att bedöma utifrån hur en människa 
berättar. I samma inslag pratar hovrättslagman Katarina 
Påhlsson om hur viktigt det är att verkligen försöka ar-
beta med ett öppet sinne och vara kritisk. 

”Sen är jag ju människa, jag bär ju också på vissa förut-
fattade meningar, och alla mina fördomar kanske jag inte 
ens är medveten om.” 

Samtalet avslutas med en uppmaning om stor försik-
tighet i trovärdighetsbedömningar och att vara medve-
ten om hur svårt det är att berätta objektivt om en hän-
delse, och det handlar inte om lögn utan om hur 
människor fungerar, hur de minns och hur hjärnan fyller 
ut luckor. 

”När det finns en övervakningsfilm visar det sig nästan 
alltid att vittnesmålen inte stämmer.” 

(Veckans juridik: www.bgplay.se 2018-02-04) 

D O M A R  B L I R  M E R  VÄ LU N D E R BYG G DA  om rättens ledamöter 
har grundläggande kompetens som är förankrad i psy-
kologisk och pedagogisk vetenskap samt aktuell forsk-
ning, och om de dessutom har tränat sig på att tillämpa 
kunskapen praktiskt. Det förebygger risken för psykolo-
giska myter och förenklingar.

Det finns utrymme i regelverken för att anpassa arbe-
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tet i rättsprocessen till individuella behov hos både barn 
och vuxna. Det tydligaste exemplet på att det inte bara 
är möjligt utan också föreskrivet berör barn under 18 år. 
Sverige är ett av de 196 länder som har skrivit under 
Barnkonventionen och därmed förbundit sig att följa 
denna FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter. 
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internatio-
nellt avtal, och utredning pågår även för att inkorporera 
den i svensk lag.

Barnkonventionen, artikel 12: ”Varje barn har rätt att ut-
trycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder 
och mognad.”

Det betyder att rättsprocessens aktörer ska anpassa sig 
till barnets behov och förmåga. På samma sätt kan rätts-
processen också anpassas till alla människors olika för-
mågor. Eller som chefsåklagare Thomas Ennefors for-
mulerade det vid en seminariedag i Luleå våren 2016: 
”Alla är lika inför lagen men det betyder inte att vi måste 
behandla alla lika. Det ska vara jämlika villkor. Kunskap 
om individens behov är viktig. I verkligheten är det mycket 
ovanligt att vi under förundersökningen anpassar något  
efter personens särskilda behov. Om vi eventuellt får reda 
på att det finns en diagnos så kommer den upplysningen sist 
i processen, i samband med personalia.” 2

För alla professioner i rättsprocessen behöver ökad 
kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
och även kombineras med förmåga att kritiskt granska 
myter och fördomar, både egna och andras. Det behövs 
en öppenhet för att förkovra sig och för att anlita exper-
ter när behov finns och även en ödmjuk insikt om att 
man inte kan och förstår allt. Nyfiken inställning och vil-
ja att lära sig är en mycket bra början.

2

En aktivitet inom 
projektet Ung i rätts-
processen + ADHD, 
ADD & Asperger 
(AST). Brottsoffer- 
jouren Luleå (Arvs-
fonden). 2016-2018.
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F E M  U N I V E R S E L L A  SA N N I N GA R :  3

O  Alla människor vill bli behandlade med värdighet och 
respekt.

O  Alla människor vill hellre bli ombedda än beordrade 
att göra saker.

O  Alla människor vill veta varför de ombeds göra något.
O  Alla människor vill hellre ha alternativ än hot.
O  Alla människor vill ha en ny chans när de gör misstag.

 

3 

Fritt efter Dr George 
J. Thompson, grund-
are av The Verbal 
Judo Institut



” Det finns ingen  
anledning att tro  
att det blir bättre  
när de blir äldre,  

snarare tvärtom. ”
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FORSKNING PEKAR PÅ  
STRUKTURELL DISKRIMINERING

I  D E T  H Ä R  K A P I T L E T  fördjupar vi oss framför allt i forsk-
ning som Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid 
Stockholms universitet, bedrivit 2012 till 2016, finansie-
rat av Brottsofferfonden och Stockholms Barnrätts- 
centrum. Katrin Lainpelto har studerat ärenden där 
barn är målsägande i sexualbrott och fysisk misshandel 
och hon belyser utmaningarna för att åstadkomma ob-
jektiva och sakliga rättsprocesser när målsäganden har 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Resultaten visar att barn med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar utsätts tre till fyra gånger så ofta för 
övergrepp och även vid erkännande är det inte ovanligt 
att förundersökningen läggs ner, ofta med någon form 
av skyddstanke. Det vill säga att man befarar att en 
rättsprocess skulle förvärra situationen för barnet. Den 
strukturella diskrimineringen kan på goda grunder an-
tas gälla även unga vuxna med neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning. 

”Det finns ingen anledning att tro att det blir bättre när 
de blir äldre, snarare tvärtom”, säger Katrin Lainpelto. 
Hennes forskning är därför relevant också för unga vux-
na i rättssystemet. 4

A D H D / A D D  O C H  AU T I S M S P E K T R U M T I L L STÅ N D  är de vanli-
gaste diagnoserna hos funktionsnedsatta barn som ut-
sätts för brott. Även om motsvarande undersökningar 
inte finns för vuxna så ger intervjuer med poliser, åkla-
gare, domare och advokater/jurister vid handen att per-
soner med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
också är överrepresenterade bland unga vuxna miss-

4 

Sammanfattat från 
Katrin Lainpeltos  
föredrag på semina-
riet Riva hinder, 
Umeå 11/10 2016. 
Kapitlet är fakta- 
granskat av  
Lainpelto.
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tänkta, målsäganden och till viss del även vittnen. Där-
för finns det anledning i det här sammanhanget att titta 
närmare på Katrin Lainpeltos resultat. 5 

Katrin Lainpelto har som en del i sitt forskningsprojekt 
undersökt ärenden i två polisdistrikt i Stockholm som 
gällde barn under 15 år, bland dessa studerade hon alla 
polisanmälningar 2013 som rörde sexuella övergrepp och 
fysisk misshandel av närstående. Av dessa anmälningar 
rörde 12–15 procent barn med funktionsnedsättningar. 

”Det finns ett stort mörkertal men det står klart att barn 
med NPF är överrepresenterade. De löper 3–4 gånger högre 
risk att drabbas, och de blir safe targets. I gruppen barn med 
NPF dömdes 64 procent av de tilltalade jämfört med 86 
procent i de fall där det inte fanns en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.” 

(Lainpelto, föredrag på seminariet Riva hinder, Umeå 11/10 2016)

AT T  BA R N  M E D  B EG R Ä N SA D  FÖ R M ÅGA  att förstå och/eller 
förmedla sina erfarenheter blir safe targets betyder att 
det upplevs tämligen riskfritt för förövaren. Några av de 
resultat som Katrin Lainpelto har sett är att åtalsfrek-
vensen är mycket låg när de utsatta har neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Deras uppgifter bedömdes inte 
som lika trovärdiga.

Få anmälningar ledde till åtal trots att det i en tredje-
del av fallen fanns ett erkännande, vittnen samt doku-
menterade skador. Information om funktionsnedsätt-
ningen skrivs ofta in i utredningen först efter det första 
barnförhöret och kommunikationsstöd (till exempel bil-
der, symboler, tidslinjer) används inte vid förhör. Det är 
inte ens alltid som det hålls ett förhör med barnet.

Varför lades då förundersökningarna ner i de fall som 
Katrin Lainpelto studerat? Ibland fanns en skyddstanke, 
föräldrarna men även rättsprocessens aktörer menade 

5 

Intervjuer gjorda 
inom projektet Ung  
i rättsprocessen + 
ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden) 
2016-2018 men även 
i t ex Strandberg: 
Rättsväsendets  
bemötande av unga  
lagöverträdare med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsätt-
ningar. Stockholms 
universitet.
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att förundersökningen skulle läggas ner för barnets bäs-
ta. I vissa fall uttrycktes viss förståelse för föräldrarnas 
pressade situation och ibland användes funktionsned-
sättningen som en del av förklaringen till det som hänt 
(självförvållat).

Katrin Lainpelto har även undersökt 269 tingsrätts- 
domar rörande sexualbrott 2010, varav 14 domar rörde 
barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  
Offentlig sakkunnig åberopades inte i något av fallen. 

I fem mål åberopades partssakkunnig, varav två  
hördes och tre var skriftliga utlåtanden från barn- och 
ungdomspsykiatrin. Frågor om neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar besvarades av tingsrätterna själva 
eller berördes inte alls i domskälen. När funktionsned-
sättningen berördes handlade det om barnets generella 
trovärdighet. Däremot saknades uttalanden om barnets 
kognitiva förutsättningar, förmåga att uppfatta och tol-
ka händelser, minnesfunktion, intellektuella utveckling 
och kommunikativa förmåga.
O  Resultat efter lagakraftvunnen dom för de 14 domar 

som rörde barn med NPF: 64 procent dömdes, 36  
procent friades.

O  Resultat i kontrollgrupp utan NPF: 86 procent  
dömdes, 14 procent friades.

Lainpelto har kodat och analyserat domskälen. Dom-
stolarna använde i många fall argument som var relate-
rade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men 
utan att ha sakkunskap. Hon såg att barnets beteende 
kunde diskuteras utan att man klargjorde funktionsned-
sättningens betydelse i sammanhanget.

Nedanstående exempel från dom rörande ett barn 
med autism i nedre tonåren visar hur olika utslaget kan 
bli när beteenden som har sin orsak i en funktionsned-



24   N Ä R  D U  M ÖT E R  U N GA  M E D  N P F

sättning i  stället tolkas som bristande tillförlitlighet. 
Den misstänkte dömdes i tingsrätten men friades i hov-
rätten. Citaten visar två helt olika bedömningar av sam-
ma filmade förhör. 

Tingsrätten: 6
”Enligt tingsrätten har förhören, som hållits av en och sam-
ma förhörsledare, genomförts på ett föredömligt sätt. Några 
ledande frågor har inte förekommit. A har fått god tid på 
sig att svara på frågorna. A har varit angelägen att säga 
ifrån och tillrättalägga när det uppstått något miss- 
förstånd. Han har berättat om detaljer på ett sätt som gör 
att han framstår som trovärdig. /…/ Tingsrätten gör den 
bedömningen att A:s berättelse innehåller sådana detaljer 
att det är fråga om en självupplevd händelse.”

Hovrätten:
”/…/ målsäganden under stora delar av förhöret döljer sitt 
ansikte och är ordkarg. Berättelsen innehåller få detaljer 
och den kan inte anses ha berättats spontant.” 

Hovrättens formuleringar i exemplet ovan beskriver  
i själva verket vad som ofta kan förväntas av ett barn 
med en autismspektrumdiagnos men används här i  stäl-
let i en schablonmässig form av trovärdighetsbedöm-
ning. Det är ett exempel som visar att det behövs ökad 
kunskap om funktionsnedsättningar och om hur de  
påverkar personen och kommunikationen.

Vad är trovärdigt eller tillförlitligt? Hur görs de  
bedömningarna? I Katrin Lainpeltos analyser var detalj-
rikedom det kriterium som nämndes flest gånger, i tio 
av fjorton fall. I sex av dessa tio fall bedömdes utsagan 
som bristfällig. 

6 

Citaten från tings- 
rätten och hovrätten 
kommer från ett mål 
som är sekretess- 
prövat. Målnummer 
kan erhållas från  
Katrin Lainpelto för 
den som vill  
kontrollera källan.
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Hur ser poliser, åklagare och domare på sin egen kompe-
tens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 7 

Katrin Lainpelto genomförde en enkätstudie hösten 
2016 för att undersöka kunskapen inom rättsprocessen 
vad gäller att bemöta barn med neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning. Vid ett seminarium i Umeå den 11 ok-
tober samma år berättade hon om preliminära resultat 
efter att ha fått in 116 svar varav 72 från poliser, 29 från 
åklagare och 15 från domare. Majoriteten av dem hade 
varit verksamma i sitt yrke i mer än 20 år och en stor 
grupp hade varit yrkesverksamma 6–10 år. 

På frågan om hur mycket kunskap de har om neuro- 
psykiatriska funktionsnedsättningar valde 78,5 procent 
att placera sig på 1, 2 eller 3 på en femgradig skala, där 
ett var lägst kunskap och fem var högst. I enkäten fanns 
också en fråga om hur mycket utbildning de fått om  
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hela 50,9 
procent svarade ”jag har inte deltagit i någon utbild-
ning”, och bara 8,6 procent svarade ”mer än 15 timmar”. 

I enkäten fanns en öppen fråga om information om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar  
arbetet och i så fall hur. Där skiljde sig svaren en del 
mellan yrkeskategorierna. 

Poliser, och åklagare till viss del, svarade oftare att det 
påverkar, till exempel att: kunskap ger medvetenhet, 
ökad förståelse, förhörsledare med särskild kompetens 
utses, påverkar hur jag förhåller mig till förhöret, påver-
kar hur jag pratar och beter mig, särskild tydlighet. 
Bland de domare som svarat på enkäten syntes en tydlig 
trend att de ansåg sig vara objektiva, och att om det på-
verkar så är det främst i påföljdsvalet i de fall där den 
misstänkte har en NPF-diagnos. 

På frågan ”anser du att barn med NPF får ett rättvist 
bemötande i rättsväsendet” svarade majoriteten 2 eller 

7 

I avsnittet ”hur ser 
polis, åklagare och 
domare på sin kom-
petens om NPF?, 
finns en samman-
fattning av Katrin  
Lainpeltos muntliga 
beskrivning av en  
enkätstudies prelimi-
nära resultat. Stu-
dien finns inte pub- 
licerad varför annan 
referens inte kan 
ges. Sammanfatt-
ningen har granskats 
av Lainpelto.
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3. Alla sju svar som angav en femma, alltså att de får ett 
mycket rättvist bemötande, kom från domare.

På frågan om hur viktigt det är att anlita extern sak-
kunskap uppger majoriteten att det är viktigt. 44 pro-
cent anger 1, 2 eller 3, det vill säga att det inte är så vik-
tigt. Det var domare som angav 1 eller 2. Poliser angav  
i högre utsträckning 4 eller 5. Men hur ofta anlitar de 
sakkunskap? Där var det omvänt resultat, majoriteten 
svarade 1 och 2 på den femgradiga skalan, det vill säga 
de anlitar sällan sakkunskap. Poliser efterfrågade sak-
kunniga vid förhör och många ville ha någon de kan 
ringa för att få råd och hjälp. En kommentar från en  
polis i enkätundersökningen var ett önskemål om att det 
inom den egna myndigheten skulle finnas rekommen-
dationer om vem man ska vända sig till. Kommentaren 
innehöll även en önskan om en mer positiv syn på att 
utse domstolssakkunnig så att processen inte handlar 
om att åklagarens sakkunnige ställs mot försvarets.

En advokat säger i en intervju i arbetet med denna 
bok:

”Advokaten har ett betydande ansvar att sätta sig in  
i klientens svårigheter och behov samt att uppmärksamma 
polis, åklagare och domstol om dessa.”  8

VETSKAP RÄCKER INTE – DET KRÄVS KUNSKAP
Det finns ingen forskning som visar någon koppling 
mellan förmågan att lämna tillförlitliga uppgifter och  
diagnoserna ADHD, ADD eller Aspergers syndrom. 
Trots detta används bristande förmågor på grund av 
funktionsnedsättning ofta som argument för bristande 
tillförlitlighet. Avsaknad av ögonkontakt, motorisk oro, 
fåordiga svar och annat kan tolkas som trots, osanning 
med mera fast det egentligen är resultat av de svårig- 

8

Intervju med advokat 
(målsägandebiträde) 
inom projektet Ung  
i rättsprocessen + 
ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden) 
2016-2018.
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heter som uppstår när personens förmåga inte kan möta 
omgivningens krav. 

Men hur påverkas då bedömningarna om det finns in-
formation om en persons funktionsnedsättning innan 
man tar del av utsagan? 

Katrin Lainpelto riktade blicken mot rättsprocessens 
specialister för att undersöka hur vetskapen om att en 
person har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
påverkar deras trovärdighets- och tillförlitlighets- 
bedömning. Det var en experimentell studie som ge-
nomfördes 2013, där samtliga 107 deltagare var studen-
ter på juristprogrammet vid Stockholms universitet. 
Kontrollgrupp var 20 domare. 

Deltagarna fick läsa skriftlig bakgrundsinformation 
om ett påstått övergrepp mot en 11-årig flicka av hennes 
biologiska pappa. Hälften av deltagarna fick veta att 
flickan hade diagnoserna ADHD och autismspektrum-
tillstånd, hälften fick inte denna information. Samtliga 
deltagare fick sedan läsa exakt samma barnförhör i dia-
logform.

När de därefter skattade flickans trovärdighet och ut-
sagans tillförlitlighet samt hennes förmåga att berätta  
i förhållande till sin ålder framstod en dyster bild. Den 
bilden bekräftades också av kontrollgruppen.

Genomgående bedömdes flickans svar som mindre 
trovärdiga, självupplevda, detaljrika och sanningsenliga 
av dem som hade fått information om hennes neuro- 
psykiatriska funktionsnedsättning. Även hennes för- 
måga att berätta i förhållande till sin ålder bedömdes 
lägre av den grupp som fått information om funktions-
nedsättningen.

Det räcker alltså inte med att få veta att en person har 
en funktionsnedsättning, det krävs också kunskap om 
vad informationen betyder. Vad innebär funktions- 
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nedsättningen och vad kan det leda till i förhållande till 
kraven i en viss situation? Den kompetensen behöver 
finnas i rättsprocessen, antingen genom egen kunskap 
eller genom sakkunnig. De antaganden som juridikstu-
denterna och kontrollgruppen i undersökningen har 
gjort har ingen grund i forskning. Om en funktionsned-
sättning påverkar hur en person berättar och svarar på 
frågor så behöver inte det betyda att det som sägs är 
mindre trovärdigt. 

Alltför normativa bedömningar kan leda till struktu-
rell diskriminering med sämre rättssäkerhet, bland  
annat för personer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. Att vara öppen och utforskande i mötet 
med andra och att ifrågasätta och reflektera kring de 
snabba omdömen som kommer upp i ens eget med- 
vetande är en del i ett lärande. Det kan finnas många  
olika orsaker till en persons kroppsspråk, ögonkontakt, 
språkförmåga, koncentrationsförmåga eller minnes- 
kapacitet. 

Ur NJA 2010 s. 671 i ett tillägg av referenten: ”Anlitandet 
av beteendevetenskapliga experter i mål om sexualbrott kan 
i en del fall utgöra en värdefull hjälp för domstolarna.  
De kan bland annat bidra med nyttig bakgrundsinforma-
tion och fästa rättens uppmärksamhet på möjliga felkällor. 
Domstolarna bör emellertid i varje särskilt fall noga pröva 
om det finns behov av ett sakkunnigförordnande. I fråga om 
bedömningen av trovärdigheten hos någon som hörs eller 
har hörts inför rätten finns det så gott som aldrig skäl att 
förordna en sakkunnig.”  (Jfr NJA 1991 s. 446.)

Katrin Lainpelto:
”Fler sakkunniga måste involveras och kommunikationen 

mellan sakkunniga och rättsväsendets aktörer behöver för-
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bättras. Rättsväsendet måste ställa distinkta frågor till de 
sakkunniga rörande kognitiva förutsättningar.” 

(Lainpelto, föredrag på seminariet Riva hinder, Umeå 11/10 2016)

 
N Y  FO R S K N I N G 

–  A DVO K AT E R N A S  D O L DA  K Ä N S LO R  U N D E R  LU P P

Lisa Flower är doktorand vid sociologiska institutionen, 
Lunds universitet, och forskar om emotionshantering 
och intryckstyrning i Sveriges domstolar. I hennes forsk-
ning framkommer en annan aspekt som belyser vikten 
av att förbereda människor inför rättegång. 

Lisa Flower har under fyra år genom observationer 
under rättegångar studerat hur advokater visar lojalitet, 
irritation och andra känslouttryck med subtila medel. I 
Vetenskapsradion P1, Sveriges Radio, den 19 oktober 
2018 ger hon några exempel: 

”Till exempel kan ett höjt ögonbryn signalera irritation 
och en artig fråga kan dölja aggressivitet. Något som advo-
katerna ofta använde för att släta över jobbiga situationer 
var att anta ett så kallat stoneface, alltså att göra ansiktet 
helt uttryckslöst. Stoneface används om något skadligt har 
hänt eller om klienten gör bort sig på något sätt.” 

Efter intervjuer med advokater drar Lisa Flower slut-
satsen att många klienter har helt andra förväntningar, 
till exempel att advokaten ska vara mer aggressiv och 
ifrågasättande. 

Med tanke på att en del personer med NPF kan ha 
svårt att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck kan det 
vara aktuellt att förbereda dem på de ramar för käns-
louttryck som är norm i svenska rättssalar. Det kan un-
derlätta tolkningen av vad som händer i rättssalen samt 
bidra till en positiv upplevelse av rättegången och där-
med till tillit och förtroende för rättssystemet.
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” Om man ser att 
personen inte 

hänger med gäller 
det att fundera på 
varför och försöka 

förstå var vi har 
missförstått 
varandra. ”
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OLIKA OPERATIVSYSTEM 
ÄR INTE ALLTID KOMPATIBLA  
– KUNSKAP OM NPF

F Ö R  D E N  S O M  S K A  B E S K R I VA  någon annan grupp än den 
man själv tillhör är det bra att börja med insikten om att 
vi alla ingår i flera normsystem, och att vad som är ”nor-
malt” inte är en absolut sanning. 

Kultur och historia marinerar oss alla i normsystemen 
för kön, ålder, hudfärg, härkomst, funktionalitet, sexu-
alitet och mycket annat. Marinaden genomsyrar oss, vi 
väljer den inte och den gör det svårt att se klart och sär-
skilja normativa bedömningar från faktiska förhållan-
den. Det finns många outtalade krav och förväntningar 
på hur vi och andra ska bete oss, se ut, tala, och dessa 
outtalade förväntningar styr oss mer än vi tror. Vi kän-
ner på oss, litar på magkänslan, fyller i, antar och tar för 
givet. Det är mänskligt. Men den som har uppgiften och 
ambitionen att komma nära en objektiv bedömning gör 
klokt i att ifrågasätta sina snabba reaktioner och i  stället 
stanna upp och reflektera kring vad det var som väckte 
vissa tankar, känslor och åsikter. Vilken grund har min 
bedömning egentligen? Ett sådant utforskande förhåll-
ningssätt är utvecklande och intressant både i arbetet 
och privat.

Advokat:
”Vi måste vara öppna för att vi kan göra fel, annars blir vi 
inte bättre. Vårt normsystem kan vara ett hinder.” 9

Hur kan man förstå neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar? Diana Lorentz, kurator vid neurologkliniken 

9 

Intervju med advokat 
inom projektet Ung  
i rättsprocessen + 
ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden) 
2016-2018.
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Karolinska universitetssjukhuset, använder ibland i sina 
föredrag en liknelse med datorers operativsystem. Om 
en persons hjärna fungerar som en Mac och den andra 
personens hjärna som en PC är det inte så självklart att 
de är kompatibla, att de förstår varandras sätt att bear-
beta och tillhandahålla information, varandras sätt att 
fungera.

När läkaren och författaren Gunilla Brattberg, som 
själv har neuropsykiatrisk diagnos, beskriver funktions-
nedsättningen Aspergers syndrom gör hon det ofta  
utifrån det som är atypiskt i förhållande till normotyper-
nas värld. Begreppet normotyp beskriver då en person 
som inte har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Hon beskriver att normotyper känner sig obekväma när 
människor säger rakt ut vad de tycker och känner, inte 
hänger med när någon tänker snabbare eller hoppar 
över det sociala pratet och går direkt på ärendet. 

Normotyper kan upplevas stirra andra i ögonen, ge 
evighetslånga instruktioner och de sitter still och pratar 
i timmar. Ett annat begrepp som brukar användas på 
samma sätt är neurotyper. För den som inte har en diag-
nos är det ibland klargörande och utvecklande att ta del 
av sådana beskrivningar och tänka på sig själv som en 
typ, inte som ”normal” utan som en av många 
människotyper.

”De problem som personer med AS [Aspergers syndrom] 
har rör relationer till normotyper. Personer med AS har 
framför allt svårigheter att förstå avsikten bakom andra 
människors beteenden, vad de vill uppnå och varför de beter 
sig som de gör. De uppfattar många situationer på ett an-
norlunda sätt.” 

(Brattberg, 2009, sid 28)
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ADHD, ADD och Aspergers syndrom ingår i neuro- 
psykiatriska funktionsnedsättningar. 
O  ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disor-

der. 
O  ADD betyder Attention Deficit Disorder. 
O  Aspergers syndrom benämns numera som autism- 

spektrumtillstånd eller autismspektrumsyndrom och 
innebär begränsningar inom områdena social inter-
aktion/kommunikation och beteende/intresse.

Flera diagnoser kan förekomma samtidigt hos en och 
samma person. 

Svårigheter som är vanliga hos personer med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar:
O  Beräkna tiden.
O  Vänta.
O  Att hitta till och på främmande platser.
O  Överblicka syftet, förstå vad som förväntas av en och 

vad i situationen man själv kan påverka.
O  Negativa förväntningar och oro på grund av tidigare 

erfarenheter av misslyckanden.

Utmaningar i samtal med andra kan då vara:
O  Förstå kroppsspråk och hålla ögonkontakt.
O  Följa en lång tankegång och se kartan över samtalet.
O  Långsam avkodning av det som sägs.
O  Tolka och förstå undermeningar, talesätt, skämt, ironi.
O  Veta vilken information intervjuaren behöver.
O  Berätta sammanhängande och veta vilka detaljer som 

är relevanta och vilka som ska sållas bort.
O  Ge återkoppling.
O  Sätta ord på tankar och känslor.
O  Prata med flera personer samtidigt.
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Det finns en rad åtgärder för att anpassa miljö och 
samtal som fungerar bra för alla dessa funktionsned-
sättningar och deras kombinationer. Anpassningar som 
även underlättar för personer utan funktionsnedsätt-
ningar.

Polis:
”Det är viktigt att poängtera att det finns mycket i detta 

som är mer eller mindre gemensamt för ungdomar, oavsett 
om de har diagnos eller ej. Varje samtal behöver läggas upp 
individuellt. Om man ser att personen inte hänger med gäl-
ler det att fundera på varför och försöka förstå var vi har 
missförstått varandra. Överlag tycker jag att ungdomar har 
en tendens att sväva ut och har svårt att hålla sig till saken. 
Antingen det eller att de är kortfattade och man får dra ur 
dem information. Det gäller både dem med och utan diag-
noser. Man måste ge personen och situationen den tid som 
krävs.” 0

Den enda man kan förändra är sig själv. Om det upp-
står missförstånd och andra svårigheter i ett samtal är 
det alltså bara sitt eget förhållningssätt och sina egna ord 
man kan ändra för att se om det leder till ett annat resul-
tat. Man får ta ett steg tillbaka, begrunda och prova igen, 
på ett annat sätt, mer anpassat till den individ man vill 
nå.

0 

Från intervju med en 
ungdomspolis inom 
projektet Ung i rätts-
processen + ADHD, 
ADD & Asperger 
(AST). Brottsoffer- 
jouren Luleå (Arvs-
fonden). 2016-2018.
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M E R  O M  A D H D  O C H  A D D  q
Kärnsymtomen vid ADHD är svårigheter med  
uppmärksamhet, överaktivitet och bristande impuls- 
kontroll. Symtomen kan förekomma var för sig eller  
i kombination med varandra. ADD inbegriper samma 
svårigheter men utan överaktiviteten, stressnivån är lika 
hög men vänds inåt och leder ibland till depressioner.

Mats Johnson, överläkare på Enheten för barnneuro- 
psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte-
borg, sa vid ett seminarium:

”Jag hörde en bra beskrivning en gång: ’Jag blir helt utsliten 
av att sitta still’. Motorisk rastlöshet kräver alltså mycket  
energi och stör koncentrationen. ADHD innebär svårigheter 
att reglera aktivitet och impulser. Det är som att termostaten 
inte fungerar, man går lätt upp i varv, det är svårt att tänka 
efter före och man agerar snabbt och impulsivt.” 

(Rättssäkerhet, förtroende och kvalitet, 26 april 2016 i Luleå )

Vanligt vid ADHD:
O  Uppmärksamhetssvårigheter gör till exempel att det 

kan vara svårt att komma igång med saker, och när 
man väl kommit igång är det svårt att behålla koncen-
trationen. Om det är sysslor eller ämnen som egent- 
ligen inte intresserar en blir det ännu svårare eftersom 
det är den viljestyrda koncentrationsförmågan som är 
nedsatt. Det kan också vara svårt att koncentrera sig 
och vara uppmärksam när man ska lyssna på andra.

O  Impulsivitet kan leda till att man gör eller säger saker 
oövertänkt, får starka och svårkontrollerade känslo-
reaktioner och ibland har snabba, yviga rörelser och 
andra svårigheter med självregleringen.

O  Överaktivitet kan leda till nedsatt förmåga att reglera 
sin aktivitetsnivå. Det är vanligt att ha svårt att sitta 
still och att känna sig rastlös. 

q

Beskrivningarna är 
sammanfattning och 
tolkning av uppgifter 
från bland annat 
www.npfguiden.se, 
www.1177.se samt 
från samtal med 
överläkare Mats 
Johnson och  
specialpedagog  
Åsa Gardelli.
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Det kan vara svårt att följa instruktioner om de är för 
långa, för otydliga eller på annat sätt faller utanför upp-
märksamheten. Det gör att personer med diagnoserna 
ADHD och ADD kanske verkar misslyckas med uppgif-
ter när det egentligen är instruktionerna som inte varit 
anpassade till förmågan att ta in dem. 

Att organisera uppgifter och aktiviteter i vardagen är 
ett annat utmanande område som kan vara bra att kän-
na till. Genom att hjälpa till med struktur, tydlighet och 
prioritering kan stressen sänkas och många hinder  
undanröjas.

Överaktiviteten är mer markant hos barn med  
ADHD-diagnos och brukar minska med åren. Den vux-
ne har ofta lärt sig att hantera otåligheten genom att till  
exempel ändra sittställning ofta, vicka på fötterna, tug-
ga tuggummi eller fingra på något för att klara av att  
sitta still. Ett intryck av att vara på högvarv och att ha 
svårt att vänta hör ofta till bilden. 

En del har kvar sitt impulsiva sätt som vuxna i kombi-
nation med att de inte riktigt kan se konsekvenserna av 
sitt handlande. Ofta svänger humöret snabbt med hett 
temperament och kort stubin. 

”Adhd beror på att vissa delar av hjärnan arbetar på ett 
annorlunda sätt än hos personer utan adhd, bland annat 
de hjärnfunktioner som styr uppmärksamhet, möjligheten 
att bestämma över impulser och reaktioner, och förmågan 
att hålla flera saker i huvudet samtidigt.”

(www.1177.se 2018-02-04)

ADD ger samma symtom som ADHD men utan hy-
peraktivitet, och med tyngdpunkt på uppmärksamhets-
problem. Det kan leda till koncentrationssvårigheter 
och personen uppfattas lätt som disträ eller ointresse-
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rad. ADD kan ofta visa sig som blyghet, tystlåtenhet,  
orkeslöshet och passivitet.

Man ska komma ihåg att det oftast är den viljestyrda 
uppmärksamheten som inte fungerar så bra. Det är allt-
så inte svårt att koncentrera sig när något verkligen 
fångar och intresserar. Däremot är det svårt att behålla 
koncentrationen när en uppgift är ointressant eller trå-
kig, eller när den upprepas. Det är alltså svårt att tvinga 
sig att vilja om man inte råkar vilja. 

”Nervsystemet fungerar som en skärmsläckare på da-
torn”, sa Diana Lorentz, kurator vid neurologkliniken 
Karolinska universitetssjukhuset, på seminariet Riva 
hinder 2016. Om du inte håller datorn igång slocknar 
skärmen. 

Både ADD och ADHD kan leda till överkänslighet mot 
ljud, beröring (till exempel av tyg mot hud), kroppskon-
takt, lukt och smak. Värme och kyla kan upplevas på ett 
annat sätt än de flesta upplever det. Även sömnsvårig-
heter kan höra till bilden.
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M E R  O M  A S P E R G E R S  SY N D R O M  w 
Aspergers syndrom benämns numera som autism- 
spektrumtillstånd eller autismspektrumsyndrom. Den 
som har Aspergers syndrom fungerar ofta bra intellek-
tuellt, eller ibland över genomsnittet inom några eller 
flera områden. Det finns stora variationer, en del har 
bara vissa av de problem som hör till bilden medan  
andra känner igen sig i många. Svårigheter finns ofta 
med socialt samspel och med verbal och icke-verbal 
kommunikation, att förstå relationer och att sätta sig in 
i andras perspektiv. Bristande föreställningsförmåga, 
rutinbundenhet och specialintressen är vanligt liksom 
sensorisk känslighet. e 

Vanligt vid Aspergers syndrom:  r 
O  Vissa intressen tar ofta upp en stor del av tiden.
O  Det är lätt att engagera sig i ämnen som intresserar, 

men svårt att ta till sig information som inte intresse-
rar.

O  Det är svårt att förstå vad andra menar och hur de 
känner, om de inte säger det rent ut.

O  Vissa sysslor som andra gör automatiskt, kräver ofta 
medvetet tänkande och behöver utföras steg för steg.

O  Det är stressande att göra något nytt och ovant.
O  Det kan vara svårt att kommunicera med andra och 

göra sig förstådd.
O  Vissa beteenden och rutiner kan vara svåra att bryta.
O  Sinnesintrycken tycks starkare än andras, som till  

exempel lukter och smaker, eller att kläderna skaver 
och vissa ljud är mycket störande eller obehagliga.

För den som har Aspergers syndrom kan det vara svårt 
att gissa sig till outtalade budskap. Det kan upplevas 
som att andra människors kroppsspråk är ett helt annat 

w 

Beskrivningarna i av-
snittet är samman-
fattning och tolkning 
av uppgifter från 
bland annat www.
npfguiden.se, 
www.1177.se samt 
från samtal med 
överläkare Mats 
Johnson och spe- 
cialpedagog Åsa 
Gardelli.

e

Sammanfattning 
från föredrag av och 
samtal med över- 
läkare Mats John-
son.

r

www.1177.se  
2018-02-04
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språk än det egna. Många har sparsamt kroppsspråk  
för egen del. Man kan lära sig det främmande kropps-
språket men det kräver ansträngning jämfört med det 
talade språket som är ens modersmål. Det verbala språ-
ket är ofta bra, eller till och med avancerat, men perso-
nen kan tolka uttalanden bokstavligt och det kan leda 
till missförstånd kring det som bara antyds eller är  
underförstått. ”Kan du duka bordet?” kan till exempel 
vara en fråga att svara ja på, men att den även förväntas 
leda till handling är inte självklart, det kan behöva sägas 
som en uppmaning i  stället.

Därför ska man tänka på att allt viktigt i ett samtal 
måste förmedlas med ord.

”Jag känner mig som en utlänning i mitt eget land; jag  
talar nämligen ett helt annat språk än vad min omgivning 
gör och vi förstår inte alltid varandra. Förmodligen kom-
mer det alltid att vara så. Jag talar nämligen svenska med 
svenskarna men de talar ett annat språk med mig – näm- 
ligen kroppsspråk. Det språket kan inte jag.” 

(Tilli 2013, sid 123)

”När vi samtalar, speglar vi vanligen omedvetet var- 
andras sätt och läser av kroppsspråk och ansiktsuttryck.  
Vi säger till exempel saker på olika sätt om vi pratar med en 
nära vän eller en myndighetsperson. Neurotypiska barn  
utvecklar förmågan att ’läsa mellan raderna’ automatiskt 
när språket växer fram. Men har du en autismdiagnos så 
kommer det oftast inte av sig självt´, säger Åsa Mellblom, 
socionom och konsulent i Aspergercenters vuxenteam  
i Stockholm.”

www.specialnest.se 2018-02-05

Den nedsatta förmågan att tolka det outsagda medför 
också att man kan vara mer lättlurad eftersom det är så-
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dant som människor faktiskt säger som tolkas, inte vad 
de har för avsikt eller undermening. Brister i mentalise-
ringsförmågan gör det svårt att intuitivt uppfatta hur  
andra menar eller tänker och leder också till svårigheter 
att tolka nyanser, bildspråk och ironi. Erfarenhet och 
medvetet tankearbete kan för vissa personer till viss del 
kompensera denna svårighet med åren, men det tar  
betydligt mer energi än för personer som inte har  
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

”Om jag förstår att en person är irriterad, har jag svårt 
att avgöra hur pass irriterad på en skala 0–10. /…/ Om en 
person blir arg på mig, har jag svårt att bedöma hur pass 
allvarligt det är. /…/ Jag har ingen aning om hur jag ska  
bemöta personens ilska när sådana saker inträffar.”

(Tilli 2013, sid 127)

För många med neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning är det besvärligt att hitta till, och på, nya platser  
eller att veta hur man bör göra i nya situationer. Svårig-
heten att orientera sig beror på många saker: förmåga 
att tolka skyltar, att våga fråga, att använda tidigare  
erfarenheter från liknande miljöer eller från tidigare  
besök i den aktuella miljön. Där andra använder  
erfarenheter från liknande situationer och agerar ut- 
ifrån det utan att tänka så mycket behöver en person 
med Aspergers syndrom uppfinna hjulet på nytt varje 
gång. Varje situation är ny och ingenting kan tas för  
givet eller antas automatiskt. Det är oerhört energi- 
krävande. Och att fråga andra hur man ska göra eller var 
något ligger är närmast oöverstigligt. 

Bristande föreställningsförmåga kan leda till oro och 
rädsla om något inte blir som man har föreställt sig. Det 
är lättare att förstå om man betänker hur mycket av det 
vi ser och upplever som vi tar för givet på grund av hur 



N Ä R  D U  M ÖT E R  U N GA  M E D  N P F    41

det brukar vara. Till exempel: den som besöker en ny 
kontorsmiljö tar för givet att där finns toaletter. Antag-
ligen finns det även en kaffemaskin men om det i  stället 
finns en termos i fikarummet så anpassar man snabbt 
bilden. Allt det här är mycket svårare för en person som 
har Aspergers syndrom. Det kräver energi.

”Många personer med Aspergers syndrom använder  
faktaminnet för saker som de flesta sparar i det automati-
serade minnet. Praktiska sysslor går inte av sig själva utan 
man måste tänka aktivt på varje moment. Hur var det nu 
igen man skulle göra när man dammsuger? Det är jobbigt 
och energikrävande att duscha. Jag har t ex glömt bort hur 
man pumpar en cykel.” 

(Tilli 2013, sid 198)

Många upplever att de inte hittar sin start- och stopp-
knapp och har därför problem med att planera, starta, 
genomföra och avsluta en aktivitet. Alla steg från att pla-
nera, prioritera, genomföra och avsluta vanliga, vardag-
liga uppgifter som att handla eller städa kräver då mäng-
der av energi. Ingenting går automatiskt, det krävs 
medvetet tänkande för att komma igång, att bestämma 
i vilken ordning man ska göra saker och att veta när det 
är färdigt och ska avslutas. Det automatiska sätt som 
många människor använder i sådana sammanhang 
fungerar inte.

Ljud och ljus kan vara besvärligt eftersom känslig- 
heten ofta är högre. Det är svårt att filtrera bort bak-
grundsljud och att höra olika, samtidiga ljud på olika 
ljudnivåer. Den som inte har problem med automatisk 
bortsortering märker att sådan har skett till exempel när 
man efter några sekunder hajar till och inser att något 
som nyss sagts medan man var ouppmärksam faktiskt 
var viktigt. Även om hjärnan först sorterade bort det 
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sagda i ett allmänt sorl så kommer meningen upp i med-
vetandet när man på det sättet ”efterhör”. Filtreringen 
gör att man inte är lika känslig för många samtidiga  
intryck som en person med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning kan vara. 

Även synintryck kan bli utmattande när de inte filtre-
ras. En del är också över- eller underkänsliga för lukter, 
smak och känsel. Den perceptuella känsligheten i all-
mänhet är ofta annorlunda.

Från intervju med polis:
”Jag tänker på en kille som vi vet har stora problem med be-
röring. Då anpassar vi oss. Men det är generellt viktigt att 
hela tiden säga varför man gör som man gör. ’Nu måste jag 
ta tag i dig eftersom du inte gör som jag säger och håller dig 
på avstånd’. Men ibland krockar förstås behovet av kommu-
nikation med säkerhetstänket.” t

Det finns en rad kontraster som är bra att känna till om 
personer med Aspergers syndrom. Man kan uttrycka det 
som att det finns många åldrar i en och samma person 
och den som i sin profession möter en person med 
Aspergers syndrom får anpassa sitt bemötande till de 
olika åldrarna. Det kan vara svårt eftersom de flesta är 
ovana vid att kommunicera flerdimensionellt. y

Exempel på kontraster i en och samma person:
O  Mycket god logisk slutledningsförmåga men sam- 

tidigt långsam.
O  Utmärkt minne men samtidigt svårt att plocka fram 

den information som behövs i en specifik situation.
O  Ojämn begåvning, till exempel vara verbalt begåvad 

men ha svårt att orientera sig i nya miljöer. 

t 

Intervju med ung-
domspolis inom  
projektet Ung i rätts-
processen + ADHD, 
ADD & Asperger 
(AST). Brottsoffer- 
jouren Luleå (Arvs-
fonden) 2016-2018.

y

Sammanfattning  
efter föredrag av  
Diana Lorentz vid  
seminariet Riva hin-
der 11 oktober 2016  
i Umeå
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Flickor med diagnosen Aspergers syndrom kan verka 
ha högre social funktionalitet än de verkligen har efter-
som flickors lekar ofta tränar dem att spela sociala roller 
och tolka/härma människors beteende. Många flickor 
med Aspergers syndrom har tilläggssvårigheter som  
depression och/eller ADHD. u

Att personer med diagnoser inom autismspektrat ofta 
har lätt att missförstå kroppsspråk och frågor om sina 
egna känslor märks till exempel när det under en rätte-
gång ställs frågor om hur brottet har påverkat psykiskt 
och fysiskt, om det lett till sömnproblem, rädsla, smär-
ta, problem att äta eller annat. 

Frågorna som kan vara mycket svåra att tolka och  
svara på ställs utifrån att domare och nämndemän ska 
bedöma skadeståndsyrkandet. Även frågor om andras 
tankar eller känslor är svåra att besvara. Det är alltså 
viktigt att bistå utöver det vanliga och förbereda perso-
nen på dessa frågor när neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning finns.

 

u

Studien Flickprojek-
tet vid Göteborgs 
universitet samman-
fattas på Infoteket 
om funktionshinder, 
Region Uppsala, 
http://www.lul.se/
infoteket.  
2018-02-04
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”  Det blir än svårare när 
en person med osynlig 
funktionsnedsättning 

har förmågan att klara 
något den ena dagen 

men sedan inte klarar 
samma sak den andra. ” 

Hedevåg, 2016,  
andra upplagan 2017, sid 38
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DET GNISSLAR  
MELLAN FÖRMÅGA OCH KRAV

E N  P E R S O N  S O M  har en neuropsykiatrisk diagnos kanske 
har ett annat sätt att fungera än många andra, men  
hindren uppstår först i kontakten med för höga eller på 
annat sätt omöjliga krav i omgivningen. 

Det är därför man talar om funktionsnedsättning, inte 
funktionshinder. Nedsättningen finns där hela tiden 
medan hinder uppstår först i förhållande till omgiv- 
ningen. Många väljer också att använda begreppet 
”funktionsvariationer” för att markera att det finns 
många sätt att fungera som människa, det ena är inte 
nödvändigtvis mer rätt än det andra.

Den som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning har ofta en ojämn mognadsgrad. I vissa avseenden 
kan den unga personen vara lika vuxen, om inte vuxna-
re, än sina jämnåriga. Men i andra avseenden kan mog-
nadsgraden vara på ett barns nivå. 

En tumregel är att vid ADHD/ADD kan vissa färdig-
heter vara nedsatta till två tredjedelar av den kronolo-
giska åldern. Aspergers syndrom sätter ner vissa förmå-
gor till hälften av den kronologiska åldern medan andra 
förmågor är väl i nivå med åldern. Men utvecklings- 
nivån kan vara mycket olika inom olika områden, det 
finns flera åldrar i en och samma människa. En person 
som är mogen och vuxen i sitt sätt att utrycka sig verbalt 
kan vara på ett barns nivå när det gäller förmågan att 
hantera planering i vardagen, eller vänta inför ett möte.

”Ojämna förmågor där man toppresterar inom vissa  
områden och lågpresterar inom andra förbryllar också om-
givningen. Det blir än svårare när en person med osynlig 
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funktionsnedsättning har förmågan att klara något den 
ena dagen men sedan inte klarar samma sak den andra.” 

Hedevåg, 2016, andra upplagan 2017, sid 38

En advokat och målsägandebiträde uttrycker konse-
kvensen av oförståelse så här i en intervju:

”/…/ I det fallet hade domstolen liten förståelse för  
utsattheten som diagnosen medför. Det är lättare att bli  
utnyttjad. Den här flickan hade hamnat i beroendeställ-
ning när förövaren på Internet uppmanade henne att klä av 
sig. Domstolen som bara såg ett filmat förhör ansåg inte att 
hon var mindre mogen. De gick på utseendet, hennes kläder 
påverkade dem omedvetet. De tyckte att hon verkade äldre 
än sin biologiska ålder trots att utredningen visade att hon 
var yngre i mognadsgrad än i ålder.” i

I många fall kan en sakkunnig person förklara funk-
tionsnedsättningens konsekvenser på ett sådant sätt att 
bedömningarna i rättsprocessen blir mer fullständiga 
och bemötandet bättre anpassat till situationen. Det 
handlar inte då om att värdera utsagans sanningshalt 
utan om att bättre förstå gnisslet mellan förmåga och 
krav. I exemplet ovan hade en sådan förståelse mycket 
väl kunnat ge ett annat resultat.

Hos människan är det området i pannloben, hjärnans 
beslutsfattarcentrum, som mognar sist. Det innebär att 
förmågor som framtidsplanering, förmågan till över-
blick och att sålla intryck och riskbedömning inte är fullt 
utvecklade hos tonåringar.  (Aroseus 2007) o 

För den som har en neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning kan den mognaden vara uppskjuten med flera 
år. Det påverkar vilka situationer man försätts i men 
även hur man sedan kan återberätta dem. 

Tankarna trängs. ADHD/ADD medför ofta att man 

i 

Intervju med advo-
kat, målsägande- 
biträde, inom projek-
tet Ung i rättspro-
cessen + ADHD, ADD 
& Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden). 
2016-2018.

o

Hämtad 2018-02-05, 
lattattlara.com
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lätt blir distraherad, både av yttre faktorer och av sina 
egna tankar och då är det svårt att hålla tråden, till  
exempel i ett förhör. När det är svårt att behålla fokus på 
den egna berättelsen kan det finnas extra stor risk att 
haka på ledande frågor och suggestioner. p

Smärta och lidande uttrycks på olika sätt av olika 
människor vid olika tillfällen och ibland också av olika 
orsaker. Vilka känslouttryck som är adekvata och hur 
starkt de bör uttryckas är inte en sanning, det är en sub-
jektiv och normativ bedömning. Det finns en föreställ-
ning om att den som utsatts för våldtäkt eller annat våld 
ska ge uttryck för känslor genom att gråta och vara upp-
rivna. Sådana föreställningar har inte stöd i vetenskap. 

I domslut kan ofta uppträdandet som ögonkontakt, 
öppen hållning och förväntat offerbeteende kommente-
ras. Tyvärr då nästan alltid utan att kopplas till om per-
sonen har en diagnos som kan förklara förhållnings- 
sättet. a 

Från intervju med en domare:
”Domarens kunskap och intresse är viktigt. Man behöver 

veta att ett visst uppträdande kan ingå i en symtombild.” s 
Ungdomar och vuxna med olika kognitiva funktions-

nedsättningar kan ha svårt att organisera minnen, både 
vid inkodningen av en händelse och när den ska plockas 
fram ur minnet. Det kan påverka hur de förmår berätta 
i förundersökningar och domstolsförhandlingar. Just  
detaljrikedom och sammanhängande berättelse är kri-
terier som anses viktiga för trovärdigheten men det 
finns anledning att vara uppmärksam på att avsaknad av 
detaljer, flöde eller ordning inte måste betyda att ut- 
sagan är osann.

Förundersökningskungörelsen anger hur det som 
framkommer i förhör ska redovisas i protokollet.

p 

Sammanfattning 
från samtal med 
överläkare Mats 
Johnson inom pro-
jektet Ung i rätts- 
processen + ADHD, 
ADD & Asperger 
(AST). Brottsoffer- 
jouren Luleå (Arvs-
fonden). 2016-2018.

a 

Lainpelto, föredrag 
på seminariet Riva 
hinder, Umeå 11/10 
2016

s 

Intervju med doma-
re. Projektet Ung  
i rättsprocessen  
+ ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden)
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”Utsaga skall, i de delar den anses böra intagas i proto-
kollet, återgivas i så nära överensstämmelse som möjligt 
med det talade ordet. Ordagrann återgivning behöver dock 
ej ske annat än då det ligger vikt på att de exakta ordalagen 
inflyta i protokollet. Utsaga som ordagrant antecknats  
i protokollet skall sättas inom citationstecken.” 
 (FUK 22§)

Det betyder att det finns en risk att som förundersök-
ningsledare ordna berättelsen så att den blir kronologisk 
eller på annat sätt mer logisk. Ändå är det inte ovanligt 
att göra det, i största välvilja. 

Från intervju med polis:
”När personen ska berätta själv kan det hoppa i tiden och 

på annat sätt. Då hjälper jag till genom att inte avbryta 
men anteckna varje sak på rätt plats i kronologin. Jag gör 
anteckningar under olika datum till exempel, och sorterar 
berättelsen allt eftersom de pratar. Sedan förankrar jag att 
det är rätt ordning. Jag hjälper dem att lägga pusslet.”  d 

Men vad händer med personens egen berättelse när 
man rättar till den och ”lägger pusslet” i förundersök-
ningen? Riskerar det att försämra tillförlitligheten när 
de berättar den i rättssalen? 

Från intervju med åklagare: 
”Det beror på hur man gör. Ett bra sätt är att skriva för-

höret i dialogform och låta personens egen berättelse vara 
ograverad. Utifrån det kan man sedan göra en kronologisk 
sammanfattning med händelserna i rätt ordning och hän-
visa till rätt sida i förhörsprotokollet. Då minskar risken för 
felaktiga sammanfattningar som kan försämra tillförlitlig-
heten.” f 

d 

Intervju med polis. 
Projektet Ung i rätts-
processen + ADHD, 
ADD & Asperger 
(AST). Brottsoffer- 
jouren Luleå (Arvs-
fonden)

f 

Intervju med åklaga-
re. Projektet Ung  
i rättsprocessen + 
ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden)



N Ä R  D U  M ÖT E R  U N GA  M E D  N P F    49

För att åstadkomma hög rättssäkerhet kan aldrig  
beviskraven sänkas med hänvisning till en diagnos. Men 
däremot kan rättsprocessens aktörer bli bättre på att 
verkligen få fram alla uppgifter och genomföra förhör på 
ett sådant sätt att berättelsen kan kontrolleras. Ibland 
behöver videoförhör användas, ibland är dialogutskrif-
ter nödvändiga. Att använda rekommenderad förhörs-
metod och särskilt utbildade förhörsledare är ytterligare 
sätt att öka kvaliteten.

Har allt väsentligt kommit fram i samtalet eller för- 
höret? Frågan som i efterhand kan lyda ”varför berätta-
de du inte det?” får ofta svaret: ”du frågade inte”. Det är 
viktigt att inte ta för givet att andra förstår mer än det 
som sägs. De flesta är vana vid att fylla i luckor och anta 
saker utifrån sina erfarenheter men det gäller att kom-
ma ihåg att man själv och den person man möter kanske 
inte tänker på samma sätt, och att ens eget sätt att tänka 
inte nödvändigtvis är det rätta.

Det finns också anledning att vara uppmärksam på hur 
samtalssituationen påverkar personen i fråga. Samtal 
och möten hör till sådant som personer med ADHD, 
ADD och Aspergers syndrom ofta har svårt med, särskilt 
på nya ställen, och livet kanske har lärt en att se ut som 
att man förstår vad andra menar även om man inte gör 
det. Många behöver gott om tid för att avkoda vad andra 
säger, förstå vad de menar, tänka efter och komma fram 
till och leverera ett svar. Situationer som kräver snabba 
svar är då omöjliga att hantera på ett bra och rättvisande 
sätt.

Svårigheten att koncentrera sig och att hitta motiva-
tion för situationer och uppgifter som inte är självvalda 
kan göra det extra viktigt att förklara syftet med samta-
let. I tingsrätten kan det till exempel vara svårt att moti-
vera sig att berätta detaljerat om sådant som man redan 
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har berättat i förhör. Därför är det extra viktigt att för-
klara varför, vilken nytta personen själv har av att berät-
ta detaljerat igen. Det är också viktigt att ta reda på om 
det är något i situationen eller miljön som kan försvåra 
berättandet. Även om det inte alltid går att åtgärda så 
kan en förklaring hjälpa till så att upplevelsen av trygg-
het ökar och det blir lättare att fokusera på att svara på 
frågorna och berätta. En person med uppmärksamhets-
problem har svårt med viljestyrd koncentration, det är 
alltså ofta svårt att tvinga sig att fokusera på något om 
inte motivationen finns inom en på grund av eget intres-
se eller en förståelse för varför det är bra och nödvän-
digt. Det räcker då inte med uppmaningen att de ska  
berätta om igen, de behöver förstå varför. En åklagare 
berättade att han ofta i sin inledning upplyser om att  
rättens ledamöter inte har läst förhörsprotokollet och 
därför inte vet vad som sagts tidigare. 

”Jag säger att rätten ska döma efter det som sägs här  
i dag, och därför är det viktigt att de berättar detaljerat 
trots att de har berättat för polisen tidigare. De flesta vet 
inte att det fungerar så.”  g

Det är en bra lösning men det kan också vara bra att 
berätta detta tidigare för att de inblandade personerna 
ska kunna förbereda sig på bästa sätt. Och ordet ”detal-
jerat” betyder olika saker för olika personer. För den 
som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är 
det ofta mycket svårt att veta vilka detaljer som anses 
viktiga i ett sammanhang. Förmågan att sortera bland 
och välja ut rätt detaljer är något som många tar för  
given. För en person som inte har den förmågan fullt  
ut blir det lätt rörigt när man ska berätta något från a till 
ö och omgivningen kan uppleva att berättelsen hoppar 
hit och dit, att den saknar riktning och relevans. Det har 

g 

Intervju med åklaga-
re. Projektet Ung  
i rättsprocessen  
+ ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden)
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ingenting med begåvning att göra även om det kan leda 
till svårigheter att nyttja hela sin kapacitet.

En ung man som har neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning berättade om sina erfarenheter vid ett semina-
rium inom projektet Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD 
& Asperger (AST). Brottsofferjouren Luleå (Arvsfon-
den).

”Jag har varit på den andra sidan, och mött rättssystemet 
som brottsmisstänkt och förövare. Det jag vill skicka med er 
att se individen. För mig blev det så att pappas rykte auto-
matiskt färgade av sig på mig och skapade tidigt en förvän-
tan på att jag skulle bli som han. 

När jag började begå brott och blev frihetsberövad var 
min känsla en total rädsla. Men när jag är rädd så blåser 
jag upp mig och blir stöddig. Det var det sällan någon som 
såg.

Det fanns två tillfällen som var särskilt viktiga i positiv 
bemärkelse för mig. Det ena tillfället var när jag satt häktad 
och var rädd och uppblåst. Då kom åklagaren in till mig  
i cellen och satte sig bredvid mig på britsen. Hon tittade inte 
på mig, vi tittade båda rakt fram. ’Det där var väl inte så 
bra Bosse. Hur mår du egentligen?’, sa hon. Det bemötandet 
och den frågan gick igenom mina försvar och även om jag 
inte bättrade mig på en gång efter det så stannade känslan 
kvar i mig. Det var en viktig stund.

Det andra tillfället var när polisen ville kolla en grej med 
mig och kom till torget där jag befann mig med mina kom-
pisar. I stället för att gå fram och ta tag i mig som de bruka-
de var det en av dem som sa ’Bosse, kom hit en stund, jag vill 
prata med dig om ett par saker’. Det var så mycket bättre. 
Jag gick dit och det blev inte en så spänd situation som det 
brukade bli. Han frågade också hur jag hade det och upp-
trädde allmänt bra.” h

h 

Bosse är fingerat 
namn. Citatet är 
självupplevt och 
kommer från ett  
föredrag vid semina-
riet Rättssäkerhet, 
förtroende och kvali-
tet, 26 april 2016 i 
Luleå.
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N ÅG R A  SÄT T  AT T  M I N S K A  G N I SS L E T  
M E L L A N  FÖ R M ÅGA  O C H  K R AV 

O  Informera utförligt om syftet och platsen för mötet. 
O  Var punktlig och tydlig. 
O  Tvinga inte fram kroppskontakt genom att til exempel  

ta i hand utan var följsam i situationen. 
O  Minimera distraktioner i rummet, inga starka färger, dofter, 

mönster osv. 
O  Kräv inte ögonkontakt utan sitt så att ni kan undvika  

att se på varandra utan att det verkar konstigt. 
O  Använd gärna visuellt stöd i form av en skriftlig dagordning 

och bocka av punkterna. 
O  Ha gott om tid och var öppet nyfiken och intresserad.
O  Ge samtalet ett tydligt avslut.
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G E N E R E L L A  
KO N S K V E N S E R  AV  N P F 
O Behov av rutiner
O  Hög stressnivå direkt på 

morgonen
O Svårt med nya situationer
O  Svårt att beskriva ett  

händelseförlopp

PÅV E R K A N  E F T E R 
B R OT T  O C H  V I D  M ÖT E
O  Kaos
O  Det kokar över, inget  

utrymme för självkontroll
O  Ökad osäkerhet, jag klarar 

inte det här
O  Hittar inte ord, vill gärna 

vara till lags
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” Man ska rikta personens motivation åt rätt håll, 
och göra sig förtjänt av motivationen genom att 
kompensera för personens bristande förmåga. ”
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CPS OCH  
LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE j

C P S ,  P E AC E  O C H  L ÅGA F F E K T I V T  B E M ÖTA N D E  är metoder 
som inom olika områden har arbetats fram för att hjälpa 
personer att behålla kontrollen över sig själv och kunna 
samarbeta med omgivningen utan att det leder till ut- 
agerande situationer.

CPS, Collaborative and Proactive Solutions (tidigare 
kallad Collaborative Problem Solving) är en kognitiv 
träningsmetod som utvecklats av Dr Ross Green i USA, 
och som studeras i forskning bland annat på Gillberg-
centrum, Göteborgs universitet. k

Den används i behandlingssituationer men mycket är 
också tillämpbart i rättsprocessens olika möten med 
unga människor med neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning. 

K Ä R N A N  I  C P S  är att gemensamt finna lösningar på  
problemsituationer. Metoden har många berörings-
punkter med Peace-modellen för förhör och med låg- 
affektivt bemötande men är utformad i syfte att förstå 
och hjälpa personer med problemskapande beteenden. 
Det finns anledning att beskriva något om CPS för att ta 
till sig tillämpliga delar även i förhörssituationer. 

Problematiska situationer kan uppstå när personens 
nedsatta förmåga krockar med en omgivning som krä-
ver just den förmågan. I CPS är analysen av de nedsatta 
förmågorna inte diagnosstyrd utan utgår från individen. 
Fokus är att tillsammans lösa de situationer som ger 
problem. I utvecklingen av CPS har man antagit att ex-
plosiva reaktioner beror på bristande förmågor inom 

j 

Beskrivningen av 
CPS samt koppling-
en till rättsproces-
sen är tolkning ut- 
ifrån samtal med och 
mellan överläkare 
Mats Johnson och 
polis och barnför- 
hörsledare Andreas 
Hultner, inom projek-
tet Ung i rättspro-
cessen + ADHD, ADD 
& Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden), 
2016-2018. Fakta- 
granskat av intervju-
personerna.

k 

Mats Johnson, Gill-
bergcentrum, hänvi-
sar här till källa om 
CPS: Greene, R. W. 
(2010). Collaborative 
Problem Solving.  
In R. Murrihy, A. Kid-
man, & T. Ollendick 
(Eds.), A clinician’s 
handbook of asses-
sing and treating 
conduct problems  
in youth. New York: 
Springer Publishing, 
193-220.
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områdena exekutiv förmåga, språkbearbetning, emo-
tionell reglering, kognitiv flexibilitet och social förmåga. 
Syftet är att lösa problemsituationer och träna dessa  
förmågor. CPS fokuserar på proaktiva åtgärder som 
motverkar explosiva episoder. Man siktar på att:
1. Identifiera bristande förmågor
2.  Identifiera olösta problem och ge exempel på  

problemsituationer

För att få reda på orsaken till det olösta problemet stäl-
ler man frågor med empati och respekt för individen. De 
inledande öppna frågorna kan till exempel vara: Jag har 
märkt att det är svårt för dig att… Varför tycker du det är 
jobbigt när…? De följs sedan upp med specifika frågor 
om vad, vem och när med korta, stödjande sammanfatt-
ningar då och då. Syftet är att hjälpa personen att verk-
ligen komma fram till kärnan i vad som är svårt i den  
situationen. När man klargjort det kan man hjälpas åt 
att hitta en bättre lösning. I första hand inviterar man 
personen att själv föreslå en lösning, man kan också  
bidra med förslag om det behövs. Sedan provar man och 
tränar på lösningen och utvärderar tillsammans i efter-
hand.

Frågorna ska vara:
O Neutrala, inte värderande
O Fria från antydningar
O Fria från beteenden
O Fria från teorier, tolkningar
O Specifika (vem, vad, var, när)

CPS har visat sig ha positiva effekter och kraftigt mins-
ka antalet explosiva reaktioner. Metodens dokumente-
rat goda resultat stärker antagandet att rättsprocessens 
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Peace-modell, som i det mesta utgår från samma grund-
principer, är särskilt lämplig för unga med neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning samtidigt som den ökar  
kvaliteten i alla förhör.

P E AC E  Ä R  E N  FÖ R H Ö R S M E TO D  som lärs ut på förhörs- 
utbildningar inom både grundutbildning och vidare- 
utbildningar inom polisen. Mer om Peace och hur me-
toden har relevans i alla typer av samtal i nästa kapitel.

L ÅGA F F E K T I V T  B E M ÖTA N D E  förenar de två metoderna 
CPS och Peace, och utgår från att explosiva reaktioner 
kommer när personer har extremt hög affektnivå, som 
en strategi för att möta ett inre kaos. Lugn och självkon-
troll hör ihop, och lågaffektivt bemötande syftar till att 
hjälpa personen att behålla kontrollen över sig själv och 
kunna samarbeta med omgivningen. Att då i möten och 
samtal med personer som har neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar själv behålla lugnet är a och o.  
Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och sakkunnig på 
området lågaffektivt bemötande. Under en seminarie-
dag i Sunderbyn 2016 sa han: 

”Fråga dig varför ni misslyckas? Man ska rikta personens 
motivation åt rätt håll, och göra sig förtjänt av motivatio-
nen genom att kompensera för personens bristande förmå-
ga. Det är ditt ansvar att fylla din verktygslåda med de 
verktyg du behöver för det.”

För den som har en funktionsnedsättning kan varda-
gen kräva hundra procent av kapaciteten, särskilt i pres-
sade situationer. Även till synes små avvikelser kan där-
för orsaka panik och explosioner eftersom de blir toppar 
på en redan mycket hög stressnivå. 

Det krävs bra mycket mer för att explodera för de fles-
ta som inte har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
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Därför är det viktigt att förstå just detta. Ett explosivt 
beteende är sista utvägen vid extrem stress. Det är en 
strategi för att undvika totalt kaos när man inte kan 
överblicka och hantera en situation. 

För den som redan ligger på den högsta nivå man kan 
hantera kan det vara omöjligt att bära frustrationen över 
att en maträtt på restaurangmenyn är slut eller att någon 
har flyttat på ens bok. Det är då inte utlösaren i sig som 
är problemet utan den underliggande höga stressnivån. 
Om den sänks med hjälp av lugnt bemötande, struktur 
och respekt så kan personen klara större utmaningar 
utan att få utbrott. Det är därför viktigt att tänka på vilka 
de underliggande stressfaktorerna är i allmänhet och  
i den specifika situationen, och försöka minska dem. 
Tydlighet, förutsägbarhet och begripliga aktiviteter är 
bra verktyg för att sänka den underliggande stressen 
och öka utrymmet för självkontroll.

D E N  S O M  H OTA R  är ofta trängd och glåpord används ofta 
för att jämna ut en ojämn maktsituation. Överlevnads-
strategier för att undvika ett inre kaos kan vara att vägra, 
ljuga, rymma, slåss, spotta, skada sig själv, berusa sig, 
hota, skrika. Med ett lågaffektivt bemötande hakar man 
inte på det. Affekt smittar, men den som har makt mås-
te klara av att behålla auktoriteten utan att låta sig ut- 
manas. ”Det får du gärna tycka, men nu ska vi göra så 
här.”

Lugn och eftertanke är grunden:
O Hantera utan att eskalera.
O Utvärdera varför det blev svårt.
O Förändra så det inte händer igen.

(Hejlskov Elvén, seminarium i Sunderbyn 14/2 2016)
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Bearbetad illustration 
utifrån grundmaterial 
från Bo Hejlskov Elvén.
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I en akut situation är det naturligtvis inte alltid möjligt 
att undvika konfrontation men det är oftast möjligt att 
inte trappa upp det hela. Bo Hejlskov Elvén har listat 
några verktyg för att med lågaffektiva metoder hantera 
affektbeteende:
ODämpa dina egna känslouttryck.
O Undvik dominerande ögonkontakt.
O  Prata lugnt utan att höja rösten (och utan käk- 

spänningar).
O  Avled.
O  Respektera personens fysiska utrymme.
O  Stå/sitt inte mitt emot en person som börjar varva 

upp. Tänk v-form, stå/sitt snett mot varandra.
O  Sätt dig (eller sitt kvar) när någon börjar bli orolig.
O  Undvik att markera dig fysiskt, visa lugn genom att  

till exempel luta dig mot väggen eller stå kvar.
O  Undvik att smittas av oron.
O  Se till att du smittar med lugn.

Hejlskov Elvéns råd vid nödsituationer där man kan-
ske måste ingripa utgår från andra situationer än rätts-
processens. I exempelvis polisingripanden måste ofta 
risk för vapen och annat givetvis finnas med i bedöm-
ningen men nedanstående situation från en skola eller 
behandlingsmiljö ger ändå ledtrådar till vad lågaffektivt 
bemötande kan innebära i praktiken:

”Slappna av om någon tar tag i dig. Undvik beröring med 
spända muskler. Om personen kastar möbler – ta ut andra 
från rummet och stå inte i vägen själv. Vänta – det räcker 
ofta.

Om du ändå måste ta tag i en person för att skydda andra 
– följ personens rörelse åt det håll du vill ha honom/henne  
i stället för att hålla fast och släpp sedan aktivt så att han/
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Bearbetad illustration 
utifrån grundmaterial 
från Bo Hejlskov Elvén.
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hon blir lugnare. Personen ska uppleva det som en utväg ur 
kaoset. Undvik smärta för det ökar stressen ytterligare.

När utbrottet slutar – skapa lugn och återgå till vardags-
aktiviteter. Fokusera på annat än personen. Gör något som 
ger mening, börja till exempel lugnt att städa upp. Avled vi-
dare och säg till exempel att det finns varm choklad i köket 
när du är redo. Då förstärker du avslutet, inte utbrottet.” 

(Hejlskov Elvén. Seminarium i Sunderbyn 14/2 2016)

I utvärderingen efter en incident analyseras vad som 
var utlösande faktor, vad förväntade vi oss som perso-
nen inte kunde möta? Hur kan vi göra nästa gång? Vilka 
strategier försökte personen använda för att undvika 
kaos? Använde vi avledande strategier för att öka perso-
nens möjlighet att behålla självkontroll? Var situationen 
farlig? Om ja – avbröt vi den kort och effektivt utan att 
öka konfliktnivån? Om nej – hade vi kunnat låta bli att 
ingripa? Minskade eller ökade vårt beteende kaoset? 

(http://hejlskov.se/. 2018-02-04)

I ambitionen att ständigt utvecklas kan kollegial 
coachning vara en bra metod. Oavsett om insatsen har 
gått bra eller dåligt kan man hjälpa varandra att se vad 
det var som hände, vad som eskalerade och vad som 
lugnade ner. Det är många faktorer som samverkar, inte 
bara situationen som sådan och de personer som är  
inblandade i den utan också den egna stressnivån och 
sinnesstämningen. Att se det handlar inte om att skuld-
belägga utan om att klargöra och förstå hur bemötande 
påverkar hur en situation utvecklas.
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” När utbrottet slutar – skapa lugn och återgå till vardags- 
aktiviteter. Fokusera på annat än personen. Gör något  

som ger mening, börja till exempel lugnt att städa upp. ”
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” Det vore bra om fler kunde metoden, det  
skulle lösa de flesta av de problem som kan  

uppstå i mötet med ungdomar med NPF. ”
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KUNSKAP OCH  
ERFARENHET OM FÖRHÖR  
– PEACE-MODELLEN

FÖ R H Ö R E T S  L AG L I GA  R A M A R  ger utrymme för individuel-
la anpassningar. Det enda som regleras är egentligen  
att syftet med förhöret ska anges, frågor ska inte vara  
ledande, den förhörde ska känna till sina rättigheter och 
förhöret ska läsas upp och godkännas. 

Peace-modellen har fått fäste som en bra förhörs- 
metod för att se individen som en unik person, behålla 
ett öppet sinne och stimulera till det fria berättandet. 
Den kräver ingen anpassning till svenska lagar och den 
lärs ut på förhörsutbildningar inom både grundutbild-
ning och vidareutbildningar inom polisen. 

Andreas Hultner, polis och barnförhörsledare, utbil-
dar i förhörs- och intervjumetodik och han menar att 
Peace fungerar lika bra vid förhör med vuxna som vid 
förhör med barn och att den passar för både misstänkt, 
målsägande och vittne. ”Det vore bra om fler kunde me-
toden, det skulle lösa de flesta av de problem som kan upp-
stå i mötet med ungdomar med NPF.” l

Grunderna i Peace är bra att känna till eftersom de är 
tillämpbara i alla typer av samtal inom rättsprocessen, 
både före och under en rättegång.

Peace, kompletterad med till exempel episodisk  
minnesträning, används oftare av poliser som speciali-
serat sig på barnförhör. De har också stor kunskap om 
hur situationen och förhören kan anpassas för att både 
tillgodose individuella behov och kraven på rättssäker-
het. Det finns anledning att i det här sammanhanget ta 

l 

Andreas Hultner,  
föredrag på semina-
rium i Luleå 28/4 
2017.
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till sig barnförhörsledares erfarenhet även när de perso-
ner vi möter är myndiga.

Barnutredare som har intervjuats ö berättar att de 
ofta får information om eventuell funktionsnedsättning 
men att de även när de inte har fått det är uppmärksam-
ma på hur personen fungerar och vid behov ställer om  
i stunden för att anpassa sitt bemötande. Många som  
de möter har inte en diagnos men har ändå funktions-
nedsättningarnas problem i förhållande till omgiv- 
ningens krav.

Peace ökar chansen för hög kvalitet i utredning och 
bemötande eftersom modellen gynnar den fria berättel-
sen. Fokus är berättelsens innehåll, med respekt och ett 
öppet sinne som inte tolkar in egna uppfattningar eller 
styr åt något håll. Det ökar bevisvärdet både för perso-
ner med och utan neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning, barn, unga och vuxna.

Ur domskäl NJA2010s671
”Särskilt svårt är det att bedöma trovärdigheten utifrån 

exempelvis det allmänna intryck som målsäganden ger eller 
av icke-verbala faktorer i övrigt, såsom grad av nervositet 
eller säkerhet, benägenhet att fästa eller slå ner blicken, 
röstläge, emotionella reaktioner, gester eller rörelsemönster. 
Framför allt fordras försiktighet i fråga om slutsatser av ett 
uppträdande som kan synas ge stöd för trovärdighet, exem-
pelvis att en utsaga ”bär det självupplevdas prägel”. Som 
sägs i domen har man normalt anledning att lägga större 
vikt vid faktorer som avser innehållet i berättelsen som  
sådan. En viktig omständighet är därtill ofta hur berättel-
sen har växt fram, till exempel förekomsten eller avsakna-
den av ledande frågor under utredningen.”

ö 

Intervjuer inom pro-
jektet Ung i rättspro-
cessen + ADHD, ADD 
& Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden).
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P E AC E - M O D E L L E N  ST EG  FÖ R  ST EG
Peace är en akronym som betyder: 
P: Plan and Prepare 
E: Engage and Explain 
A: Account and Challenge 
C: Closure 
E: Evaluation

Den här metoden för samtal används främst i polis- 
förhör men kan även med fördel användas i andra  
förhör, förberedande samtal och under rättegång.  
Metoden har därför relevans för alla aktörer i rättspro-
cessen. De allmänna principerna i Peace är att undvika 
förutfattade meningar, inte värdera och styras av egna 
känslor, att se individen, stimulera det fria berättandet 
samt visa tilltro men också kritiskt granska. Metoden är 
strukturerad samtidigt som den ger stora möjligheter att 
anpassa samtalet till individen genom att växla mellan 
frågetyper.

En kort sammanfattning av Peace z

P: Plan and prepare – Förbered och planera
Ta reda på så mycket som möjligt om händelsen och 
personen som ska förhöras. Reflektera över vilket som 
är det bästa sättet genomföra förhöret/samtalet. Hur 
kan det bidra till utredningen? Hur kan det utföras på 
bästa sätt? Ibland tar det en minut ibland krävs flera  
dagar. Särskilt när det finns vetskap om funktionsned-
sättning är det viktigt att samla så mycket information 
som möjligt. Vad innebär diagnosen? Vilka särskilda 
svårigheter har den här personen? Hur är förmågan att 
berätta om egna upplevelser? Finns det stödpersoner? 
Upplägget och valet av plats för samtalet kan diskuteras 

z 

Sammanfattning. 
Källa: Rikspolis- 
styrelsens utvärde-
ringsfunktion Rap-
port 2013:7: Polisens 
förhör med miss-
tänkta. Fakta även 
från föredrag av och 
samtal med Andreas 
Hultner, polis och 
barnförhörsledare, 
seminarium 28/4 
2017.
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i samråd med till exempel företrädare, åklagare, måls- 
ägandebiträde/försvarare och stödpersoner, som då 
också kan förbereda personen.

E: Engage and Explain – Engagera och förklara 
Skapa kontakt och tillit med ett tryggt uppträdande  
redan i presentationen av situationen och av de när- 
varande i rummet. Etablera en lugn miljö och undanröj 
eventuell oro. Genom att skapa en god men professio-
nell relation ökar sannolikheten att personen kan berät-
ta fritt. Förklara syftet med förhöret, rättigheter och  
övriga grundförutsättningar. 

Tydliga roller och förväntningar är viktigt. Ge grund-
förutsättningarna så att personen vet vad som förvän-
tas, att samtalet spelas in, att det är okej att be om för-
tydliganden eller att inte veta svaret på en fråga, och att 
be om en paus. Långa instruktioner kan vara svåra att ta 
in så var gärna konkret och strukturerad, använd korta 
meningar med paus mellan ämnen. Ge personen möj-
lighet att ställa frågor.

A: Account and Challenge – Berättande och klarläggning 
Det fria berättandet är det vi vill åstadkomma. Fri berät-
telse ger mer korrekt information från det episodiska 
minnet, händelseminnet, och har ett högt bevisvärde.

Samtalsledarens uppgift är att stimulera det fria berät-
tandet med hjälp av öppna invitationer som inleds med 
ord som till exempel berätta, förklara, beskriv, utveckla. 
Låt den hörde återge vad han/hon kommer ihåg fritt ur 
minnet. Uppmuntra till fortsatt berättande med fler in-
vitationer. 

I detta skede är det viktigt att själv följa de instruktio-
ner som gavs i förhörets/samtalets inledning, att använ-
da invitationer och korta, täta sammanfattningar samt 
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att vara lyhörd om personen ber om förtydligande eller 
paus under samtalet. Om pauser är inplanerade ska de 
hållas. Återkoppla till grundförutsättningarna som ni 
gick igenom tidigare genom att till exempel säga: ”Vad 
bra att du säger att du inte förstår, det var det vi kom 
överens om” eller ”som jag sa i början så är det viktigt att 
du rättar mig om jag säger något som är fel”. Det bidrar 
till strukturen och professionaliteten i situationen och 
visar ett intresse för personen och dennes berättelse.

Visa att du lyssnar aktivt men avbryt inte utan ge per-
sonen tid att tänka och tala. Tänk på att för mycket 
ögonkontakt kan vara svårt. Ta det lugnt, avbryt inte 
utan tillåt pauser för att invänta mer information. 

Invitera, det vill säga be om en berättelse genom att 
använda ord som berätta, förklara, beskriv. Följ berät-
telsens naturliga flöde, sammanfatta och ge uppföljande 
invitationer ”du sa att xxx, berätta mer om det”. Det är 
av största vikt att sammanfattningen är kort och bara 
innehåller sådant som personen faktiskt har sagt. Sam-
manfatta ofta för att konservera berättelsen. Samman-
fattningar syftar till att, tillsammans med invitationer, 
styra förhöret till att behandla rätt saker eller att få veta 
mer om en specifik sak.

Frågetyper vid invitation
O  Invitation: berätta, förklara, beskriv, utveckla.
O  Uppföljande invitationer: berätta mer om, förklara 

mer om, beskriv närmare
O  Kombinerade invitationer: sammanfattning  

+ ny invitation
O  Tidsindelade invitationer: berätta från x till y.

Vid behov ställs öppna men specifika frågor med ord 
som när, var, hur, vem, vilka. ”Du sa att ni var flera per-
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soner i rummet, vilka var där?”, eller tidsindelad invita-
tion ”Berätta allt som hände från att X kom in i rummet 
till att du slog honom” eller ”berätta allt om den senaste 
gången X slog dig”. Frågan ”varför” kan däremot i vissa 
fall uppfattas som anklagande, särskilt för personer som 
har en historia av att känna sig fel och annorlunda.

Be om förklaringar om det finns motsägelser. Ha ett 
öppet och problemlösande förhållningssätt som för-
medlar att du tar ansvar för att berättelsen blir uttöm-
mande och sätter ramar för när du har fått tillräckligt 
med information och ämnet är uttömt. Var professio-
nellt nyfiken och intresserad, inte konfrontativ. ”Nu för-
står jag inte riktigt. Förklara mer så att jag förstår…”

Peace består alltså av invitationer och specifika frågor 
samt av korta, korrekta sammanfattningar. Inga ledan-
de frågor och inga suggestioner. En fråga som ”vad sa 
han”, kan vara ledande om personen inte har sagt att 
han pratade. ”Såg du åt vilket håll mannen med den grö-
na mössan sprang”, kan vara suggestiv om personen 
inte har sagt att det var en man, att han hade en mössa 
eller att den var grön.

Sättet att ställa frågor enligt Peace-modellen minskar 
risken att påverka personens minne och berättelse vilket 
kan ske om det finns minsta utrymme för önskvärda 
svar eller bekräftelse av ett händelseförlopp. Svarsalter-
nativ ska också undvikas. Om det finns svarsalternativ  
i en fråga kan personen svara det som han/hon tror att 
intervjuaren vill höra.

När man ber om förtydliganden är det viktigt att för-
medla att den tidigare berättelsen inte var fel utan att 
det till exempel beror på att man själv inte var där och 
verkligen vill förstå vad som hände. Annars får den in-
tervjuade lätt uppfattningen att det tidigare svaret inte 
var det förväntade och måste ändras.
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C: Closure – Avsluta 
Avsluta med ett neutralt ämne som hjälper personen att 
börja tänka på något annat än själva händelsen. Att av-
sluta på ett positivt och framåtsyftande sätt banar väg 
för att eventuella kommande förhör ska bli bra. ”Tack 
för att du hjälpte mig att bättre förstå vad som har hänt. 
Idag har jag inte fler frågor till dig men om det är något 
mer jag undrar över, är det då okej att vi träffas igen?”

Det är visserligen en ledande fråga men just här är det 
avsiktligt och motiverat.

E: Evaluation – Utvärdera 
Utvärdera ditt eget agerande, vad kan du utveckla? Ett 
effektivt sätt att bli bättre är att ta del av och prata om 
varandras förhör och ge kollegial coachning. Det egna 
utvärderandet är ett viktigt lärande. Fundera på om 
nödvändiga fakta har kommit fram. Vad behöver mer 
göras i utredningen? Hur är bevisvärderingen? Vad hade 
jag kunnat göra annorlunda?

VA D  Ä R  L E DA N D E  O C H  S U G G E ST I V T ?
Frågor som leder i en viss riktning är ledande, det säger 
sig självt. Men det är inte så lätt att känna igen dem och 
att avhålla sig från dem i stunden. Oftast är det enkla  
ja eller nej-frågor, och de är ledande för att de inbjuder 
till ett svar som är just ja eller nej, inte kanske eller even-
tuellt. Det kan också handla om att man gör ett antagan-
de om att en person gjorde något efter ett skeende som 
just berättats, eller ett antagande om att någon gick, var 
berusad eller liknande. Till exempel: Vad sa han då? 
Gjorde det ont? Hur berusad var hon?
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”Frågor, som genom sitt innehåll, sin form eller sättet för 
deras framställande inbjuder till visst svar, får inte ställas 
annat än om det vid förhör enligt andra stycket behövs för 
att undersöka i vad mån vittnets berättelse stämmer med 
det verkliga händelseförloppet. Rätten skall avvisa frågor, 
som uppenbart inte hör till saken eller som är förvirrande 
eller på annat sätt otillbörliga. Lag (1987:747).” 

(Rättegångsbalken 36 Kap. Om vittne17 §)

Suggestiva frågor betyder att man lägger in informa-
tion som personen inte själv har kommit med och  
därmed påverkar utsagan. Suggestioner är särskilt kraft-
fulla när de kommer från en person som i sammanhang-
et är auktoritet, till exempel en polis, advokat eller åkla-
gare. Det kan få till följd att personens minne påverkas 
och förändras till förmån för ny och felaktig informa-
tion, och det sänker bevisvärdet. Exempel på suggestiva 
frågor kan vara: såg du den blå bilen, vad gjorde han 
med kofoten, var det i vardagsrummet eller sovrummet, 
när han gjorde x vad gjorde du då? Även felaktiga sam-
manfattningar kan fungera som en suggestion.

O L I K A  M I N N E N
Det är viktigt att vara tydlig på ett vänligt sätt med vad 
som förväntas, att man bara vill veta vad som hänt och 
att det är okej att inte kunna svara direkt på allt. Det är 
ett sätt att förmedla vilken typ av samtal som väntar och 
vilka rättigheter personen har. 

Det episodiska minnet är det minnessystem som be-
varar minnen om händelser man upplevt. Det är från 
detta minne som man vill att personen berättar under 
rättsprocessen, alltså inte från det semantiska minnet, 
det vill säga faktaminnet som sparar kunskap. 
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E X E M P E L  PÅ  F R ÅG O R  
S O M  K A N  VA R A  L E DA N D E

O  Var det före eller efter…?
O  Vad sa han då?
O  Gjorde det ont?
O  Var hon berusad?
O  Hände det flera gånger?
O  Blev du rädd?
O  Var han/hon stor?

E X E M P E L  PÅ  F R ÅG O R  S O M  
K A N  VA R A  S U G G E ST I VA

O  Såg du när den blå bilen  
körde förbi?

O  Var det i vardagsrummet  
eller i sovrummet?
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Börja med att ställa intresserade frågor för att ge per-
sonen möjlighet att höra sin egen röst i rummet. Låt 
henne eller honom berätta om någon episod som sedan 
kan underlätta fortsatt berättande, till exempel genom 
att säga ”jag vet ju varför du är här idag men innan vi 
börjar skulle jag vilja veta mer om vem du är. Vad gillar 
du att göra, vad tycker du är roligt?”. Om personen då 
säger exempelvis fotboll kan man be att få höra mer om 
den senaste matchen.

Det ger samtalsledaren möjlighet att höra hur perso-
nen berättar, vilken språkförståelse hon eller han har 
och det låter personen förstå vilken typ av inviterande 
frågor som kommer att ställas under resten av samtalet. 

Att prata på det sättet innan det egentliga samtalet  
eller förhöret är bra för att hjälpa personen att veta vad 
som förväntas och visar vilken del av minnet som fram-
för allt kommer att användas. Det är också ett sätt att 
skapa en bra och lugn relation.

Det kan vara bra att tänka på att vi minns på olika sätt.

Människans minnessystem (Cederborg 2000, sid 98-99)  x

O  Procedurella minnet: Automatiserade, överinlärda  
beteenden och handlingar. Oftast inte tillgängligt 
 för medvetandet, till exempel att rida, cykla, trä en 
symaskin.

O  Semantiska minnet: Nära förknippat med inlärning. 
Minnet kopplas inte till ett visst sammanhang, en  
tidpunkt eller plats utan är av generell och ibland  
abstrakt karaktär. Till exempel hur det brukar eller 
borde vara.

O  Episodiska minnet: Personliga upplevelser och er-
farenheter kopplade till tid och plats. Det episodiska 
minnet anses färdigutvecklat i de tidiga tonåren sam-
tidigt som den kognitiva utvecklingen med förmåga 

x 

Cederborg hänvisar 
till Tulving E. 1985. 
How many memory 
systems are there? 
American Psycho- 
logist, 40, 385-98.
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att reflektera över sina tankar och leta strategiskt i sitt 
minne. Det episodiska minnet kan påverkas av det  
semantiska när man förstår vad som förväntas av en  
i en viss situation. Då behövs vägledning för att min-
nas vad som hände vid ett specifikt tillfälle.

Beskrivningen av minnessystemet bygger på en norm 
och behöver inte vara direkt överförbart för personer 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ungdomar 
med diagnoserna ADHD, ADD och Aspergers syndrom 
kan dessutom ha hunnit olika långt i utvecklingen. Det 
kan påverka uppträdande, förmåga att tolka frågorna, 
vad man minns och hur man förmår att berätta. 

Människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning har också ofta med sig erfarenheter av att inte pas-
sa in, att bli missförstådda, vilket kan öka känsligheten 
för social press som uppmuntrar vissa svar. Man vill göra 
rätt och gissar intervjuarens avsikter och önskningar. 
Därför är det extra viktigt att vinnlägga sig om öppna 
frågor och icke suggestiva eller styrande detaljfrågor. 
För att snabbt ta sig ur en jobbig situation kan personen 
bli tillmötesgående och ge svar som de tror innebär att 
mötet avslutas snabbare. 

”Jag är inte min funktionsnedsättning utan jag har den. 
Den är en del av mig men den är inte jag.”  c

c 

Intervju med ung-
dom som har NPF- 
diagnos. Projektet 
Ung i rättsprocessen 
+ ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden) 
2016-2018.
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” Krisstöd handlar om att stödja och inte störa den  
återhämtning som nervsystemet har en inneboende  

möjlighet till. Det handlar om att bidra till en upplevelse  
av att den svåra händelsen nu är avslutad, och att man  

är säker och trygg i den situation man är i nu. ” 
(Hedrenius och Johansson 2013 sid 90) 
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MÄNNISKOR 
I SVÅRA SITUATIONER v

D E  O L I K A  A K TÖ R E R N A  i rättsprocessen träffar ofta män- 
niskor efter svåra händelser. Det finns därför anledning 
att uppdatera kunskapen om modern forskning och  
erfarenhet av krishantering. Sara Hedrenius, och Sara 
Johansson, beteendevetare med vidareutbildning i psy-
kotraumatologi, sakkunniga inom Svenska och Inter- 
nationella Röda Korset, har sammanställt forskning och 
erfarenhetsbaserad kunskap i boken ”Krisstöd vid 
olyckor, katastrofer och svåra händelser”.

En gammal föreställning som hänger kvar hos många 
är att man för att återhämta sig efter en svår händelse på 
ett bra sätt måste uttrycka känslor och tankar, tala ut. 
Grunden är en föreställning om att man annars under-
trycker sina känslor och därför kan få problem senare. 
I  stället är det så att senare forskning visar att det kan 
finnas risker med att i ett tidigt skede uttrycka sig emo-
tionellt kring det som har hänt. Det har lett till rekom-
mendationer att inte ställa påträngande frågor till drab-
bade i det akuta skedet efter en svår händelse. b

v 

Kapitlet är samman-
fattning och bearbet-
ning efter läsning av 
boken ”Krisstöd vid 
olyckor, katastrofer 
och svåra händelser” 
av Sara Hedrenius 
och Sara Johansson 
samt föredrag i äm-
net av Sara Hed- 
renius. Kapitlet är 
faktagranskat av  
Hedrenius.

b

Hedrenius och Johansson hänvisar på s 31: ”Mark D. Seery och hans forskningsteam står bakom 
en av de mest uppmärksammade studierna om tidiga reaktioner som publicerats. Studien handlar 
om hur mycket tidiga reaktioner i samband med terroristdåden den 11 september 2001 korrelerar 
med de drabbades hälsa på sikt. Så här kommenterar Mark D. Seery själv studien och dess impli-
kationer i en intervju med den här bokens författare. Intervjun gjordes den 26 november 2012: /…/ 
det viktigaste som den här studien visar är att de som väljer att inte uttrycka sig efter en svår hän-
delse, i det här fallet ett terroristdåd som påverkat många människor, faktiskt hade bättre psykisk 
och fysisk hälsa över tid. Just resultatet i sig var det mest överraskande för oss.” 
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Föreställningarna om behovet av att tala ut och på det 
sättet bearbeta händelsen kommer från en förenklad 
förklaringsmodell utgående från Johan Cullbergs teori 
om krisens faser: chock, reaktion, bearbetningsfas och 
nyorienteringsfas. Förenklingar av teorin har lett till 
uppfattningen att alla måste gå igenom samtliga faser 
för att inte ”fastna”, en föreställning om att det finns ett 
rätt sätt att återhämta sig. Det har lett till att människor 
i akut kris har uppmuntrats att visa känslor och prata om 
det som hänt, något som i själva verket kan vara skad-
ligt.

Nya rön utmanar den förenklade bilden när forskning-
en om psykologiska behov och om hjärnan nu har kom-
mit längre. Även om behovet av att tala om det som hänt 
varierar från person till person, bland annat på grund av 
hur svår händelsen har varit, så är det tydligt att de gam-
la föreställningarna behöver ersättas med modern kris-
teori. Nervsystemet är i obalans efter svåra händelser. 
Återhämtningen går ut på att balansera och dämpa den 
starka stressresponsen, hur det sker och hur lång tid det 
tar är individuellt.

”Krisstöd handlar om att stödja och inte störa den åter-
hämtning som nervsystemet har en inneboende möjlighet 
till. Det handlar om att bidra till en upplevelse av att den 
svåra händelsen nu är avslutad, och att man är säker och 
trygg i den situation man är i nu.” 

(Hedrenius och Johansson 2013 sid 90) 

Det finns gemensamma nämnare för alla svåra händel-
ser. De hotar kärnvärdena: 
O Säkerhet.
O Integritet och värdighet.
O Förutsägbarhet.
O Tillit och tron på det goda i världen.
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I det här sammanhanget kan vi konstatera att dessa 
kärnvärden är grundbultar i tillvaron inte minst för  
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Svåra händelser som bryter en inrutad tillvaro kan ge 
stark ångest och betydande svårigheter att möta omgiv-
ningens krav, även om situationen för många andra inte 
ter sig lika krisartad. Det är viktigt att ha i minnet för 
den som möter dem som målsägande, misstänkta eller 
vittnen.

Det som behövs efter en svår händelse är olika slags 
stöd och att få mötas med respekt och varsamhet. Målet 
med krisstöd är att stärka motståndskraften och den  
naturliga återhämtningen genom att skapa ett lugn och 
ge praktiskt, psykologiskt och socialt stöd, alltid anpas-
sat till människan och situationen. Det är viktigt att få 
konkret information om vad som kommer att hända 
framöver, till exempel att polisen förklarar vad som 
kommer att hända när förhöret/samtalet är avslutat. 
Det ger en känsla av kontroll som stärker personen. Där 
är kunskapen om vem som kan bli extra utsatt mycket 
viktig. De svårigheter som personer med diagnoserna 
ADHD, ADD och Aspergers syndrom har i mötet med 
omvärldens krav blir ofta extra svåra efter upprörande 
händelser. Hedrenius och Johansson påpekar att de som 
i vanliga fall är beroende av andras hjälp löper risk att bli 
extra utsatta vid en svår händelse.
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F E M  VÄG L E DA N D E  P R I N C I P E R  
I  M ÖT E T  M E D  M Ä N N I S KO R  I  K R I S
Den som träffar en person i kris, kanske i anslutning till 
ett misstänkt brott eller efter andra svåra händelser, har 
nytta av att känna till de fem vägledande principerna för 
krisstöd för att stärka personen i fråga: främja lugn, 
främja trygghet, främja samhörighet, främja tillit och hopp.

När nervsystemet är överbelastat kan det visa sig både 
i starka reaktioner och i avsaknad av reaktioner. Det är 
normalt efter en svår händelse. Nervsystemet behöver 
få tillbaka balansen för att kunna reglera reaktionerna. 
Därför är det viktigt att främja lugn.

”Försök att föra individen till ett lugnare ställe, helst ett 
där andra inte har insyn. Utgå sedan från synsättet att  
reaktioner har en orsak, och är en signal på att stressen och 
rädslan är så uttalad. Lyssna till vad individen upplever. 
Finns ett akut problem just nu, exempelvis akut oro över 
den egna eller andras hälsa eller säkerheten där ni befinner 



N Ä R  D U  M ÖT E R  U N GA  M E D  N P F    81

er? Kanske känner sig personen utlämnad och exponerad, 
har svår smärta eller inte förstår det som görs?” 

(Hedrenius och Johansson, 2013, sid 183-184)

Att vara tillsammans med dem vi känner oss trygga 
med är ett grundläggande behov som blir extra tydligt 
efter en svår händelse. Barn och unga är beroende av  
relationen med minst en anknytningsperson, och att 
möjliggöra kontakt och närhet med familj eller andra 
betydelsefulla människor är därför viktigt efter en svår 
händelse. I polisiära sammanhang kan det inledningsvis 
vara svårt men bör ändå vägas in.

Tilliten rubbas när oförutsedda händelser inträffar 
och skakar om tillvaron. Människor behöver känna att 
de själva har kunskap och förmåga att ta sig igenom 
svårigheter. De behöver få hjälp att se sina faktiska  
resurser. Krisstöd handlar om att identifiera gap mellan 
individens förmåga och tillgängliga resurser, och att se-
dan informera om och ordna fram relevant stöd. 

F U N K T I O N E L L A  R E A K T I O N E R  
O C H  R E S P O N S BA S E R A D E  F R ÅG O R
Det är djupt mänskligt att reagera med att kämpa, fly, 
frysa (dvs vara helt stilla) eller att underkasta sig under 
svåra händelser. Reaktionerna har utvecklats under mil-
jontals år och har varit avgörande för människans över-
levnad. Upplevelserna av tid och smärta kan vara starkt 
påverkade efter en svår händelse. Minnet av avstånd 
och andra detaljer kring händelsen stämmer inte alltid 
med verkligheten.

Exempel: Vid en seriekrock hävdade en man med be-
stämdhet att han inte var skadad trots att sjukvårdarna 
såg en mycket djup sårskada i benet. Mannen noterade 
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knappt det, utan bad bara om att få återförenas med sin 
son som man ännu inte kunnat få loss ur bilen. 

”Vi betraktar oss själva sällan som de kompetenta dägg-
djur vi är. Rädsla för våra egna och andras reaktioner,  
och okunskap kring varför de inträffar, skapar stress i sig, 
i  stället för att återställa balansen i nervsystemet. Det kan 
också i vissa fall leda till att vi bryter fungerande hante-
ringsstrategier, i det här fallet genom att säga till pappan 
att han ska lugna ned sig, i stället för att försöka möjliggöra 
närvaro mellan honom och sonen.” 

(Hedrenius och Johansson, 2013, sid 60)

Vi fortsätter med exemplet från bilolyckan. Om det 
inte är möjligt att återförena pappan och sonen får rädd-
ningspersonalen förklara vad som görs för att hjälpa  
sonen. De kan ta pappans anvisningar för att hämta  
sonens napp eller något annat som kan öka tryggheten. 
De kan också normalisera pappans reaktion genom att 
förklara att man ofta inte känner smärta strax efter en 
så kraftig olycka, men också förklara varför de trots det 
måste behandla skadan.

Reaktioner vid stark stress är ändamålsenliga. När det 
inte är möjligt att fly eller kämpa, eller när hotet är upp-
repat och pågår under lång tid, aktiveras ibland den del 
av nervsystemet som ger underkastelsereaktion.  
Antingen blir man stel och kan inte röra sig eller så tap-
par man all muskeltonus och blir helt slapp. I ett visst 
skede av en händelse kan det bli så att man inte kan ta 
sig därifrån, att man lyder en förövare eller svimmar. 

”Tecken på underkastelse är att man blir inåtvänd, och 
inte gör aktivt motstånd med armar och ben. Man uppvisar 
ofta en fixerad och stirrande blick och kroppstemperaturen 
blir lägre. Typiskt är också att man inte kan skrika eller 
säga ifrån verbalt.”  (Hedrenius och Johansson, 2013, sid 64)
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Kroppen mobiliserar och skyddar sig med en adekvat 
och beprövad metod. Att i efterhand ifrågasätta och 
skuldbelägga beteendet är skadligt och kan få långt- 
gående och allvarliga konsekvenser. I stället är det  
läkande att få veta att reaktionen inte är ett val, den är 
automatisk och biologiskt ändamålsenlig för att skydda 
sig.

”Det sympatiska nervsystemet mobiliserar för kamp eller 
flykt, att möta hotet aktivt, medan det parasympatiska 
nervsystemet står för återhämtning, reparation men också 
för en utväg när kamp eller flykt inte längre är ett val – utan 
det som återstår är underkastelse och apati. Båda systemen 
är lika ändamålsenliga och livsviktiga.” 
 (Hedrenius och Johansson, 2013, sid 65)

Brottsofferforskaren och terapeuten Allan Wade som 
är verksam Centre for Response-Based Practice i Dun-
can, Kanada betonar att ord i förhör, protokoll och  
domar kan bidra till eller motverka läkande efter svåra 
upplevelser. Att ställa frågor om och med ord synliggöra 
motstånd vid brottsutsatthet är viktigt för att personen 
ska kunna återta sin värdighet, även när motståndet inte 
är fysiskt. Det är relevant att anta att beskrivningar av 
motståndet, inte bara gärningarna, också påverkar  
bedömningen i rättssystemet. För att visa hur annorlun-
da intrycket blir när motståndet synliggörs har Wade 
konstruerat följande exempel. 

Läs beskrivningen först utan och sedan med den 
brottsutsattas motståndshandlingar, som är markerade 
med rött i texten: 

Han följde efter henne längs trottoaren. Han ökade farten 
för att ta fast henne. Han tog henne om axlarna och kasta-
de ner henne på marken. Han släpade henne mot buskarna. 
Han övermannade henne och släpade in henne i buskaget. 
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Han höll en sten över hennes huvud och hotade att döda 
henne om hon skrek. Han kallade henne nedsättande namn. 
Han tvingade sin mun på hennes ansikte. Han försökte öpp-
na hennes bälte. Han tog tag i hennes byxben och drog  
i dem. Han övermannade henne och våldtog henne vagi-
nalt. 

Han följde efter henne längs trottoaren. Hon ökade far-
ten. Han ökade farten för att ta fast henne. Hon gick åt  
sidan. Han tog henne om axlarna och kastade ner henne på 
marken. Hon rullade för att komma undan. Han släpa-
de henne mot buskarna. Hon tog tag i ett träd så att han 
inte kunde dra in henne i buskarna. Han övermannade 
henne och släpade in henne i buskaget. Hon började skri-
ka. Han höll en sten över hennes huvud och hotade att döda 
henne om hon skrek. Hon slutade skrika. Han kallade 
henne nedsättande namn. Hon sa, ”Du vill inte göra det-
ta. Du vill inte såra mig.” Han tvingade sin mun på hen-
nes ansikte. Hon vred ansiktet åt sidan. Han försökte öpp-
na hennes bälte. Hon stack ut magen så att han inte kunde 
få upp bältet. Han tog tag i hennes byxben och drog i dem. 
Hon korsade sina vrister så att han inte kunde dra av 
hennes byxor. Han övermannade henne och våldtog henne 
vaginalt. Hon blev stilla för att undvika skada och rik-
tade sina tankar på annat. n

Motståndet hos målsäganden synliggör på ett tydliga-
re sätt vad den misstänkte gjorde. Den som samman- 
fattar ett samtal har stort ansvar eftersom även små 
skillnader i ordval kan förmedla nyanser som påverkar 
värderingen. Till exempel valet av ’påstår’ eller ’upp- 
lyser’, ’uppger’ eller ’anser’. Tänk över valen av ord, de 
kan spegla ens egna bedömningar eller kanske för- 
domar. 

n 

http://www.lanssty-
relsen.se/Norrbot-
ten/Sv/publikatio-
ner/2012/Pages/
dokumentation-kon-
ferens-med-al-
lan-wade.aspx?k-
eyword=Allan%20
Wade. 2018-02-04 
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Responsbaserade frågor är också viktiga för måls- 
ägandebiträde/försvarsadvokat för att klienten ska få 
sina rättigheter tillvaratagna när berättelsen visar vad 
som verkligen hände. Om till exempel en person säger 
”han pussade mig” är en naturlig följdfråga ”hur pussa-
de han dig?” Kanske blir svaret: ”jag försökte vrida mig 
undan men då tryckte han sin mun mot min och försök-
te komma in med tungan”. Det svaret ger betydligt mer 
information om skeendet än det första, korta uttalan-
det. 

Bristande arbetsminne och koncentration påverkar 
också en persons möjlighet att ta till sig och godkänna 
ett förhörsprotokoll. Det som är ’uppläst och godkänt’ 
behöver alltså inte vara felfritt. För personer med  
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det bra att få 
förhöret utskrivet för att läsa i lugn och ro. Det ökar 
chansen att redogörelsen blir i överensstämmelse med 
vad som upplevdes, hördes och sågs och kan därmed  
bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

E F T E R  E N  C H O C K  har kroppen sitt eget sätt att reglera 
stressen, ofta med frossa, svettningar och skakningar. 
Det är bra att informera människor om att det är nor-
malt och ett tecken på återhämtning.

”Krisstöd handlar om att underlätta och stödja den här 
balanseringen, att göra sådant som reducerar stress. Det 
kan vara att ge erkänsla för det som g jorts, i stället för att 
den drabbade blir ifrågasatt eller tillrättavisad, att ge adek-
vat smärtlindring /…/ och att möjliggöra kontakt mellan 
familjemedlemmar i stället för att orsaka ytterligare sepa-
rationer. Krisstöd handlar alltså både om att stärka det 
som lugnar och gör oss mer trygga och om att använda 
adekvat forskning om vad som orsakar mer stress.” 

(Hedrenius och Johansson 2013, sid 68)
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 ” Ställ enkla frågor, ha ett vänligt tonfall, visa  
intresse och förmedla att du verkligen vill veta  

vad som hänt, var objektiv och visa respekt. ”



N Ä R  D U  M ÖT E R  U N GA  M E D  N P F    87

TIPS OCH RÅD 
FÖR ANPASSAT BEMÖTANDE

D E T  K A N  I B L A N D  VA R A  B R A  att påminna sig om det själv-
klara, i det här fallet om syftet med samtal i rättsproces-
sens kedja från utredning, stämning, förberedelse/stöd 
och till rättegång: att få fram så riktig och opåverkad in-
formation som möjligt. Intervjuarens idéer om vad som 
har hänt ska inte påverka utfallet, det är de inblandades 
berättelser som är centrala. Ett anpassat bemötande är 
ett verktyg för att uppnå detta och inte fastna i sina egna 
bekväma rutiner. För att förbättra bemötandet krävs ett 
öppet sinne och ett personligt intresse för att ifrågasätta 
vad man anser vara normal och bekväm rutin. Rättspro-
cessens aktörer behöver både kunskap om funktions-
nedsättningar och vilja att utveckla och anpassa sitt  
bemötande och sina metoder utifrån den individ de har 
framför sig. Kollegial handledning kan vara ett billigt 
och effektivt sätt att utvecklas i sin yrkesroll. 

Här sammanfattas konkreta tips om hur anpassning 
kan ske i olika situationer under en rättsprocess.

F R Å N  I N T E RVJ U  M E D  E N  P O L I S :

”Om någon säger att de utreds eller har en diagnos  
så skriver vi in det i förundersökningen. Om vi bara gör  
en tjänsteanteckning så hamnar det i papperskorgen och 
åklagaren får inte informationen.”  m

Det är naturligtvis långt ifrån alltid som rättsproces-
sens aktörer får veta om en person har en neuropsykia-
trisk diagnos och det är långt ifrån alla med funktions-
svårigheter som har en diagnos. Fråga gärna personen 

m 

Intervju med ung-
domspolis. Projektet 
Ung i rättsprocessen 
+ ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden).
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själv om det är något som han/hon upplever är särskilt 
svårt, om det är något som det är bra att du tänker extra 
på. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning vet ofta själva vad de har behov av.

Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar fungerar som ett filter som inte tas av och på. 
I stället präglar kunskapen ens förståelse och bemötan-
de i vardagen och ökar förmågan att anpassa situationen 
och arbetssättet efter den person man har framför sig, 
oaktat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller ej.

Både anad och diagnosticerad funktionsnedsättning 
är grund för att målsägandebiträde ska begäras. Även 
valet av advokat/jurist är viktigt. 

Från intervju med en advokat: 
”Det behöver vara en med kunskap om funktionsnedsätt-

ningar. Finns det inte på orten får man ta från en annan 
ort.”  ,

Kallelse, information om förordnande och liknande 
ska vara skriftlig och begriplig, och påminnelser kan 
gärna ske via sms eller liknande. För många som lever 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det ett 
stort ingrepp att bryta en inrutad, styrd vardag. För- 
beredelser är därför viktiga, som exempelvis tydliga  
kallelser eller informativa mejl. För en del personer 
dämpas stressen om man kan visa bilder på huset, rum-
met och personerna i förväg.

, 

Intervju med  
advokat. Projektet 
Ung i rättsprocessen 
+ ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden).
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T I P S  FÖ R  T Y D L I GA  K A L L E L S E R

Enkla åtgärder som att vara tydlig  
och göra mötet förutsägbart gör det 
hanterbart för personen och ger goda 
förutsättningar för ett bra möte samt 
bidrar till ökad rättssäkerhet. Här är 
exempel på hur man kan göra.

O  Förklara varför personen får  
kallelsen: 
Du får denna kallelse därför  
att du xxx.

O  Separata rader och i fet stil för  
att göra det tydligt: 
Du träffar titel namn  
Datum och klockslag

O  För att göra det förutsägbart för 
personen och ge möjlighet till  
att planera:  
Besöket beräknas ta xxx minuter.

O  För att göra det förutsägbart och 
minska stressnivån hos personen: 
Syftet med mötet är att xxx Jag 
hämtar dig i receptionen kl xxx.  
Du kan sitta ned i receptionen  
och vänta. Om du vill får du gärna 
ta med dig en person som stöd.

O  Tydliggör hur man hör av sig: 
Om du inte kan komma eller om  
tiden inte passar, ring mig snarast 
på telefonnummer xxx.

O  Tydlig adress. Gärna bild som  
visar ingången

O  Beskriv ditt uppdrag som advokat/
jurist eller polis.
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Man kan behöva förbereda sig särskilt inför mötet när 
personen som ska komma har neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning. 
O  Ta reda på mer om personen och om funktionsned-

sättningen. 
O  Avsätt utökad mötestid och planera för pauser under 

förhöret. 

Se till att rummet är tyst och lugnt. Inga surrande fläk-
tar, inga skarpa lampor eller påträngande tavlor och  
andra detaljer. 

Tänk på att inte alla vill ha kroppskontakt. Använd 
därför beröring, även handslag, på ett lyhört sätt. Små-
prata inte på väg till samtalsrummet eftersom sådant 
kallprat förbrukar onödig energi som kan användas 
bättre under intervjun. 

Sitt snett mot varandra så att ni på ett naturligt sätt 
slipper oönskad ögonkontakt. Det kan ibland vara bra 
att ha ett bord mellan er och att stryka punkter på en lis-
ta eller rita ett förlopp som stöd under samtalet. 

Om den du möter vill behålla jackan eller mössan på 
eller ha väskan i knät så kan det vara ett sätt att skydda 
sig och öka tryggheten. Ta inte strid om det. 

Den person som kommer till samtalet behöver få veta 
och känna att sammanhanget är: 
O  Begripligt (Vad vill de och hur kommer det att gå till?) 
O Hanterbart (Hittar jag dit? Är jag trygg där?) 
O Meningsfullt (Är det bra för mig och/eller andra att jag 
gör detta?) 

Kom ihåg att använda konkret och avskalat språk un-
der samtalet. Allt viktigt måste uttalas (inte antas). Tala 
inte underförstått.
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Sammanfatta anledningen till mötet, berätta vad som 
kommer att hända under samtalet. Prata om en sak  
i taget, använd korta, raka meningar med tydliga pau-
ser. 

Informera gärna i början av förhöret att du säger till 
när ni närmar er slutet. När fem till tio minuter återstår 
informerar du om att förhöret snart kommer att avslu-
tas. Markera sedan tydligt när ni ska sluta, gärna med att 
säga: är det något du tycker att jag har glömt att fråga 
om?

Under samtalets gång
O  Tratta neråt i dialogen: Det vill säga gå från öppna  

invitationer till specifika frågor.
O  Använd inte ledande frågor eller suggestioner.
O  Undvik relativa begrepp som till exempel ’hur  

mycket’, ’hur länge’, om det inte ingår i en invitation 
att berätta mer om en särskild detalj som personen 
har sagt. Ställ inte relativa frågor som ”mer eller  
mindre än”.

O  Var uppmärksam på att om personen blivit avbruten 
för då kan hela tankeprocessen ha brutits och viktig 
information kan ha utelämnats. 

O  Fundera; har du ställt alla frågor? Lita inte på att något 
är underförstått. Väsentlig information kan missas 
just för att ingen ställde precis den frågan.

Frågetyper vid invitation
O  Invitation: berätta, förklara, beskriv, utveckla.
O  Uppföljande invitationer: berätta mer om, förklara 

mer om, beskriv närmare
O  Kombinerade invitationer: sammanfattning  

+ ny invitation
O  Tidsindelade invitationer: berätta från x till y.
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Frågetyper vid specifika frågor
O Utgå från det som personen har sagt – komplettera 
med fråga om när, var, hur, vad, vem eller vilka

Bemötandet bygger förtroende. Intervjuer med aktö-
rer i rättsprocessen visar vikten av att etablera och  
utveckla ett bra samtalsklimat både i förhör, förbere-
dande samtal och huvudförhandlingar.  

Från intervju med en åklagare: 
”Ställ enkla frågor, ha ett vänligt tonfall, visa intresse och 

förmedla att du verkligen vill veta vad som hänt, var objek-
tiv och visa respekt.”  .

Goda råd från barnutredare som kan vara tillämpliga 
även för advokater, åklagare och domare/nämndemän:
O  Ställ inga ja och nej-frågor. Använd aktiva formule-

ringar. Inte ”kan du berätta om…”, utan ”berätta 
om…”.

O Formulera korta, tydliga frågor. En fråga i taget.
O  Anpassa samtalets längd efter personens förmåga.
O  Hjälp till med att hålla ihop. ”Nu pratar vi klart om 

detta först, sedan går vi vidare.” Använd vid behov  
visuell hjälp på papper.

O  Fega inte ur om någon börjar gråta. Vänta. Länge. Vid 
behov kan du så småningom säga ”Jag ser att det 
kommer tårar, vad tänker du på?”.

O  Var tyst efter att du har ställt en fråga. Lita på att  
känslan av vems tur det är finns kvar i rummet. Perso-
ner med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  
behöver ofta tänka efter och sortera svaret innan de 
uttalar det.

O  Våga fråga om du märker att tystnaden har annan  
orsak: ”Vad är det som gör att du är tyst?” eller ”Du 
säger ingenting, hur kommer det sig?”

. 

Intervju med  
åklagare. Projektet 
Ung i rättsprocessen 
+ ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå (Arvsfonden).
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O  Sitt still och behåll lugnet i rummet även om personen 
är motoriskt orolig.

O  Om personen är motoriskt orolig kan det hjälpa att  
få något att hålla på med. Se till att det finns något  
i rummet som indirekt inbjuder till att fingra på, till 
exempel en filt över armstödet.

O  Våga vara tyst själv för att reflektera. ”Nu är jag tyst 
men det beror på att jag tänker efter.”

Kom ihåg att en person som har svårt att koncentrera 
sig inte kan tvinga sig till det. Det är som att hjärnan har 
en skärmsläckare som plötsligt stänger ner. För den som 
leder samtalet kan det räcka med att prassla med pap-
peret, klicka på pennan eller något liknande för att 
väcka uppmärksamheten när man ser att koncentratio-
nen sviktar. Korta arbetspass och täta pauser är viktigt. 

Ta hänsyn till individuella ritualer. Tolka inte ett udda 
beteende som trots eller ett stelt ansiktsuttryck som oin-
tresse.

Räkna med missförstånd. Var beredd att backa och 
försök igen på ett annat, mer tydligt sätt. ”Jag förstod inte 
riktigt det där du sa om xxx, berätta mer om det så att jag 
förstår.” Det finns risk att upprepning av frågor annars 
tolkas som att svaret var fel, och i viljan att vara till lags 
kan man då ändra sitt svar. Särskilt gäller det barn men 
även unga personer med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning som lever med svårigheter att tolka omgiv-
ningens intentioner. De är vana vid att ”göra fel” och 
anpassa sig även om det inte förefaller logiskt eller rik-
tigt för dem.

Det kan ta tid att svara så var inte för snabb med att 
ställa om frågan. Tystnad kanske bara betyder att per-
sonen tänker efter och sorterar innan svaret formuleras. 
När du då ställer om frågan eller formulerar en ny mås-
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te den processen börja om från början. Inte förrän du 
märker att personen tappat tråden backar du och säger 
att du kan prova dela upp frågan eller omformulera den 
så den blir tydligare.

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
kan behöva tänka efter innan de svarar, därför är det 
viktigt att:
O  Inte prata fort
O  Ställa en fråga i taget 
O  Invänta svar innan ny fråga ställs
O  Undvik att avbryta

Om uppgifter i en berättelse ändras kan det bero på 
många saker; situationen, vem som frågar och hur frå-
gor ställs, hur lång tid som gått. 

Från intervju med advokat: ”Man kan inte jämföra förhör 
och utsaga rakt av på samma sätt för alla. ’Det här har du 
inte sagt tidigare i förhör’. Det kanske beror på att ingen 
ställde just den frågan eller att frågan ställdes på ett annat 
sätt.” -

Ett förhör som är ’uppläst och godkänt’ behöver inte 
vara felfritt. För personer med neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning är det bra att få förhöret utskrivet för 
att läsa i lugn och ro. Det ökar chansen att redogörelsen 
blir i överensstämmelse med vad som upplevdes, hör-
des och sågs och kan därmed bidra till ökad kvalitet och 
rättssäkerhet. Förberedelser inför och genomgång efter 
förhör bör ske i lugn och ro med stöd av advokat/jurist 
för att ytterligare öka kvalitet och rättssäkerhet.

När det gäller skadeståndsbedömning så är det upp- 
levelsen av händelsen som ligger till grund för den. 

- 

Intervju med advo-
kat, målsägandebi-
träde. Projektet Ung 
i rättsprocessen + 
ADHD, ADD & 
Asperger (AST). 
Brottsofferjouren 
Luleå med finansie-
ring av Arvsfonden.
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I Brottsoffermyndighetens referatsamling för skade-
stånd står det att ”kränkningsersättningen avser till allra 
största delen upplevelsen av och karaktären av själva ska-
dehändelsen (momentant). Ersättningen för personskada 
bygger på följdverkningarna efter skadehändelsen”.

 Det är alltså viktigt att kunna härleda och beskriva 
detta på rätt sätt för att domare och nämndemän ska 
kunna göra korrekta bedömningar. Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar kan leda till svårigheter att be-
skriva det egna måendet, psykiskt och fysiskt, efter 
brottsutsatthet. Därför behövs extra stöd och förbere-
delse inför dessa frågor vid rättegången. 

Tipsen i det här avsnittet är exempel på anpassningar, 
det är personen man möter och känslan för hur samtalet 
utvecklas som avgör. Förmågan att anpassa stärks bara 
genom att prova, utvärdera och prova igen. Hur utveck-
las man i sin yrkesroll? Barnutredare använder ofta 
medlyssning och kan på det sättet ge varandra kritik och 
uppmuntran. Då uppstår lärande samtal om alternativa 
sätt att hantera olika situationer, både under och efter 
förhöret. Principen om kollegial handledning används 
inom många yrkeskategorier och kan ha sin plats mer 
frekvent även inom rättssystemet.

Från intervju med polis: ”Vi tar alltid paus och kollar av 
med kollegan i medlyssningsrummet. Får feedback.” !

! 

Intervju med poliser 
specialiserade på 
barnutredningar. 
Projektet Ung i rätts-
processen + ADHD, 
ADD & Asperger 
(AST). Brottsoffer- 
jouren Luleå (Arvs-
fonden).
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T I L L  S I ST,  en berättelse som kan ge ökad förståelse för 
hur det är att leva med neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning:

”Jag önskar att du på något sätt hade kunnat dela min 
verklighet, förstå min värld, på samma sätt som jag tvingas 
leva i din. Jag önskar att du om så bara för en dag fick lära 
känna virvelvinden i min kropp och frustrationen som 
framstår när jag inte kan följa dess rörelse. Jag önskar att 
du fick känna rastlösheten som spritter i kroppen och som 
man blir galen av att hålla inne. Jag önskar att du förstod 
att varje gång du försöker sakta ner mitt tempo eller stoppa 
mig, så faller jag totalt omkull. Det känns som att ha en 
tyngd runt min kropp, jag känner mig instäng, kvävd och 
vill bara slå mig loss.

Jag måste få flyga fritt i min egen fart, annars faller jag 
helt. Jag skulle vilja få dig att förstå att det inte är av illvilja 
eller lathet som jag inte klarar av vissa situationer eller kan 
hantera olika saker, och att varje gång jag tappar bort eller 
glömmer saker så är det redan ett nedslag för mig, jag be- 
höver inte några anklagelser eller beskyllningar, det hjälper 
inte mig. Det lägger bara ytterligare ett lager av sorg och 
frustration på berget som redan byggts upp inom mig.  
Jag önskar att du kunde förstå min frustration i att bli av-
bruten, för varje gång jag tappar bort mig hittar jag inte till- 
baka.

Jag är ledsen för att jag inte kan lyssna på dig, mina tan-
kar flyger iväg mot okänt mål, jag kan inte stoppa dem hur 
mycket jag än försöker. Jag önskar att varje gång du frågar 
vad det är, tror på min förklaring att jag faktiskt inte vet. 
Att svaret är dolt även för mig. Jag skulle vilja visa dig käns-
lan av ångest som ständigt lever inom mig, det som är som 
ett stort mörkt hål i min mage, men som förvandlas till luft 
när jag lägger den i min hand. Den syns inte, och du kan 
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inte förstå den. Fast att den inte väger något är den tyngre 
än livet själv att bära.

Det lever något inom mig, något som jag inte kan styra  
eller stoppa. Som jag dagligen försöker kontrollera för att 
fungera normalt. Ibland önskar jag att det syntes utanpå, 
att det stod inristat i min panna som en påminnelse för dig 
att jag inte fungerar likadant som du. Så att du minns att 
varje gång jag gör dig upprörd eller frustrerad så har jag  
redan försökt allt jag kan…men inte nått ända fram…och 
att ingen är mer ledsen för det än jag.” 

(Hjert Flod, Jessica.)

 

" 

Nestor förlag,  
Jessica Hjert Flod.  
https://www.nestor-
forlag. se/till-dig-
som-inte-har-adhd/. 
2018-02-12
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” När vi möter brotts- 
utsatt, vittnen och  

anhöriga har vi öppet  
sinnelag inför personen, 

särskilt vid första mötet. ”
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ETT EXEMPEL  
FRÅN BROTTSOFFERJOUREN #

N Ä R  D U  M ÖT E R  E N  P E R S O N  med NPF finns vissa saker att 
ta hänsyn till. Ett brott påverkar individen olika. NPF 
innebär en särskild utsatthet. Redan när personen stiger 
ur sängen på morgonen ligger deras stress på en högre 
nivå jämfört med personer utan NPF. Avbrott i rutiner 
och nya situationer leder lätt till ökad osäkerhet, en 
känsla av att jag inte kommer att klara av det här utifrån 
tidigare erfarenheter av misslyckande. Om man har 
svårt med att beskriva händelseförlopp, att hitta ord är 
det här ytterligare försvårande och kan bidra till ökad 
stress inför det nya och okända.

Via polisen fick brottsofferjouren kontakt med Michel-
le som utsatts för en misshandel för en kort tid sedan. 
Under samtalet framgår att Michelle är stressad och har 
svårt att hålla en röd tråd. Ett personligt möte hos 
brottsofferjouren bokas.

”Generellt när vi möter brottsutsatt, vittnen och anhöriga 
har vi öppet sinnelag inför personen, särskilt vid första  
mötet. Det ökar möjligheten att upptäcka särskilda svårig-
heter som personen kan ha och som vi behöver ta hänsyn till 
i kontakten framöver.”

Det hade genomförts ett första förhör som gjorde  
Michelle osäker. I samtalet framkommer att Michelle 
har diagnosen ADHD i kombination med Asperger.  
Tidigare erfarenhet av rättsprocessen saknades och de 
föreställningar som Michelle hade var från serier på TV. 
Det visade sig också att polisen inte hade kännedom om 
diagnosen. Samtalet fortsatte utifrån vad som kan vara 
särskilt svårt för Michelle. I samtalet togs funktionsned-

# 

Exempel från Brotts-
offerjouren Luleå.
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sättning upp och Michelle gav okej att berätta för poli-
sen om diagnosen och vad den medför för svårigheter. 
Michelle behövde ett målsägandebiträde som är med 
från början av förundersökningen. Michelle mådde då-
ligt och på grund av stressen hade rutiner blivit rubbade, 
med till exempel slarv med medicinering som följd.

”Vid en sådan här situation pratar vi om vikten av att ta 
tillbaka sina rutiner, sova, äta, fritidssysselsättning och 
medicinering. För klienten är det viktigt att få förklarat hur 
rättsprocessen går till, målsägandebiträdets uppdrag samt 
reaktioner och konsekvenser av brottet. Det är också viktigt 
att få höra att alla tankar och känslor är normala, det är 
situationen som är onormal.”

Michelle fick ett målsägandebiträde som också hade 
kunskap om NPF. Vid första mötet hos målsägande- 
biträdet ville Michelle att stödpersonen skulle följa med 
som trygghet och för att hjälpa till med informationen 
om konsekvenser av NPF.

”Det kan vara så att klienten har svårt att beskriva sin 
konsekvenser av diagnosen i relation till de förväntningar 
som rättsprocessens aktörer kan ha. Därför är det viktigt att 
förklara syftet med samtalet/förhöret. Ibland kan man  
behöva prata med en anhörig för att få en bättre bild av  
svårigheterna. Ibland kan samma information behöva ges 
vid flera tillfällen.”

Målsägandebiträdet beslutade att kontakta polisen för 
att påkalla behovet av ett nytt förhör.

Stödpersonen på brottsofferjouren och Michelle höll 
fortsatt kontakt, framför allt med fokus på reaktioner 
och konsekvenser av brottet och även för att följa upp 
och förklara.

”Vi tycker det är bra att en stödperson finns med vid för-
hör/samtal. Efter ett möte med polis eller advokat/jurist är 
det vanligt att det uppstår frågetecken. Att en stödperson är 



N Ä R  D U  M ÖT E R  U N GA  M E D  N P F    101

med på förhöret/mötet bidrar till att det som sägs och even-
tuellt beslutas under mötet görs begripligt för klienten.”
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FÖRSLAG TILL 
DISKUSSIONSFRÅGOR

Rättssäkerhet och kvalitet i ärenden med personer som 
har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara 
ett tema för samverkansdagar, personalträffar och kom-
petensutveckling.

Akuta händelser
I akuta lägen finns inte tid till förberedelse, stödperso-
ner eller ”neutrala” platser. 
O  Hur kan utbildning i låg-affektivt bemötande ge fler 

verktyg att kunna använda sig av? 
O  Hur kan vi ha kollegial handledning när det gäller 

akuta situationer kopplat till ett lågaffektivt bemötan-
de?

Ge exempel på en högaffektiv situation. 
O Hur slutade den? 
O Vad var det som gjorde att det slutade som det gjorde? 
O  Vad hade kunnat göras annorlunda och vad kunde det 

ha lett till?

Utbildning och kompetensutveckling 
O  Hur skapar vi långsiktigt hållbar kompetensutveckling 

för att bättre möta personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar? 

O  Hur skulle medlyssning och kollegial coachning kun-
na användas för att utveckla kompetens och förmåga?

O Vad är möjligt hos er? 

Gör en plan för kompetensutveckling.
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Samarbeten 
O  Hur skulle polismyndigheten, åklagarmyndigheten, 

domstolen och advokater/jurister kunna utveckla sät-
tet att ställa frågor och/eller bemöta personer med 
särskilda svårigheter? 

O  Är det möjligt för polismyndigheten, åklagarmyndig-
heten, domstolen och advokater/jurister att ha ge-
mensamt erfarenhetsutbyte som del i kompetens- 
utvecklingen?

O  Om personer i en utredning är elever i skolan: Är det 
möjligt att hålla ett förhör eller samtal på skolan? Hur 
skulle ett sådant samarbete kunna utvecklas?

Använda sakkunniga
O  Ska sakkunniga användas för att göra tillförlitlighets- 

bedömningar eller för att ge stöd till förhörsledare 
och/eller åklagare? Hur kan sakkunniga vara ett stöd 
för att bättre förstå en individs svårigheter och förut-
sättningar? 

O  Ge exempel från dina erfarenheter av sakkunniga. 
Skulle de kunna användas för att bättre förstå en indi-
vids svårigheter och förutsättningar i syfte att öka 
rättssäkerheten för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar?

Rättssäkerhet och förtroende för rättssystemet
O  Vad betyder de två begreppen och hur förhåller de sig 

till varandra? 
O  Vad innebär det för dig i din profession och i förhål-

lande till unga med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar?
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NÄR DU MÖTER  
UNGA MED NPF
KUNSKAP OCH ANPASSAT BEMÖTANDE I RÄTTSPROCESSEN

Den här boken riktar sig till alla aktörer i en rättsprocess.  
Till boken finns även en e-learning med samma titel. Syftet är  
att öka rättssäkerheten för unga med NPF-diagnoser (Neuro- 
psykiatriska funktionsnedsättningar). Ökad medvetenhet om  
utmaningarna och om behovet av anpassat bemötande kan  

underlätta ditt arbete och göra stor skillnad för ungdomarna.
I det här materialet möts en kognitiv träningsmetod för behand-

lingssituationer och en rekommenderad förhörsmetodik för rätts-
processen. Till detta har vi adderat erfarenheter från rätts- 
processens aktörer, senaste rönen om krisreaktioner och  

en fördjupad förståelse för de individuella svårigheter som  
ofta följer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.




