Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är överrepresenterade i rättsprocesser och det behövs ökad kunskap om
bemötande och anpassning för att de ska få den rättssäkerhet som
alla har rätt till. I skolan kan överrepresentationen vara svår att upptäcka,
men problem i skolsituationen kan mycket väl bero på att eleven är involverad i en rättsprocess som brottsutsatt, vittne eller misstänkt. Att känna till
hur rättsprocessen fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har
är en livskunskap som kanske inte alltid ryms i läroplanen.
Ett samarbete mellan skola och delar av rättsväsendet kan fylla ut luckor
och bidra till en bättre beredskap och därmed ökad trygghet, för både
skolpersonal och elever. Att förstå mer om utmaningarna i mötet mellan
krav och förmåga, och om reaktioner i samband med en rättsprocess kan
öka beredskapen i skolan. I den här boken sammanfattas kunskap och
erfarenhet från experter inom olika områden.
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FÖRORD
U N G D O M A R M E D neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
är överrepresenterade i rättsväsendet. Den stress som
skapas drabbar ofta skolarbetet och uppträdandet i skolan. Därför behöver personal i skolan ha viss kunskap om
rättssystemet och om reaktioner hos den som utsatts för,
bevittnat eller begått brott. Särskilt om reaktioner och
konsekvenser i kombination med ADHD, ADD och
Asperger (AST) i samband med brott.
För ungdomarna ökar tryggheten om även de har mer
kunskap om rättsprocessen och känner sig förberedda.
Under rättsprocessen pågår elevens liv och skolan
ska skötas. Ökad kunskap och förståelse hos de vuxna
i elevens miljö ger goda möjligheter att skapa det anpassade stöd som behövs under den tiden. Det kan också
bidra till anpassning för en lugnare undervisningssituation. Samarbete med vårdnadshavare och aktörer i rättssystemet är ofta en viktig del.
Den bok du har framför dig hoppas vi ska bidra till
att underlätta för unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i samband med en rättsprocess oavsett om
eleven är brottsutsatt, vittne eller misstänkt. Boken presenterar studier och metoder som ligger i framkant inom
sina respektive områden och som tillsammans ger kunskap som kan nyttjas praktiskt i den dagliga verksamheten.
Stort tack till Arvsfonden, Attention Luleå-Boden Norrbotten och Autism & Aspergerföreningen Norrbotten.

Luleå Brottsofferjour
EVA FORSBERG		
Projektledare		

INGRI VESTIN
Projektledare
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ATT KÄNNA TILL HUR
RÄTTSPROCESSEN
FUNGERAR ÄR EN
LIVSKUNSKAP SOM
INTE ALLTID RYMS
I UNDERVISNINGEN.
6
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INLEDNING
S Ä R S K I LT U T S AT TA E L E V E R ska få stöd i skolan och till
den gruppen hör ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Skollagen 2010:800 är tydlig
med skolans skyldighet att utreda och åtgärda behov av
stöd.
Drygt fem procent av barnen och ungdomarna i Sverige har någon form av diagnosticerad neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Många fler elever har svårigheter
som kan misstänkas ha neuropsykiatrisk bakgrund även
om de inte har en diagnos, denna grupp benämns ha
neuropsykiatriska svårigheter, NPS. 1 Här kommer vi
att använda begreppet NPF men det är viktigt att ha
i åtanke att samma sak gäller unga som inte har diagnos
men har neuropsykiatriska svårigheter.
Oro, utbrott och försämrade studieresultat för dessa
grupper av unga kan ha många orsaker, en av dem kan
vara inblandning i en rättsprocess, som utsatt, vittne
eller misstänkt.
Forskning, som redogörs för närmare längre fram,
visar att barn och ungdomar med NPF är överrepresenterade i rättsprocesser och att det behövs ökad kunskap
om NPF och om bemötande och anpassning för att de
ska få den rättssäkerhet som alla har rätt till.
I skolan kan överrepresentationen vara svår att upptäcka, men problem i skolsituationen kan mycket väl
bero på att eleven är involverad i en rättsprocess som
brottsutsatt, vittne eller misstänkt.

är viktiga stötdämpare i den situationen. Därför kan det vara bra för skolan
att ha kunskap om svårigheterna när krav i rättsprocesS KO L A N S STÖ DJA N D E ST R U K T U R E R

1 Utbildningsdepartementet 2017.
www.regeringen.se
(2018-08-14)
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sen möter förmågor och svårigheter hos ungdomar med
NPF. Det kan också vara bra att veta hur polisen och
övriga aktörer i rättsprocessen arbetar för att överkomma glappet mellan ungdomarnas förmåga och kraven
i rättsprocessen, och hur skolan kan stärka sitt stöd för
att få så lite störning som möjligt i skolarbetet.
Att känna till hur rättsprocessen fungerar och vilka
rättigheter och skyldigheter man har är en livskunskap
som inte alltid ryms i undervisningen. Ett samarbete
mellan skola och delar av rättsväsendet kan fylla ut luckor och bidra till en bättre beredskap och därmed ökad
trygghet, för både skolpersonal och elever.
Att förstå mer om utmaningarna i mötet mellan krav
och förmåga, och om reaktioner i samband med en
rättsprocess kan öka beredskapen i skolan. I den här
boken sammanfattas kunskap och erfarenhet från
experter inom olika områden.

8
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Lärare:

”Brottslighet, utövad eller utsatt, finns med i min modell
när jag ser att en elev mår dåligt och börjar fråga. Jag tar
personen åt sidan och försöker se om de vill berätta. Vi har
skolsköterska och kurator som vi kan hänvisa till. Vi borde
också hänvisa till brottsofferjouren.” 2
Lärare:

”Några elever varje år har kontakt med rättsväsendet. Jag
minns en pojke som var anklagad för våldtäkt. Han upplevde en enorm frustration. Han förstod inte sammanhanget,
hade knappt varit på platsen tyckte han. Vad hände först
och sedan? Han upplevde att någon skulle sätta dit honom.
Jag minns också en tjej som varit full och slocknat och någon
hade g jort något med henne. Hon hade svårt med orsak och
verkan, skuldbelade sig själv, förstod inte situationen. Det
var väldigt jobbigt.” 3
Advokat:

”Skolan kan behöva anpassa undervisning och stöd under
skoltid när elever involveras i en rättsprocess. En pågående
rättsprocess inverkar ofta negativt på elevens förmåga i skolan.” 4

2 Intervju med
lärare i projektet
Ung i rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden).
2016-2018
3 Intervju med
lärare i projektet
Ung i rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden).
2016-2018
4 Charlotte Frisack
Brodin, advokat.
Seminarium ”Kompetensdag för skolan”, Luleå 2016-1101. Projektet ”Ung
i rättsprocessen +
ADHD, ADD & Asperger (AST), Brottsofferjouren Luleå
(Arvsfonden),
2016-2018
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47 %
49 %

10

av tillfrågade 15-åringar uppger i ”Skolundersökning om
brott 2015” att de har utsatts för stöld, misshandel, hot, rån
eller sexualbrott minst en gång de senaste tolv månaderna.
av de tillfrågade 15-åringarna uppger att de under samma
tidsperiod har begått någon form av våldsbrott, stöldbrott,
skadegörelse eller har provat narkotika.
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BROTTSFÖREBYGGANDE
RÅDET UNDERSÖKER
överrepresenterade i brottsstatistiken enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
”Även om unga i åldern 15–20 år utgör en minoritet av
samtliga misstänkta, är de överrepresenterade i förhållande
till sin andel i den straffmyndiga befolkningen. /…/ Även
enligt NTU har en förhållandevis stor andel av brotten mot
person, särskilt misshandel och personrån, begåtts av någon
yngre än 24 år.” 5
UNGA PERSONER ÄR

(Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015, sid 39-40).

I B R Å : S ”Skolundersökning om brott 2015” svarar
15-åringar på en rad frågor. Hela 47 procent uppger att
de har utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller
sexualbrott minst en gång de senaste tolv månaderna.
Brotten sker ofta i skolmiljön, framför allt lindrigare och
grövre misshandel samt hot och sexuellt ofredande.
Totalt uppger 49 procent av eleverna att de har begått
någon form av våldsbrott, stöldbrott eller skadegörelse,
eller har provat narkotika under de senaste tolv månaderna. Drygt 31 procent av pojkarna och knappt 22 procent av flickorna svarar att de begått någon form av
våldsbrott under de senaste tolv månaderna. (Brå rapport 2016:21, sid 25, 27, 45) 6
Av dem som 2015 misstänktes för misshandel mot en
person i åldern 15–17 år, var drygt sex av tio personer
själva i åldern 15–20 år, enligt kriminalstatistiken. 7
Totalt sett är utsattheten ungefär lika hög bland flickor
och pojkar, men strukturen på utsattheten skiljer sig åt
mellan könen. Utsatthet för stöld är vanligast bland
både flickor och pojkar. Det är dock vanligare att flickor

5 BRÅ Brottslighet
i Sverige fram till 2015.
https://www.bra.se/
publikationer/arkiv/
publikationer/201702-28-brottsutvecklingen-i-sverige-fram
-till-ar-2015.html.
(2018-02-21)
6 BRÅ. Skolundersökning om brott 2015.
https://www.bra.se/
download/18.371 79a
e158196cb1727ebae
/1482158395266/
2016_21_Skolundersokningen_om_brott_
2015.pdf
(2018-02-22)
7 BRÅ:s rapport
Brottsligheten i Sverige fram till 2015.
https://www.bra.se/
publikationer/arkiv/
publikationer/201702-28-brottsutvecklingen-i-sverige-framtill-ar-2015.html
(2018-03-07)

F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K

11

uppger att de utsatts för olika former av sexualbrott och
hot, medan det är vanligare att pojkar uppger att de utsatts för misshandel och rån.
Resultaten från undersökningen visar också att det,
bland elever som utsatts för mobbning, är betydligt vanligare att även utsättas för olika typer av brott. Det finns
anledning att ha det i åtanke när vi talar om gruppen
ungdomar med NPF. Det kan handla dels om misshandel, sexualbrott och liknande men även om mer fördolda handlingar som att någon till exempel kan lura
personen att göra saker eller lämna ut uppgifter. Den
som har en NPF-diagnos kan ibland vara särskilt utsatt
för den typen av brott.
”Jag förstod inte att det var något fel att de använde mitt
personnummer när vi beställde på nätet… jag ville bara
hjälpa en kompis.”

12
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FORSKNING PEKAR PÅ
STRUKTURELL DISKRIMINERING 8
att det finns en strukturell diskriminering i rättsprocessen av barn med NPF. I det här
kapitlet berättar vi framför allt om den forskning som
Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms
universitet, bedrivit 2012-2016.
Den visar att barn med NPF utsätts tre till fyra gånger
så ofta för övergrepp jämfört med andra barn. Den visar
också skillnader i resultaten av utredningarna, även vid
erkännande är det inte ovanligt att förundersökningen
läggs ner. Argumenten för att lägga ner utredningen
inbegriper ofta någon form av skyddstanke – att det är
för barnets bästa, till exempel att man befarar att en
rättsprocess med allt vad det innebär skulle förvärra
situationen för barnet.
F O R S K N I N G T Y D E R PÅ

D E N ST R U K T U R E L L A D I S K R I M I N E R I N G E N

kan antas gälla

även unga vuxna med NPF.
”Det finns ingen anledning att tro att det blir bättre när
de blir äldre, snarare tvärtom”, säger Katrin Lainpelto.
Hennes antagande stöds av intervjuer som gjorts med
poliser, åklagare, domare och advokater i projektet Ung
i rättsprocessen under framtagandet av denna bok. 9
Även om motsvarande undersökningar inte finns för
vuxna så ger intervjuerna vid handen att personer med
NPF också är överrepresenterade bland unga vuxna
misstänkta, målsäganden och till viss del även vittnen.
0 Lainpeltos forskning är därför intressant också när
det gäller unga vuxna med NPF.
Katrin Lainpelto har inom sitt projekt studerat ärenden i vilka barn utsatts för sexualbrott och/eller fysisk

8 Sammanfattat
från Lainpeltos föredrag på seminariet
Riva hinder, Umeå
2016-10-11. Kapitlet
är granskat av Lainpelto.
9 Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD
& Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden).
2016-2018
0 Bland annat i
projektet Ung i
rättsprocessen +
ADHD, ADD & Asperger (AST). Brottsofferjouren Luleå
(Arvsfonden) men
även i t ex Matilda
Strandberg: Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Examensarbete i
processrätt, Stockholms universitet
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misshandel. Lainpelto belyser utmaningarna för att
åstadkomma objektiva och sakliga rättsprocesser när
målsäganden har NPF. Utsattheten och risken för otillräcklig anpassning och otillräckligt stöd torde vara lika
för barn och för ungdomar över 18 år om de har NPF och
hamnar i en rättsprocess.
En lärare på gymnasiet säger:

”Det finns ett enormt mörkertal. De flesta berättar inte
men många är säkert drabbade. De hamnar i situationer
som andra aldrig skulle kliva in i.” q
A D H D/A D D O C H A S P E R G E R S SY N D R O M ,

q Intervju med
lärare i projektet
Ung i rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden).
w Lainpelto, föredrag på seminariet
Riva hinder, Umeå
2016-10-11

14

det senare benämns nu som autismspektrumtillstånd eller autismspektrumsyndrom, är de vanligaste diagnoserna
hos funktionsnedsatta barn och unga som utsätts för
brott. Katrin Lainpelto har som en del i sitt forskningsprojekt undersökt ärenden i Stockholm som gällde barn
under 15 år: alla polisanmälningar 2013 rörande sexuella övergrepp och fysisk misshandel av närstående. Av
dessa anmälningar rörde 12–15 procent barn med funktionsnedsättningar. Lainpelto:
”Det finns ett stort mörkertal men det står klart att barn
med NPF är överrepresenterade. De löper 3–4 gånger högre
risk att drabbas, de blir safe targets.” w
Med safe targets menar Lainpelto att förövaren löper
mindre risk att dömas för brott jämfört med när den
som utsätts inte har NPF, eftersom barnet har begränsad förmåga att förstå eller förmedla sina erfarenheter.
Lainpeltos forskning visar nämligen att åtalsfrekvensen är lägre när de utsatta har NPF än i andra jämförbara fall. Deras uppgifter bedömdes inte som trovärdiga och få anmälningar ledde till åtal trots att det
i en tredjedel av fallen fanns ett erkännande, vittnen
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samt dokumenterade skador. Information om funktionsnedsättningen skrivs ofta in i utredningen först
efter förhöret och kommunikationsstöd (till exempel
bilder, symboler, tidslinjer) används inte vid förhör.
också undersökt 269 tingsrättsdomar rörande sexualbrott 2010, varav 14 domar rörde
brottsutsatta barn med NPF. 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 NPF besvarades av tingsrätterna själva eller berördes inte alls i domskälen.
När funktionsnedsättningen berördes handlade det
om barnets generella trovärdighet. Däremot saknades
uttalanden om barnets kognitiva förutsättningar, förmåga att uppfatta och tolka händelser, minnesfunktion,
intellektuella utveckling och kommunikativa förmåga.
O Resultat efter lagakraftvunnen dom för de 14 domar
som rörde brottsutsatta barn med NPF: 64 procent
fällande domar, 36 procent friande domar.
O Resultat i kontrollgrupp med brottsutsatta barn utan
NPF: 86 procent fällande domar, 14 procent friande
domar.
Lainpelto har kodat och analyserat domskälen, och
såg att domstolarna i många fall använde argument som
var relaterade till NPF men utan att ha sakkunskap. Hon
såg att barnets beteende kunde diskuteras utan att man
klargjorde funktionsnedsättningens betydelse i sammanhanget.
K AT R I N L A I N P E LTO H A R

från domslut i ett mål rörande
brott mot ett brottsutsatt barn med autism i nedre tonåren visar hur olika utslaget kan bli när beteenden som
N E DA N STÅ E N D E E X E M P E L
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kan ha sin orsak i en funktionsnedsättning istället tolkas
som bristande tillförlitlighet. Den åtalade dömdes i
tingsrätten men friades i hovrätten. Citaten visar två
helt olika bedömningar av samma filmade förhör. e
Tingsrätten:

”Enligt tingsrätten har förhören, som hållits av en och
samma 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 missförstånd. 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.” r

e Citaten från
tingsrätten och hovrätten kommer från
ett mål som är
sekretessprövat.
Målnummer kan
erhållas från Katrin
Lainpelto för den
som vill kontrollera
källan.
r Lainpelto Katrin,
föredrag på seminariet Riva hinder,
Umeå 2016-10-11.
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Hovrättens formuleringar i exemplet ovan beskriver
beteende som ofta kan förväntas av ett barn med en
autismspektrumdiagnos, som den brottsutsatte hade
i detta fall, men används här istället i en schablonmässig
form av trovärdighetsbedömning. Eftersom denna typ
av beteenden ofta är förväntade hos ett barn med
autismspektrumstörning haltar hovrättens resonemang. Kunskap om funktionsnedsättningar och om hur
de påverkar just denna person och kommunikationen
med omgivningen skulle ha kunnat ge en annan bedömning av förhöret som helhet.
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”DET FINNS ETT
ENORMT MÖRKERTAL.
DE FLESTA BERÄTTAR
INTE MEN MÅNGA ÄR
SÄKERT DRABBADE.
DE HAMNAR
I SITUATIONER SOM
ANDRA ALDRIG
SKULLE KLIVA IN I.”
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”SKOLAN BEHÖVER
INTE TA STÄLLNING
TILL OM EN HÄNDELSE
ÄR BROTTSLIG ELLER
EJ, DET UTREDS AV
POLIS OCH
ÅKLAGARE.”
18
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SAMVERKAN MELLAN
SKOLA OCH RÄTTSVÄSENDE
mellan skolan och rättsprocessens aktörer sker oftast genom samarbete mellan
polis och skola, både i grundskola och gymnasium. Det
kan bestå av informationsträffar med lärare, föräldrar
och/eller elever men det kan också bestå av relationsbyggande besök och spontana samtal på raster. Akuta
situationer hanteras alltid via 112.
F Ö R E BYG G A N D E S A M V E R K A N

Polis:

”Det kan handla om att vi informerar lärare och elevhälsa om vilka droger som är i omlopp för tillfället, vilka
grupperingar det är oroligt kring, ibland berättar vi för föräldrar vad de ska vara uppmärksamma på för att tidigt
upptäcka drogmissbruk eller brottslighet. Ibland ’hänger’
vi på skolan och pratar med eleverna. Då får vi veta mycket
och bygger upp en förtroendefull relation.” t
Åklagare:

”Skolan behöver inte ta ställning till om en händelse är
brottslig eller ej, det utreds av polis och åklagare. Det behövs
bara misstanke om brott för en anmälan. Skolans personal
ska inte heller agera på ett sätt som kan störa en polisutredning, till exempel vara den som först berättar för en misstänkt att en anmälan har g jorts.” y

t Polis i gruppdiskussion vid seminariet ”Samverkan
utanför ramarna –
skola och rättsväsende” 2018-03-02

När en elev är inbegripen i en rättsprocess är det inte
självklart att skolan vet det, särskilt om brottet har skett
på fritiden. Kanske skulle frågan ställas oftare om fler
var medvetna om den relativt stora risken att en rättsprocess kan vara en orsak till förändrat beteende eller

y Intervju i projektet ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD
& Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018
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försämrade studieresultat. Det skulle i sin tur leda till att
adekvat stöd kan erbjudas.
Skolan kan behöva skapa rutiner för förebyggande
samverkan, checklista för akuta situationer och även
diskutera hur man kan hantera situationer där både
misstänkt och utsatt finns på samma skola eller till och
med i samma klass.
Samverkan och vaksamhet ökar chansen för tidiga
insatser och stöd som kan vara avgörande för en ung
person. Samverkan ökar dessutom kunskapen om lagen
och om rättsprocessen hos både elever, föräldrar och
skolpersonal.
i Sverige innebär en
skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller den
misstänkta personens försvarare anser att det behövs.
Det är viktigt att komma ihåg de som blivit vittnen till
brott, och som ofta får betydligt mindre information av
rättsväsendets aktörer. Vittnen är viktiga för rättssäkerheten. Att bevittna ett misstänkt brott kan vara traumatiskt i sig och att vittna kan upplevas svårt och skrämmande. Även den som vittnar behöver få hjälp med att
se hela sammanhanget och hur det egna vittnesmålet
används i rättsprocessen.
Det finns oftast vittnesstöd från Brottsofferjouren på
plats i tingsrätten för att ge information och medmänskligt stöd. Den som vill ha information och stöd i förväg
eller efter förhör/rättegång kan kontakta Brottsofferjouren.
DEN ALLMÄNNA VITTNESPLIKTEN

och leder till en
rättegång får vittnet en kallelse från tingsrätten. Det är
inte ovanligt att det går ett år eller ännu längre tid efter
NÄR FÖRUNDERSÖKNINGEN ÄR KLAR
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anmälan om misstänkt brott till rättegång. Under den
tiden är vittnet ensam med sina tankar och upplevelser
och väntar på vad som kommer att hända. Kallelsen att
inställa sig till rättegång kan komma som en oväntad
och obehaglig överraskning lång tid efter händelsen.
Publikcitat från samverkansseminarium
skola/rättsväsende:

”Samverkan skulle avlasta skolan. Brottsförebyggande
samverkan skulle även avlasta polisens arbete.”
”Samverkan mellan rättsväsende och skola ger ökad
trygghet i skolan, mer kunskap om lag och rätt och mer
insikt i konsekvenser av sitt handlande.”
”Bra samverkan gör att man kan agera snabbt.”
”Sekretessfrågan kan ofta lösas genom samtycke från
personen i fråga.”
”Vi kan få mycket hjälp av skolan och ungdomsverksamhet för att kartlägga grupperingar. Hur går rekryteringen
till? Hur ser konsekvenserna av utsatthet ut?” u

u Publikcitat från
seminarium ”Samverkan utanför
ramarna – skola och
rättsväsende”, 2
mars 2018 i Luleå,
inom projektet ”Ung
i rättsprocessen +
ADHD, ADD & Asperger (AST), Brottsofferjouren Luleå
(Arvsfonden) 20162018
i Seminariet ”Samverkan utanför ramarna – skola och
rättsväsende” 201803-02, inom projektet ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD
& Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018
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HUR KAN SAMVERKAN SKE?
Vid en konferens där både aktörer från rättsväsendet
och ledare från skolan deltog gjordes grupparbeten för
att få förslag på hur samverkan kan arrangeras. i
O Samverkansmöten 1-2 gånger per termin mellan skolledning/elevhälsa och polis kring ungdomar i riskzonen.
O I nformation från aktörerna i rättsprocessen.
OS
 amverkansmöten och föredrag.
OO
 mrådespoliser kan besöka skolor, hälsa på i klasser
och träffa elever på raster.
OB
 esök i skolor av polis tillsammans med socialsekreterare och räddningstjänst samt träffar med vårdnadshavare.
O Skolor kan få information om vad som ”händer på
stan”, vilken utveckling polisen ser.
OA
 nsvaret bör ligga på rektor och någon områdespolis
med uttalat ansvar att samverka med skolor.
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EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

Advokat Charlotte Frisack Brodin:

Min syn på samverkan
mellan skola och rättsväsende
Charlotte Frisack Brodin är advokat. Hon är barn- och
ungdomsspecialist med stor erfarenhet av att biträda
barn och ungdomar i brottmål.

U T I F R Å N M I N E R FA R E N H E T saknas ofta
kunskap i skolan om rättsprocessen
och den inverkan det kan få på elever
(barn och unga) som involveras.
Jag har ofta upplevt att man från
skolans sida saknar förståelse för konsekvenser av brott
och rutiner för att ge elever stöd när brott inträffat
i skolmiljö. När barn och unga involveras i rättsprocesser
i anledning av brott utanför skolan är det delvis en annan
situation, eftersom det kräver information till skolan från
elev/vårdnadshavare för att skolan ska medvetandegöras
om eventuell problematik. Men om skolan får information
gör sig samma brister gällande.
Min uppfattning är att bristerna hos skolan i enskilda
fall inverkat mer negativt på klienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning än på klienter utan sådana
diagnoser, bland annat eftersom man från skolans sida
inte tagit hänsyn till den ytterligare påfrestning som brottet och rättsprocessen medfört för eleven.
En brottsutredning bedrivs under sekretess, förundersökningssekretess, och skolan har därför inte någon möjlighet att få särskilt mycket information om en enskild
utredning från polisen. En förutsättning för att skolan ska
F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K
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kunna bistå eleven blir därför att skolan, när man vet om
att en rättsprocess pågår, gör sig tillgänglig för elev/vårdnadshavare genom att hålla sig informerade genom dem.
Det är naturligtvis upp till eleven/vårdnadshavaren att
avgöra hur mycket man vill involvera skolan. För egen del
brukar jag råda klienter och föräldrar att informera skolan
för att klienten så långt som möjligt ska få förståelse och,
vid behov, stöd i sin situation.
För att skolan ska kunna agera för elevens bästa förutsätts, enligt min uppfattning, inte endast information om
den enskilda elevens mående och pågående situation. Det
krävs också att skolan har grundläggande kunskaper om
konsekvenser av brott och den inverkan som förundersökningens olika skeden och rättegången kan få på eleven.
I förhållande till mina klienter ser jag, generellt sett, att
måendet försämras inför och i samband med egna förhör,
i samband med att den som är misstänkt för brott får veta
att utredning pågår samt inför och i samband med rättegång och dom.
Utöver detta anser jag att det vore positivt om skolan
kände till vilka stödjande insatser, förutom socialtjänsten,
som finns utanför skolan. Detta för att kunna förmedla till
elever, som inte fått sådan information från polisen, var
man kan finna stöd. Enligt min uppfattning borde varje
skola ha en etablerad kontakt med bland andra brottsofferjourer och Stödcentrum för unga brottsoffer, både
för vägledning och förmedling av kontakt.
har jag ofta tillfrågats om rådgivning och stöd i kontakten mellan elev/
vårdnadshavare och skolan. I de flesta fall har jag inom
ramen för mitt uppdrag kunnat delta vid möten eller på
annat sätt haft kontakt med skolan för att förmedla
klientens situation och klargöra den juridiska processen,
I E G E N S K A P AV M Å L S ÄG A N D E B I T R Ä D E

24

F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K

ofta med goda resultat. Men alla målsägandebiträden
bistår inte med sådant och det borde i de flesta fall inte
ha behövts. Hade skolan haft tillräckliga kunskaper och
rutiner hade det många gånger inte funnits något behov
av att involvera mig som målsägandebiträde vid möten
med skolan. Men självfallet kan det trots goda rutiner
uppstå situationer då det blir meningsfullt för eleven att
målsägandebiträdet kontaktar skolan. Viktigt att påpeka
i det sammanhanget är att en kontakt mellan skola och
målsägandebiträde naturligtvis alltid sker på initiativ av
elev/vårdnadshavare och att målsägandebiträdet är förhindrat att prata om annat än vad som godkänts av klienten.
Det är naturligtvis svårt att ge ett rakt svar på frågan
hur skolan generellt ska kunna förbättra sina kunskaper
om konsekvenser av brott och om den straffrättsliga processen. Man får tänka kreativt och hitta lösningar för att
nå målet. Ur mina klienters/elevernas perspektiv måste
målet vara att de under rättsprocessen både ska få stöd
för att klara skolgången och förutsättningar för att medverka i rättsprocessen med beaktande av sina svårigheter.
Personligen skulle jag vilja se ett samarbete mellan skola och rättsväsende för att öka kunskapen om rättsprocessen och konsekvenser av brott hos både skolans personal
och elever. Samarbete eller samverkan skulle kunna innehålla allt från föreläsningar och studiebesök till rättegångsspel i domstolen
eller på skolan, och ske genom teamet
av speciallärare/specialpedagoger som
har särskilt goda kunskaper om NPF.
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FÖR MÅNGA SKOLOR
ÄR TID OCH PENGAR
HINDER FÖR ATT
GÖRA ALLT MAN
SKULLE VILJA GÖRA
OCH ALLT MAN SER
BEHÖVS.
26

F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K

SKOLANS KOMPETENS OM NPF
KO M P E T E N S E N O M N P F i skolan varierar mycket mellan
skolor och mellan individer. På många skolor är intresset stort och kompetensen hög, det finns goda exempel
där man arbetar med skolans och klassrummets psykiska och fysiska miljö för att sänka grundstressen.
För många skolor är dock tid och pengar ett hinder för
att göra allt man skulle vilja göra.
I en artikel från en pågående studie vid Göteborgs universitet skriver forskarna att skolpersonal ofta ser diagnoser som hjälp och stöd till utsatta ungdomar. Studien
grundas på intervjuer med elevvårdspersonal och fokuserar på hur personalen talar om och använder NPFdiagnoser.
”En förklaring till det ökade användandet av neuropsykiatriska diagnoser bland unga sedan tidigt 1990-tal
är bristen på ekonomiska resurser och behovet av stöd till
vissa elever. Diagnoser ses då som en möjlighet att påtala
behovet av stöd och som ett sätt att få mer ekonomiska
medel till skolan.” o

Artikelförfattarna menar att det finns en risk för att
diagnostisering gör att skolpersonal riktar allt fokus mot
individen och vänder bort blicken från sociala faktorer
och skolmiljöns betydelse.
Intervjuer med lärare inom projektet Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger (Arvsfonden) indikerar att miljön, ljudnivån och kulturen i klassrummet
påverkar alla ungdomar, med eller utan diagnoser, och
att de behov som är tydligast hos unga med NPF ger tydliga signaler om vilka åtgärder som förbättrar för alla
elever.

o https://uf.gu.se/
aktuellt/nyheter/
Nyheter+Detalj//
stor-tilltro-till-diagnoser-som-losningpa-oro-i-skolan.
cid1513734
(2018-03-09)
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Riksförbundet Attention genomförde våren 2017 en
enkätstudie i samarbete med Trygg-Hansa till vårdnadshavare med barn med NPF. Resultaten grundar sig
på 1 860 svar.
”Ett av de starkaste budskapen även i denna enkät är
behovet av ökad kunskap om NPF i skolan. Inte ens två av
tio (16 %) vårdnadshavare svarar att lärarnas kunskaper
är tillräckliga för att kunna anpassa undervisningen till
barnets behov. Fyra av tio (40 %) föräldrar svarar att barnets lärare saknar kunskap och lika många (41 %) svarar
att barnets lärare endast delvis har tillräckliga kunskaper.”
Attentions ordförande Anki Sandberg säger i rapporten
att skolans personal behöver få goda förutsättningar för
att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever, även elever med NPF. 
(Attentions rapport, sid 3) p
p Attention. Det
finns så mycket kunskap om NPF, kan
inte begripa varför
den inte når ut till
skolorna. http://attention.se/wp-content/uploads/2017/
07/rapport-skolenkat-2017_attention.
pdf (2018-02-21)
a Utbildningsdepartementet 2017,
www.regeringen.se
(2018-08-14)
s Skolvärlden
”NPF-krav införs på
lärarutbildningen”.
http://skolvarlden.
se/artiklar/npf-kravinfors-pa-lararutbildningen.
(2018-02-21)
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i skolan har fördjupad pedagogisk kompetens i fråga om barn och elever i behov av
särskilt stöd – speciallärare och specialpedagoger.
De arbetar ofta tillsammans med psykologer, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare i elevhälsoteam. Kunskapsområdet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är relativt nytt, vilket bland annat innebär att nya
stödbehov ständigt identifieras.
Från hösten 2018 är utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar obligatoriskt för alla lärare
som utbildar sig till speciallärare och specialpedagog.
Examensmålen för dessa utbildningar har kompletterats med sådana kunskaper och kompetenser. a
”Regeringens ambition är att alla lärare ska utbildas
framöver”, skriver Skolvärden i en artikel. s
T VÅ Y R K E S K AT E G O R I E R
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”INTE ENS TVÅ AV TIO
VÅRDNADSHAVARE
SVARAR ATT
LÄRARNAS
KUNSKAPER ÄR
TILLRÄCKLIGA FÖR
ATT KUNNA ANPASSA
UNDERVISNINGEN
EFTER BARNETS
BEHOV.”
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”JAG ÖNSKAR ATT DU
PÅ NÅGOT SÄTT HADE
KUNNAT DELA MIN
VERKLIGHET, FÖRSTÅ
MIN VÄRLD.”
30
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OLIKA OPERATIVSYSTEM
ÄR INTE ALLTID KOMPATIBLA
– KUNSKAP OM NPF
”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 behöver 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 avbruten, för varje gång jag tappar bort mig hittar jag inte tillbaka.
Jag är ledsen för att jag inte kan lyssna på dig, mina tankar 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 känslan av ångest som ständigt lever inom mig, det som är som
F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K
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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
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.) d

d Nestor förlag,
Jessica Hjert Flod.
https://www.nestorforlag.se/till-digsom-inte-har-adhd/.
(2018-02-12)
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H U R K A N M A N F Ö R S TÅ N P F ? Diana Lorentz, kurator vid
neurologkliniken Karolinska universitetssjukhuset,
använder datorer som en liknelse. Om en persons hjärna fungerar som en Mac och den andra personens hjärna fungerar som en PC är det inte så självklart att de
är kompatibla, att de förstår varandras sätt att bearbeta och tillhandahålla information, varandras sätt att
fungera.
När läkaren och författaren Gunilla Brattberg, som
själv har neuropsykiatrisk diagnos, beskriver funktionsnedsättningen Aspergers syndrom gör hon det ofta utifrån det som skiljer sig från ”normotypernas” värld.
Begreppet normotyp beskriver då en person som inte
har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en typ som
är ”normal”.
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
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evighetslånga instruktioner och de sitter still och pratar
i timmar. Ett annat begrepp som brukar användas för
detta är neurotyper. För den som inte har en diagnos är
det ibland klargörande och utvecklande att tänka på sig
själv som en typ, inte som ”normal” och neutral utan
som en av många människotyper.
”De problem som personer med Asperger har rör relationer till normotyper. Personer med Asperger 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 annorlunda sätt.” 

(Brattberg, 2009, sid 28)
O ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity
Disorder.
O ADD betyder Attention Deficit Disorder.
O Aspergers syndrom benämns numera som
autismspektrumtillstånd eller autismspektrumsyndrom och innebär begränsningar inom områdena
social interaktion/kommunikation och beteende/
intresse.
O ADHD, ADD och Aspergers syndrom ingår i NPF,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Flera diagnoser kan förekomma samtidigt hos en och
samma person.
för att anpassa miljö och
samtal som fungerar bra för alla dessa funktionsnedsättningar och deras kombinationer. Den enda man kan
förändra är sig själv, det är en gammal sanning. Om det
uppstår missförstånd och andra svårigheter i ett samtal
är det alltså bara sitt eget bemötande och handlande
D E T F I N N S E N R A D ÅTG Ä R D E R
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man kan ändra för att se om det leder till ett annat resultat. Metoden är då att ta ett steg tillbaka, begrunda och
prova igen men på ett annat sätt, mer anpassat till den
individ man vill nå. Förståelse för svårigheterna är en
bra början, utifrån den kan utforskandet börja för att
hitta framkomliga vägar och fungerande förhållningssätt.
Svårigheter som är vanliga hos personer med NPF:

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:

f Intervju med
gymnasielärare.
Projektet Ung i
rättsprocessen +
ADHD, ADD & Asperger (AST). Brottsofferjouren Luleå
(Arvsfonden)
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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.
OV
 eta vilken information intervjuaren behöver.
O Berätta sammanhängande och veta vilka detaljer som
är relevanta och vilka som ska sållas bort.
OG
 e återkoppling.
OS
 ätta ord på tankar och känslor.
OP
 rata med flera personer samtidigt.
Lärare på gymnasiet:

”Mina elever kan hålla tråden i 3-4 minuter. Jag undervisar aldrig i helklass, bara individuellt och om det de håller
på med just då.” f
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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 gäller 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 diagnoser. Man måste ge personen och situationen den tid som
krävs.” g

MER OM ADHD OCH ADD h
är svårigheter med uppmärksamhet, överaktivitet och bristande impulskontroll.
Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADD inbegriper samma svårigheter
som ADHD men utan överaktivitet, stressnivån är däremot lika hög men vänds mer inåt och kan ibland leda
till depressioner.
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 koncentrationen. Om det är sysslor eller ämnen som egentligen 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 känsloK Ä R N SY M TO M E N V I D A D H D

g Intervju med
ungdomspolis. Projektet Ung i rättsprocessen + ADHD,
ADD & Asperger
(AST). Brottsofferjouren Luleå (Arvsfonden)
h 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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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.
Mats Johnson, överläkare på Enheten för barnneuropsykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
i Göteborg, 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 )
med ADHD-diagnos brukar minska med åren. Den vuxne har ofta lärt sig att
hantera otåligheten genom att till exempel ändra sittställning ofta, vicka på fötterna, tugga tuggummi eller
fingra på något för att klara av att sitta still. En del har
kvar sitt impulsiva sätt som vuxna i kombination med
att de inte riktigt kan se konsekvenserna av sitt handlande. Ett intryck av att vara på högvarv och att ha svårt att
vänta hör ofta till bilden.
”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.” 
(1177.se) j
ADD ger samma symtom som ADHD men utan överaktivitet, och med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem. Det kan leda till koncentrationssvårigheter
ÖV E R A K T I V I T E T E N H O S B A R N

j www.1177.se/
Uppsala-lan/Faktaoch-rad/Sjukdomar/
Adhd/ (2018-02-21)
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och personen uppfattas lätt som disträ eller ointresserad. ADD kan ofta visa sig som blyghet, tystlåtenhet,
orkeslöshet och passivitet.
Både ADD och ADHD kan leda till överkänslighet mot
ljud, beröring (till exempel av tyg mot hud), kroppskontakt, lukt och smak. Även värme och kyla kan upplevas
på ett annat sätt än de flesta normotyper upplever det.
Sömnsvårigheter kan också höra till bilden.
För personer med ADHD och ADD kan det vara svårt
att följa instruktioner om de är för långa, otydliga eller
på annat sätt faller utanför uppmärksamheten. Det gör
att personer med diagnoserna ADHD och ADD kanske
verkar misslyckas med uppgifter när det egentligen är
instruktionerna som inte varit optimala och anpassade
till individen.
Gymnasielärare:

”Som lärare är det viktigast att ha insikten om att man
själv måste anpassa sig. Det var svårt från början. Jag gör
fel nu också men jag lär mig. Det har tagit lång tid. Det är
lätt för en lärare att bara rycka på axlarna och säga ’ja, vill
de inte lära sig så…’ ” k
och aktiviteter är ett utmanande område både hemma och i skolan. Genom att
hjälpa till med struktur, tydlighet och prioritering kan
stressen sänkas och många hinder undanröjas.
Man ska komma ihåg att det oftast är den viljestyrda
uppmärksamheten som inte fungerar så bra. Det går
alltså bra att koncentrera sig när något verkligen fångar
och intresserar. Däremot är det svårt att behålla koncentrationen när en uppgift är ointressant eller tråkig, eller
när den upprepas. Det är svårt att tvinga sig att vilja, om
man faktiskt inte vill. Nervsystemet fungerar som en
AT T O R G A N I S E R A U P P G I F T E R

k Intervju med
gymnasielärare.
Projektet Ung i
rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST).
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018.
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skärmsläckare på datorn. Om du inte håller datorn igång
slocknar skärmen. l
Många personer med NPF upplever att de inte hittar
sin start- och stoppknapp. Alla steg i vardagliga uppgifter som att till exempel handla eller städa kräver då
mängder 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
de flesta använder i sådana sammanhang fungerar inte
alltid.

MER OM ASPERGERS SYNDROM
l Lorentz Diana.
Föredrag på seminariet Riva hinder.
Umeå 2016-10-11.
ö Beskrivningarna
i avsnittet 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.
z Sammanfattning
från föredrag av och
samtal med överläkare Mats Johnson.
x www.1177.se
(2018-02-04)
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ö

numera som autismspektrumtillstånd eller autismspektrumsyndrom. Den
som har fått diagnosen Aspergers syndrom fungerar
ofta bra intellektuellt, 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. z
A S P E R G E R S SY N D R O M B E N Ä M N S

Vanligt vid Aspergers syndrom: x

OV
 issa intressen tar ofta upp en stor del av tiden.
OD
 et kan vara lätt att engagera sig i ämnen som intresserar, men svårt att ta till sig information som inte intresserar.
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OD
 et kan vara svårt att förstå vad andra menar och hur
de känner, om de inte säger det rakt och konkret.
O Vissa sysslor som andra gör nästan automatiskt, kräver ofta medvetet tänkande och behöver utföras steg
för steg.
O Det kan vara stressande att göra något nytt och ovant.
OD
 et kan vara svårt att kommunicera med andra, att
förstå och göra sig förstådd.
O Vissa beteenden och rutiner kan vara svåra att bryta.
O Sinnesintrycken kan vara starka, som till exempel lukter och smaker, eller att kläderna skaver och vissa ljud
är störande eller obehagliga.
Aspergers syndrom kan det vara svårt
att gissa sig till outtalade budskap. Det kan upplevas
som att andra människors kroppsspråk är ett helt annat
språk än det egna.
Många har sparsamt kroppsspråk för egen del. Man
kan lära sig det främmande kroppsspråket men det kräver ansträngning jämfört med det talade språket som är
ens modersmål.
Det verbala språket är ofta bra, eller till och med avancerat, men personen 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 frågan även förväntas leda till
handling är inte självklart, det kan behöva sägas som en
uppmaning i stället.
FÖR DEN SOM HAR

”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 kommer det alltid att vara så. Jag talar nämligen svenska med
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svenskarna men de talar ett annat språk med mig – nämligen kroppsspråk. Det språket kan inte jag.”

(Tilli 2013, sid 123)
”När vi samtalar, speglar vi vanligen omedvetet varandras 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) c
D E N N E D S AT TA F Ö R M ÅG A N att tolka det outsagda medför
också att man kan vara mer lättlurad eftersom det är
sådant som människor faktiskt säger som tolkas bokstavligt, inte vad de har för avsikt eller undermening.
Brister i mentaliseringsförmågan gör det svårt att intuitivt uppfatta hur andra menar eller tänker och kan
leda till svårigheter att tolka nyanser, bildspråk och ironi. Erfarenhet och medvetet tankearbete kan för vissa
personer till en del kompensera denna svårighet med
åren, men det förbrukar betydligt mer energi än för personer som inte har NPF.
”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)
c www.specialnest.
se (2018-02-05)
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För många är det också besvärligt att hitta till, och på,
nya platser eller att veta hur man bör göra i nya situatio-
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ner. Svårigheten 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
utifrån det utan att tänka så mycket behöver ofta en person med Aspergers syndrom uppfinna hjulet på nytt
varje gång. Varje situation är ny och ingenting kan tas
för givet eller antas automatiskt.
kan leda till oro
och rädsla om något inte blir som man har föreställt sig.
Det blir ännu svårare när mycket av det man ser och
upplever inte kan tas för givet på grund av hur det brukar vara. Till exempel: den som besöker en ny kontorsmiljö tar för givet att där finns toaletter. Antagligen
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.
B R I S TA N D E F Ö R E S TÄ L L N I N G S F Ö R M ÅG A

”Många personer med Aspergers syndrom använder
faktaminnet för saker som de flesta sparar i det automatiserade 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?”

(Tilli 2013, sid 198)
Ljud och ljus kan vara besvärligt eftersom känsligheten ofta är högre. Det är svårt att filtrera bort bakgrundsljud 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
F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K
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som nyss sagts medan man var ouppmärksam faktiskt
var viktigt. Även om hjärnan först sorterade bort det
sagda i ett allmänt sorl så kommer meningen upp i medvetandet när man på det sättet ”efterhör”. Filtreringen
gör att man inte är lika känslig för många samtidiga
intryck som en person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara.
Från intervju med en gymnasielärare:

”ADHD ser vi oftast, ADD ser jag ibland men det är ofta
inte utrett. Ungdomar med Asperger kommer ofta bara
för lugn och ro, de är högpresterande. De kan till exempel
behöva förlängd provtid men har inga problem med att
klara av proven. Vi försöker hitta en lösning som passar individen.” v
v Intervju med
gymnasielärare.
Projektet Ung i
rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST).
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
b Intervju med
ungdomspolis.
Projektet Ung i
rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST).
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
n Sammanfattning
efter föredrag av
Diana Lorentz vid
seminariet Riva
hinder 2016-10-11
i Umeå
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Från intervju med polis:

”Jag tänker på en kille som vi vet har stora problem med
beröring. 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 kommunikation med säkerhetstänket.” b
Det finns en rad kontraster som är bra att känna till om
personer med Aspergers syndrom. Det kan uttryckas
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. n
En tumregel är att vid ADHD/ADD kan vissa färdigheter vara nedsatta till två tredjedelar av den kronologiska åldern. Aspergers syndrom sätter ner vissa förmå-
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gor till hälften av den kronologiska åldern medan andra
förmågor är väl i nivå med åldern. Men utvecklingsnivån 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.
Exempel på kontraster i en och samma person:

OM
 ycket god logisk slutledningsförmåga men samtidigt långsam.
OU
 tmärkt minne men samtidigt svårt att plocka fram
den information som behövs i en specifik situation.
OO
 jämn begåvning, till exempel vara verbalt begåvad
men ha svårt att orientera sig i nya miljöer.
Flickor med diagnosen Aspergers syndrom kan verka
ha högre social funktionalitet än de verkligen har eftersom 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. m
Lärare:

”Öppna frågor och vänlig energi funkar bäst. Avskalat, så
få ord som möjligt. Vi är flera lärare i teamet och hjälper
varandra. Vad hände? Hur blev det så här? Vad g jorde jag?
Man måste kunna titta på sig själv. Om jag inte har förklarat så de förstår så måste jag göra om det. Då har jag
inte g jort ett bra jobb.” ,

m Studien Flickprojektet vid Göteborgs
universitet sammanfattas på Infoteket
om funktionshinder,
Region Uppsala,
http://www.lul.se/
infoteket. 2018-0204
, Intervju med
gymnasielärare. Projektet Ung i rättsprocessen + ADHD,
ADD & Asperger
(AST). Brottsofferjouren Luleå (Arvsfonden) 2016-2018
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”MÅNGA UNGDOMAR
HAR SVÅRT ATT
FÖRSTÅ VAD SOM
HÄNDER UNDER EN
RÄTTEGÅNG.”
44
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RÄTTSPROCESSEN .
POLISANMÄLAN

ÅTA L

F Ö R U N D E RSÖKNING

DOM

S K A D ESTÅ N D

R ÄT T EG Å N G

NEDL ÄG G N I N G

Charlotte Frisack Brodin är advokat:

”Många ungdomar har svårt att förstå vad som händer
under en rättegång. Är de dåligt förberedda kan det oftast
inte överbryggas av ordföranden och det finns risk för att
den unge inte kan tillgodogöra sig processen fullt ut. Om den
som är ung har en advokat ligger huvudansvaret för information och förberedelse på advokaten, men samtliga professionella aktörer är skyldiga att anpassa sitt bemötande
när barn och ungdomar involveras i rättsprocessen.” Att förstå hur rättsprocessen fungerar är en bra grund
för ungdomar för att kunna upprätthålla tilliten till rättssystemet om de hamnar i en situation som brottsutsatt,
vittne eller misstänkt. Det är också bra att skolans personal har denna kunskap för att kunna agera och stötta
på rätt sätt.

. ”Till dig som
utsatts för brott”,
Brottsoffermyndigheten, Umeå, 2016.
- Charlotte Frisack
Brodin, advokat.
Seminarium ”Kompetensdag för
skolan”,
Luleå 2016-11-01.
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Advokat Charlotte Frisack Brodin:
”Det är viktigt att känna till att man är skyldig att medverka vid en rättegång om man blir kallad. Samtidigt bör
man få information om det stöd som finns och vart man ska
vända sig om man av olika skäl är orolig.”
via telefon 114 14, på en
polisstation eller på Polisens webbplats www.polisen.se.
Om brottet är pågående ringer man 112.
Det är inte alltid lätt att veta vad som är ett brott och
vad som ska anmälas, men på 114 14 får man råd och
hjälp.
Advokat Charlotte Frisack Brodin:
”Lärare som i förtroende får uppgifter från en elev som
kan få betydelse under en rättsprocess bör dokumentera
utan att värdera uppgifterna.”
POLISANMÄLAN SKA GÖRAS

har anledning att tro att brott
begåtts startar en förundersökning. Vanligtvis sker förhör först med målsägande, därefter eventuella vittnen
och parallellt sker insamling av övriga bevis. Därefter
beslutas om förhör med misstänkt ska genomföras eller
inte beroende på vad förundersökningen lett fram till.
Det kan också vara en annan ordning, om till exempel
den misstänkte har frihetsberövats måste det ske ett
kortfattat förhör omgående.
Den som kallas till förhör är tvungen att inställa sig.
Man har rätt att ta med sig en stödperson.
Advokat Charlotte Frisack Brodin:
”Det underlättar oftast för den unge att tidigt under förundersökningen få begriplig information om de beviskrav
som gäller i brottmål. Att en utredning läggs ned för att bevisningen inte är tillräcklig behöver inte betyda att den som
utsatts för till exempel ett övergrepp inte har blivit trodd.
O M P O L I S E L L E R Å K L AG A R E
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Det är viktigt att ungdomar förstår det, så att nedläggningsbeslutet inte tolkas felaktigt.” !
N E D L ÄG G N I N G AV F Ö R U N D E R S Ö K N I N G sker om det utredda inte visar sig vara brottsligt, om någon misstänkt inte
kan pekas ut, vid brist på bevis eller om det inte finns
tillräckligt med bevis. Beslutet kan överklagas. En nedlagd förundersökning kan tas upp igen om det framkommer ny bevisning.

av åklagare om det bedöms finnas tillräcklig
bevisning för fällande dom.
Domstolen kallar till rättegång där åtalet prövas.
Domstolen dömer utifrån det som sägs under rättegången och har oftast inte läst förundersökningsprotokollet.
Däremot kan advokat och åklagare ibland hänvisa till
vad som sagts i tidigare förhör om det anses klargörande. Att det är den muntliga kommunikationen som
ligger till grund för domstolens bedömning känner nog
inte så många till. Det är viktigt att förmedla detta till
ungdomar med NPF för att höja motivationen att berätta igen om sådant man redan tycker sig ha berättat flera
gånger under förundersökningen.
Domstolen tar ställning till om den tilltalade ska
dömas, vilken påföljden ska vara i så fall samt vilket
skadestånd som ska betalas om sådant är begärt.
Advokat Charlotte Frisack Brodin:
”Barn och unga som utsätts för brott mot sin person har
nästan alltid rätt till ett målsägandebiträde från den tidpunkt då förundersökning inleds. Om man inte har rätt till
ett målsägandebiträde kan man ändå vända sig till en
advokat för att få rådgivning. Den som är under 18 år och
saknar inkomst eller tillgångar kan hos vissa advokater få
kostnadsfri juridisk rådgivning upp till två timmar. Man
ÅTA L VÄC K S

! Charlotte Frisack
Brodin, advokat.
Seminarium
”Kompetensdag
för skolan”,
Luleå 2016-11-01.
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ska alltid ta reda på vad som gäller när man kontaktar en
advokat och advokaten är skyldig att informera om kostnader för sin rådgivning.”
Innebär att brottet utreds, men att
det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har
samma verkan som en dom och brottet antecknas
i belastningsregistret.
En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att den
misstänkta personen har erkänt brottet. Straffvarning
för ungdomar kallades tidigare också för åtalsunderlåtelse.
ÅTA L S U N D E R L ÅT E L S E .

Om någon har begått ett enklare brott
och inte har fyllt 18 år kan åklagaren besluta att inte
väcka åtal. Man får då ingen påföljd (straff ) för brottet.
I stället kallas man till ett möte med åklagaren.
Detta kallas straffvarning. Om man begår ett nytt brott
kan straffvarningen återkallas och åtal väcks för både
det gamla brottet och det nya.
ST R A F F VA R N I N G .

En förundersökning leder inte
alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att
det finns bevis för att brottet har begåtts.
Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan
åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande. Ett
strafföreläggande har samma verkan som en dom och
det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att
åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.
Medling kallas det när brottsutsatt och gärningsperson möts tillsammans med opartisk medlare för att prata om det som hänt.
S T R A F F Ö R E L ÄG G A N D E .

Charlotte Frisack
Brodin, advokat.
Seminarium ”Kompetensdag för skolan”,
Luleå 2016-11-01.)
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Sedan 2008 är svenska kommuner skyldiga att erbjuda medling till lagöverträdare under 21 år, för att ge stöd
till brottsutsatta och förebygga att gärningspersonen begår nya brott.

(Medling vid ungdomsbrott, sid 4) #

# www.aklagare.
se/globalassets/
dokument/rattspromemorior/
rattspm _2013_08_
medling_vid_ungdomsbrott.pdf
(2018-02-01)
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PÅFÖLJDER AV BROTT €

€ Tingsrätten.
Broschyr från Sveriges Domstolar.
Domstolsverket
diarienr 2115-2014
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OB
 öter – oftast i form av dagsböter. Summan påverkas
både av den dömdes ekonomi och av brottets karaktär.
O Villkorlig dom . Tillägg till böter. En prövotid på två år.
Om brott begås under den tiden kan straffet omvandlas till fängelse.
O Skyddstillsyn. Påminner om villkorlig dom men med
tillägget att den dömde får övervakning. Tingsrätten
kan även besluta om läkarvård, arbete och boende
under prövotiden.
OF
 ängelse. Från 14 dagar till livstid. Normalt friges den
dömde när två tredjedelar av straffet har avtjänats.
Livstidsstraff saknar begränsning men kan ibland
omvandlas till tidsbegränsat straff.
O S ärskilda påföljder för ungdomar och för personer i behov av t ex rättspsykiatrisk vård – Ungdomar under 18
år döms till ungdomsvård istället för fängelse. Ingen
under 21 år kan dömas till livstids fängelse.
O Samhällstjänst och ungdomstjänst. En tilltalad kan
dömas att utföra oavlönat arbete under en bestämd
tid.
OF
 otboja. För den som dömts till högst sex månaders
fängelse kan Frivården besluta att straffet får avtjänas
genom elektronisk intensivövervakning, så kallad fotboja. Den dömde kan då fortsätta arbeta och avtjäna
straffet hemma.
O S kadestånd. Skadestånd till den brottsutsatte kan till
exempel omfatta ersättning för föremål eller läkarvård, sveda och värk eller kränkning.
O Särskild vård. Till exempel ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård.
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MER INFORMATION
O På Brottsoffermyndighetens webbplats www.jagvillveta.se/ finns information för barn och ungdomar om
rättigheter vid brott. Den som är brottsutsatt kan ha
rätt till ett målsägandebiträde och därigenom få juridisk rådgivning.
O Brottsoffermyndighetens webbplats www.rattegangsskolan.se/ ger mer information om hur rättsprocessen
går till och vem som är vem i rättssalen. Där finns
även lärarhandledning.
O För brottsutsatta och vittnen är det bra att träffa någon
som har särskild kunskap om hur det är att utsättas för
eller bevittna ett brott. Att få hjälp att förstå reaktioner och konsekvenser av brottet bidrar till trygghet
och ger bättre förutsättningar för återhämtning. Det
stödet kan man få hos lokala brottsofferjourer eller
hos stödcentrum som är särskilt avsedda för unga
brottsutsatta.
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MÖTET MED RÄTTSPROCESSEN
FÖR UNGDOMAR MED NPF
kan vara hårt och obegriplig för en ung person. Därför är det viktigt att vuxna
i skolan har kunskap och tar ansvar för att anpassa
undervisningen, och vid behov vägleda ungdomen till
stöd och hjälp.
Ett sätt att beskriva behovet av anpassning på grund
av ytterligare stress i livet är ”stressburken” som den
beskrivs i boken ”När mallen inte stämmer”.
”Vi har alla en inre stressburk där vi har mindre och större saker som påverkar vår stressnivå. En del av oss har
många saker i burken och inte så mycket buffert kvar för
nya stressfaktorer. Andra har gott om utrymme kvar och tål
bättre nya påfrestningar. Ibland är det en till synes obetydlig sak som utlöser starka reaktioner, men är burken full så
får inget mer plats.” 
(Hedevåg, sid 56)
M ÖT E T M E D R ÄT T S P R O C E S S E N

ADHD/ADD och Aspergers syndrom medför ofta att
man lätt blir stressad, både av yttre faktorer och av sina
egna tankar så den inre stressburken är redan ganska
full.
En rättsprocess innebär nya situationer, möten med
nya människor, kanske pressande frågor och krav på
uppmärksamhet och kommunikationsförmåga som är
svåra att uppfylla.
Aktörer i rättsprocessen, som poliser, advokater, målsägandebiträden, åklagare och domare har varierande
kunskap om NPF och de anpassningar som behövs i möten och samtal. När krav och förmåga inte matchar
märks det kanske i skolan i form av ökad frånvaro,
utbrott, ökade koncentrationssvårigheter. Att då på olika sätt försöka sänka den underliggande stressnivån
i skolan med hjälp av rutiner, förutsägbarhet, lugn miljö
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och lågaffektivt bemötande kan ha stor betydelse för
skolresultaten.
Ofta vet inte skolpersonalen att en ungdom är involverad i en rättsprocess, oavsett om det är som misstänkt,
utsatt eller vittne. På en direkt fråga till skolpersonal
anger många att det är ovanligt % och att de själva inte
har mött problemet, men fakta talar emot det.
Gruppen unga med NPF är överrepresenterade i rättsprocesser och det behöver finnas med som förklaringsmodell när man i skolan söker orsaker till förändrat
beteende och sämre skolresultat.
Kanske är det inte problem hemma, problem med
kompisar eller kärleksbekymmer som är orsaken. Genom att ställa frågan kan skolpersonalen få reda på vad
som pågår och bidra till att förbättra chanserna att klara
skolan samtidigt som rättsprocessen pågår.
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, utan en subjektiv och normativ bedömning.
Det finns till exempel en föreställning om att den som
utsatts för våldtäkt eller annat våld ska ge uttryck för
känslor genom att gråta och vara uppriven. Sådana föreställningar har inget stöd i vetenskap. Reaktioner i en
pressad situation kan vara svåravlästa, en del blir utåtagerande medan andra kanske sluter sig i sitt skal eller
flyr på andra sätt. Svårigheter som följer med NPF kan
bli extra tydliga i en sådan situation.
Det är en utmaning i rättsprocessen där man ibland
kan se i domslut att uppträdandet, som förekomst av
ögonkontakt, öppen eller sluten hållning och förväntat
offerbeteende, kommenteras. Tyvärr då nästan alltid
S M Ä R TA O C H L I DA N D E

% Intervjuer inom
projektet Ung
i rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST).
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018
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utan att kopplas till om personen har en diagnos som
kan förklara förhållningssättet. &
Även i skolan kan smärta och lidande uttryckas på
olika sätt och vi behöver vara uthålliga i arbetet med att
söka orsaken till problemen för att kunna förstå och
hantera utan att öka stressen.
Domare:

”Domarens kunskap och intresse är viktigt. Man behöver
veta att ett visst uppträdande kan ingå i en symtombild.” /

& Lainpelto Katrin,
föredrag på seminariet Riva hinder,
Umeå 2016-10-11
/ Intervju med
domare. Projektet
Ung i rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST).
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018
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U N G D O M A R O C H V U X N A med NPF kan ha svårt att organisera minnen, både vid inkodningen av en händelse
och när den ska plockas fram ur minnet. Kraven som
ställs i en rättsprocess kan då upplevas som höga, till
exempel att kunna berätta detaljerat om händelsen och
att kunna berätta sammanhängande.
Vilka detaljer är viktiga? Vad vill de att jag ska säga?
I vilken ordning hände egentligen allt? Kanske minns
jag fel?
Förmågan att berätta kan påverka trovärdigheten.
Efter ett samtal/förhör och eventuell rättegång kan det
vara vanligt att man känner sig misslyckad, förvirrad
och osäker. Att hantera sådana känslor är svårt för alla
och särskilt för unga med NPF.
För att åstadkomma hög rättssäkerhet kan aldrig
beviskraven sänkas med hänvisning till en diagnos.
Att använda rekommenderad förhörsmetod och särskilt
utbildade förhörsledare kan öka kvaliteten i rättsprocessen. Skolan å sin sida kan öka rättssäkerheten genom att
göra förutsättningarna för ungdomen så goda som möjligt. Genom att sänka grundstressen ökar utrymmet för
att kunna hantera de ovana krav som ställs i en rättsprocess.
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B R OT T S O F F E R J O U R E N K A N B I STÅ med att förklara rättsprocessen. Svårigheten att koncentrera sig och att hitta
motivation för situationer och uppgifter som inte är
självvalda kan göra det extra viktigt att förklara syftet
med de olika stegen i en rättsprocess.
I tingsrätten kan det till exempel vara svårt att motivera sig att berätta detaljerat om sådant som man redan
har berättat i förhör hos polisen.
En person med uppmärksamhetsproblem har svårt
med viljestyrd koncentration. 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.” (
Det är en bra lösning men det kan också vara bra att
berätta detta innan domstolsförhandlingen för att de
inblandade personerna ska kunna förbereda sig på bästa sätt. Och ordet ”detaljerat” betyder dessutom olika
saker för olika personer.
För den som har NPF är det ofta svårt att veta vilka detaljer som anses viktiga i ett sammanhang. Förmågan
att sortera bland och välja ut rätt detaljer kan inte tas för
given.
För en person som inte har den förmågan fullt ut blir
det lätt rörigt när man ska berätta något detaljerat och
kronologiskt, och omgivningen kan uppleva att berättelsen hoppar hit och dit. Det har ingenting med begåvning

( Intervju med
åklagare. Projektet
Ung i rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST).
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018
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att göra även om det kan leda till svårigheter att nyttja
hela sin kapacitet.
D E T F I N N S A L LT S Å M Å N G A tillfällen till gnissel och krockar mellan förmåga och krav när ungdomar med NPF
möter rättsprocessen, och den underliggande stressnivån avgör ofta hur väl personen förmår hantera dessa
krockar och andra affektutlösare i livet.
Ju högre grundläggande stressnivå desto mindre utrymme för självkontroll och därmed mer kaos vid krockarna, både i mötet med rättsprocessen och i skolan.
Under stressfulla perioder, som en rättsprocess ofta
är, blir det därför extra viktigt med vardagsrutiner och
lågaffektivt, lugnt bemötande för att öka utrymmet för
självkontroll. Miljön och prestationerna i skolan är beroende av detta utrymme för självkontroll.
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UNDER STRESSFULLA
PERIODER, SOM EN
RÄTTSPROCESS OFTA
ÄR, BLIR DET DÄRFÖR
EXTRA VIKTIGT MED
VARDAGSRUTINER OCH
LÅGAFFEKTIVT, LUGNT
BEMÖTANDE FÖR ATT
ÖKA UTRYMMET
FÖR SJÄLVKONTROLL.
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”VARFÖR JAG?
VAD HAR JAG GJORT?
VAD ÄR MENINGEN MED
DET HÄR? DET ÄR
INTE RÄTTVIST!”
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REAKTIONER
OCH KONSEKVENSER VID BROTT
är några av alla de
känslor som väcks när unga varit utsatta för brott, bevittnat brott eller varit i egen brottslighet. Socialt stöd
och adekvat kunskap hjälper dem att hantera situationen på ett konstruktivt sätt. En oförstående eller angripande reaktion från omgivningen efter en traumatisk
händelse kan leda till att man blir misstänksam och
fientlig. Den misstänksamheten och fientligheten kan
också drabba den som vill hjälpa. )
R Ä D S L A , S K U L D, I L S K A O C H S K A M

Jakob Carlander, psykoterapeut ger ett exempel:
”Lars, lever i en homosexuell relation. Han blir utsatt för
ett överfall med tydliga inslag kännetecken av hatbrott.
Han blir inte särskilt väl bemött av polis och sjukvård efteråt. På skolan gör sig andra roliga över det som hänt. Efter
händelsen får Lars svårt att vara ute på kvällarna, han slutar spela innebandy. Hemma blir han ibland tystlåten och
ibland aggressiv. Han börjar dölja sitt sanna jag och familjen märker hur hänsynslöst självanklagande han blir och
uttalar sig föraktfullt om sig själv.” 
(Carlander 2011, sid 11)
När man blivit utsatt för ett brott, bevittnat ett brott
eller begått en brottslig handling kan tankar om rättvisa
och brist på rättvisa infinna sig. Livssituationen har förändrats på ett sätt som personen inte styr över längre.
En känsla av maktlöshet och otrygghet kan uppstå.
Varför jag? Vad har jag gjort? Vad är meningen med
det här? Det är inte rättvist!

) Tolkat med
grund i ”Samtal &
möten”, Carlander,
2011.
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E N S TO R D E L AV L I V E T finns på internet men där ungdomar möts på nätet saknas ofta vuxna. Brott som sker
på nätet skiljer sig inte från andra brott, samma lagar
gäller även om tillämpningen av dem fortfarande prövas
i rättsfall. Reaktionerna och känslorna är lika för de inblandade oavsett om händelsen inträffar på skolgården
eller på nätet, men den oöverskådliga spridningen på
nätet gör det ibland ännu svårare att hantera sådana
kränkningar och övergrepp.
I Sverige fanns länge ingen särskild lagstiftning för
kränkningar och hot på internet, utan de brottstyper
näthat hamnat under är exempelvis olaga hot, ofredande, förolämpning, förtal, stämpling och brott mot personuppgiftslagen. =
O L AG A I N T E G R I T E T S I N T R Å N G

= BRÅ, www.bra.
se/forebygga-brott/
forebyggandeutifran-brottstyp/
nathat.html
(2018-02-03)
Q https://www.
regeringen.se/rattsligadokument/lagradsremiss/2017/06/
ett-starkt-straffrattsligt-skydd-forden- personligaintegriteten/
(2018-05-31)
W www.surfalugnt.
se (2018-02-03)
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är en ny lag som trädde

i kraft 1 april 2018.
Redan 2019 skärps reglerna för hur man får bete sig på
nätet och på sociala medier. Det blir till exempel lättare
att straffa spridning av kränkande bilder. Det innebär att
det blir straffbart att sprida integritetskänsliga bilder
och uppgifter, som nakenbilder och så kallad hämndporr. Straffet för olaga integritetsintrång kan bli allt från
böter till fyra års fängelse.
Förutom samlagsfilmer kan man också komma att
straffas om man sprider uppgifter om någons hälsotillstånd, om att någon utsatts för ett allvarligt brott
eller om man sprider bilder på någon i en mycket utsatt
situation, till exempel från en olycksplats. Q
”Bland barn och unga mellan 9 och 12 år använder 3 av
4 internet dagligen. I åldersgruppen 13-18 år är användandet nästintill hundraprocentigt (97 %).” W
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Surfa Lugnt är ett samarbete mellan myndigheter, före-

tag och ideella organisationer för att inspirera och hjälpa
vuxna att lära sig mer och att engagera sig i ungas nätvardag. Se vidare på www.surfalugnt.se.
En annan sida med mycket information är www.attention.se/natkoll med material för lärare, föräldrar och
unga.
påverkas på flera sätt i samband
med brott. Listan nedan grundar sig på BRÅ:s skolundersökning om brott 2015 samt på erfarenheter från
Brottsofferjouren:
U N G D O M A R S VA R DAG

Beteendemässiga reaktioner

O Trötthet
O Brist på koncentration
O Illamående, ingen matlust
O Ändrat socialt beteende
O Överdriven vaksamhet
O Ilska
O Rädsla
O Skam
O Skuld
Konsekvenser

O Orkar sämre med skolan
O Håller sig borta från skolan en hel dag eller mer
O Slutar med de vanliga fritidsaktiviteterna
O Stannar hemma en kväll fast man egentligen
velat gå ut
O Medvetet undviker vissa personer
O Medvetet undviker vissa ställen
O Tillitsbrist till personer
O Tar ut ilska på omgivningen
F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K
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O Om inte återupprättelse, bra social respons – ta lagen
i egna händer
O Bristande tilltro till rättssystemet
Skolan kan informera om och lotsa till personer som
kan hjälpa till på olika sätt. Det kan vara elevhälsan,
brottsofferjouren, tjejjouren, stödcentrum för unga med
flera. En beredskap och lokal, uppdaterad kunskap om
vilka stödmöjligheter som finns underlättar mycket i en
krissituation.
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DET ÄR STRAFFBART
ATT SPRIDA UPPGIFTER OM
NÅGONS HÄLSOTILLSTÅND,
OM ATT NÅGON UTSATTS
FÖR ETT ALLVARLIGT BROTT
ELLER ATT SPRIDA BILDER
PÅ NÅGON I EN MYCKET
UTSATT SITUATION, TILL
EXEMPEL FRÅN EN
OLYCKSPLATS.
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HINDREN UPPSTÅR
FÖRST I KONTAKTEN
MED FÖR HÖGA ELLER
OMÖJLIGA KRAV
I OMGIVNINGEN.
64
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SKOLSITUATIONEN
fler elever än man tror som är involverade i en rättsprocess. Eftersom ungdomar med
NPF är överrepresenterade i rättssystemet finns det anledning för skolan att förhålla sig till de konsekvenser
det kan få i skolan och för lärandet. Kanske ökat utagerande eller andra tecken på att en elev inte mår bra kan
bero på det och inte i första hand på problem hemma
eller med kompisar.
En person som 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
det heter funktionsnedsättning eller funktionsvariation,
inte funktionshinder. Hinder är relativa och uppstår
i förhållande till omgivningen. När den nedsatta förmågan möter rättsprocessens krav kan det uppstå problem som dels äventyrar den unges rättssäkerhet men
som också drabbar skolan.
Rättsprocessens aktörer behöver både kunskap om
funktionsnedsättningar och förmåga att utveckla och
anpassa sitt bemötande och sina metoder utifrån den
individ de har framför sig. Skolan behöver kunskap om
rättsprocessen och om krisreaktioner för att kunna
aktivera sina stödjande strukturer. Kraften i att lyssna
och att bemöta responsbaserat kan vara en del de stödjande strukturerna. Mer om det i ett senare kapitel.
Det är viktigt att poängtera att det självklart inte är
skolans uppgift att avgöra vad som är ett brott. Skolans
roll i sammanhanget är att hålla i strukturerna i vardagen, skapa en lugn skolmiljö och att lotsa ungdomarDET ÄR FÖRMODLIGEN

F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K

65

na till rätt instans för anmälan, vägledning och stöd
i processen. Både den som misstänks för brott och den
som drabbats av eller bevittnat brott kan behöva den
hjälpen.
”I skolans värld håller vi oss ofta till vårt eget system. Men
det är viktigt att vi inser att vi är en del av det stora sammanhanget”, sa Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef
i Haninge kommun, vid ett seminarium i Luleå 2017.
En känsla av sammanhang och begriplighet är viktigt
för alla för att fungera väl, och det är särskilt viktigt för
den som på grund av NPF har förmågor som inte lever
upp till omgivningens krav. Stressen behöver vara rimlig
och uppgifterna meningsfulla. En låg känsla av sammanhang ökar grundstressen och därmed utrymmet för
självkontroll.
kan påminna om brottet och utlösa
starka reaktioner. Det kan vara musik, en doft, ett ljud
eller något annat som påminner om den svåra situationen.
N EG AT I VA T R I G G E R S
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E X E M P E L PÅ T R I G G E R
FÄ R G

P LÖT S L I G A

PÅ E T T

LJUD

KLÄDES-

DOFTER

P L AG G

FÄ R G
PÅ B I L

TAT U E R I N G

MUSIK

N ÅG OT
I UTSEENDE
PÅ M I N N E R O M
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ISOLERING

H JÄ R TKLAPPNING

ILSKA

U T B R OT T
SVÅ R T
AT T A N DA S
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Exempel från skolors samarbeten:

E Exempel från
publiken vid seminariet Ung i skolan och
rättsprocessen –
samverkan för bättre
lärmiljö och ökad
rättssäkerhet, Luleå
2017-05-08.
R Intervju i projektet ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD
& Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018
T Intervju inom
projektet ”Ung
i rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018

”Vi har ett elevhälsoteam och dit kommer personer från
’soc’ och från polisen fyra gånger per år.”
”Det finns oftare ett samarbete mellan myndigheter när
det gäller grundskolor men gymnasieskolor faller mellan
stolarna”
”Vi har en trygghetspedagog i vår skola. Och vi har en fast
kontakt hos polisen som alla känner och som vi kan ringa
för att få goda råd.” E
Lärare: R

”Vi hade en tjej som blev utsatt för trakasserier. Hon
berättade inte först, det satt långt inne. När hon berättat
lotsade jag henne vidare till elevhälsan.”
En åklagare kommenterar: Varför lotsade de henne inte
till polisen? Ett brott ska alltid bedömas och utredas av
rättsväsendet. T
”En elev sa tvärsäkert att det är lagligt att bära kniv om
bladet är kortare än 12 cm och instucket i knivslidan, och
den bärs gömd i kläderna. Jag visste inte om det stämmer, men det lät ju orimligt.”
En polis kommenterar: Det är inte lärarens uppgift att
alltid kunna tolka lagen, men läraren kan ifrågasätta det
rimliga i att alls bära kniv. Stå upp för vettiga normer. Y

Y Intervju inom
projektet ”Ung
i rättsprocessen
+ ADHD, ADD &
Asperger (AST),
Brottsofferjouren
Luleå (Arvsfonden)
2016-2018
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STÖDJANDE STRUKTURER
”God lärmiljö är en stötdämpare”, sa Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge kommun vid seminariet Ung i skolan och rättsprocessen i Luleå 2017. Enligt
hennes mening åstadkoms god lärmiljö med systematiskt kvalitetsarbete och konkreta mål som nås med
både reparativa och stödjande åtgärder. Risken för
brottslighet minskar om ungdomar känner delaktighet
och framtidstro, och om de känner sig sedda och bekväma i skolan.
En elev som är inblandad i en rättsprocess på ett eller
annat sätt kan få svårt att klara av skolgången. Ökad
stress och avbrott i rutiner kan vara särskilt känsligt för
elever med NPF, här kan skolans stödjande strukturer
vara en hjälp både för individen och för lärmiljön i klassrummet.
Att dämpa stress är nyckeln vid en krissituation, oavsett om den uppstår på grund av brott eller av andra
orsaker. De psykologiska behoven på individnivå är
samma oavsett om det är en enskild händelse för en person eller en kollektiv händelse i samhället som utlöser
krisen.
I samband med misstanke om brott behöver rättsväsendet prata med de inblandade om det som hänt
även om det ökar stressnivån, bibehålla rutiner, lyssna
in, inge trygghet, bidra till tillit till systemet och erbjuda
samtalsstöd för den som vill. Att dämpa stress är nyckeln till god krishantering, men hur stressen kan dämpas
är olika från individ till individ.
S A R A H E D R E N I U S O C H S A R A J O H A N S S O N , beteendeveta-

re med vidareutbildning i psykotraumatologi samt sakkunniga inom svenska och internationella Röda Korset,
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har sammanställt forskning och erfarenhetsbaserad
kunskap i boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och
svåra händelser”.
De menar att 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 undertrycker sina känslor och därför kan få problem senare.
Istället är det så att senare forskning visar att det kan finnas risker med att i ett tidigt skede uttrycka sig emotionellt kring det som har hänt. Det har lett till rekommendationer att inte ställa påträngande frågor till drabbade
i det akuta skedet efter en svår händelse. U
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 bearbeta.
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 skadligt.
Nya rön utmanar den förenklade bilden när forskningen om psykologiska behov och om hjärnan nu har kommit 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 gamla föreställningarna behöver ersättas med modern kristeori.
Nervsystemet är i obalans efter svåra händelser. ÅterF Ö R E STÄ L L N I N G A R N A O M B E H OV E T

U 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 implikationer 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 händelse, 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.”

F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K

71

hämtningen bör gå 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 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)
Det finns gemensamma nämnare för alla svåra händelser. De hotar kärnvärdena:
O Säkerhet.
O Integritet och värdighet.
O Förutsägbarhet.
O Tillit och tron på det goda i världen.
Det är djupt mänskligt att reagera med att kämpa, fly,
frysa (det vill säga att vara helt stilla) eller att underkasta sig under svåra händelser. Reaktionerna har utvecklats under miljontals år och har varit avgörande för
människans överlevnad.
är ändamålsenliga. När
det inte är möjligt att fly eller kämpa, eller när hotet är
upprepat och pågår lång tid, aktiveras den del av nervsystemet som ger underkastelsereaktion. Antingen blir
man stel och kan inte röra sig eller så tappar 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
R E A K T I O N E R V I D STA R K ST R E S S
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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)
Kroppen mobiliserar och skyddar sig med en adekvat
och beprövad metod. Att i efterhand ifrågasätta och
skuldbelägga beteendet är skadligt och kan få långtgående 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)
Efter en chock har kroppen sitt eget sätt att reglera
stressen, ofta med frossa, svettningar och skakningar.
Det är bra att informera människor om att det är normalt 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 adekvat smärtlindring /…/ och att möjliggöra kontakt mellan
familjemedlemmar i stället för att orsaka ytterligare separationer. 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)
F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K

73

RESPONSBASERAT BEMÖTANDE
är också viktigt i sammanhanget eftersom det är ett sätt att samtala
om det som hänt som bidrar till att återskapa trygghet
och värdighet speciellt hos brottsutsatta.
Utgångspunkten är att våld innebär en interaktion
mellan minst två människor. Därför ska man beakta och
benämna både förövarens handlingar och den utsattes
omedelbara respons.
”Med varje berättelse om våld och förtryck finns det alltså
även en berättelse med förnuftigt, kreativt och beslutsamt
motstånd.” I
B EG R E P P E T R E S P O N S B A S E R AT B E M ÖTA N D E

Personligt motstånd i en svår situation behöver inte
alltid vara handgriplig, den kan märkas som en vägran
att göra som någon säger, eller att göra det som någon
förbjuder, att förkasta auktoriteter som inte förstår ens
villkor. Motståndet är ofta ihärdigt och långvarigt, men
det måste inte vara fysiskt i en akut situation. Det är viktigt att se och uttala motståndet, hur det än ser ut.

I Ur Att tala om
motstånd, tre artiklar om responsbaserat arbete. Allan
Wade: Små handlingar i livet.
O Ur Att tala om
motstånd, tre artiklar om responsbaserat arbete. Allan
Wade: Små handlingar i livet.

74

”Att veta att jag faktiskt g jorde motstånd hjälpte mig att
känna att det inte var mitt fel. Om jag aldrig hade g jort
motstånd skulle det ha inneburit att jag gick med på det,
vilket betyder att jag ville det, vilket betyder att det var mitt
fel. Hur skulle jag kunna leva med mig själv om jag hade varit en sådan människa. Genom att tänka att jag faktiskt
bjöd motstånd kan jag gå vidare, utifrån den känslan. Då
kan jag känna lite stolthet, sätta större värde på mig själv.
Då började jag få tillbaka några av de saker jag inte hade
haft tidigare, som att känna något slags värdighet eller att
jag har något slags värde som människa.” O
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Genom att möta elever med fokus på deras förmågor
snarare än på deras problem och genom att tänka på hur
vi talar om, och benämner, våld och motstånd kan vi
bidra till trygghet och tillit även i en stressfull situation.
Att kalla saker vid sitt rätta namn och att synliggöra
motstånd kan hjälpa en brottsutsatt att inte lägga skuld
på sig själv. Allan Wade, forskare och familjeterapeut
vid Centre For Response-Based Practice i Kanada, är en
förgrundsgestalt inom det som kallas responsbaserat
bemötande:
”Jag har funnit att detta synsätt kan tillämpas på män
och kvinnor, barn och vuxna, som har utsatts för sexualiserade övergrepp (våldtäkt) och våld (även kvinnor som fortfarande lever med våldsamma män), olika former av
kränkningar, rasism och utestängning på grund av funktionsnedsättning, sexuell läggning eller tro, samt på personer som har blivit illa behandlade av personalen vid olika
inrättningar. Jag har även funnit att det, tillsammans med
det synsätt som utvecklats av Alan Jenkins, kan tillämpas
i arbetet med våldsamma män.” P
Motstånd i denna bemärkelse är så mycket mer än
fysiskt motstånd. Allan Wade definierar motstånd som
varje psykisk eller beteendemässig handling genom vilken en person försöker blottlägga, stå emot, avvärja,
hindra, förebygga, avstå från, kämpa mot, hejda, vägra
att gå med på eller motsätta sig någon form av våld eller
förtryck. Metoden för att synliggöra motståndet är att
be personen berätta hur de responderat i stället för att
fråga hur de påverkats. Även små, subtila handlingar
kan vara motstånd.
V I L K A O R D V I VÄ L J E R i samtal och skrift är också viktigt,
orden kan dölja eller synliggöra brottslighet och mot-

P Ur Att tala om
motstånd, tre artiklar om responsbaserat arbete. Allan
Wade: Små handlingar i livet.
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METODEN FÖR ATT
SYNLIGGÖRA MOTSTÅNDET ÄR
ATT BE PERSONEN BERÄTTA
HUR DE RESPONDERAT
I  STÄLLET FÖR ATT FRÅGA
HUR DE PÅVERKATS. ÄVEN
SMÅ, SUBTILA HANDLINGAR
KAN VARA MOTSTÅND.
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stånd. Att tala om händelser i stället för handlingar är ett
sådant exempel. Ordens valör gör att händelser uppfattas som mer slumpartade, utanför aktörernas kontroll.
Ordet handling visar tydligare att det finns ett val hos
förövaren, nämligen att utföra handlingen eller att inte
göra det.
Ett annat exempel är att tala om sexuella handlingar
när det egentligen handlar om sexualiserat våld och
övergrepp.
Genom att använda ett uttryck som sexuella handlingar kan man ge sken av att det finns en ömsesidighet.
Formuleringar kan bidra till att felaktigt beskriva våld
som ömsesidigt och inte ensidigt.
”Följaktligen försöker vi i vårt arbete som lärare, samhällsaktivister, administratörer, forskare och terapeuter att
(a) blottlägga våldet genom att använda uttryck som visar
på dess ensidiga karaktär och om möjligt inkludera redogörelser för offrens reaktioner, (b) klarlägga förövarnas
ansvar genom att undvika uttryck som framställer förövarna som om de hade förlorat kontrollen och genom att understryka våldshandlingarnas överlagda karaktär och
i synnerhet förövarnas strategiska ansträngningar att bryta ner offrens motstånd, (c) belysa och uppmärksamma offrens responser och motstånd genom att ställa frågor om offrens responser på våldshandlingar och förtryck, samt belysa
den situationsbetingade logik genom vilken vissa responser
blir begripliga som former av motstånd, och (d) bemöta
skuldbeläggning och sjukförklaring av offren genom att få
fram redogörelser för offrens välövertänkta, resoluta och
kreativa motstånd. Samtidigt som språket kan vara ett
verktyg för dominans, kan det också vara ett verktyg för
motstånd.” A

A Ur Att tala om
motstånd, tre artiklar om responsbaserat arbete. Linda
Coates och Allan
Wade: Analys av fyra
diskursiva operationer.
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Detta sätt att tala om och bemöta människor kan praktiseras även i skolan, och då inte bara när det handlar
om brott och brottsutsatthet utan även för att tydliggöra
respekt och gränser i situationer där någon blir kränkt
och kränker, blir mobbad och mobbar osv. Det faktum
att någon överträtt en persons gränser innebär inte att
den drabbade är gränslös. Positiv respons där motstånd
erkänns återskapar trygghet och värdighet och ett synliggörande språk som inte döljer och normaliserar våld
bidrar till bättre efterlevnad av skolans värdegrund.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE S

S Avsnittet är granskat av Bo Hejlskov
Elvén, leg. psykolog

är en metod som utgår från
att explosiva reaktioner kommer när personer har extremt hög affektnivå, som en strategi för att möta ett
inre kaos som annars blir outhärdligt. Lugn och självkontroll hör ihop, och lågaffektivt bemötande syftar till
att hjälpa personen att behålla kontrollen över sig själv
och kunna samarbeta med omgivningen. Att då själv
behålla lugnet är a och o. Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och sakkunnig på området lågaffektivt bemötande. Under en seminariedag i Sunderbyn 2016 sa han:
”Fråga dig varför ni misslyckas? Man ska rikta personens
motivation åt rätt håll, och göra sig förtjänt av motivationen genom att kompensera för personens bristande förmåga. Det är ditt ansvar att fylla din verktygslåda med de
verktyg du behöver för det.” D

D Bo Hejlskov
Elvén, leg psykolog,
seminarium i Sunderbyn 2016-02-14

En rättsprocess kan vara en mycket stressfull upplevelse. Rutiner bryts, processen kan te sig oförutsägbar och
det som hänt kan vara traumatiskt. För den som har en

L ÅG A F F E K T I V T B E M ÖTA N D E
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Bearbetad illustration
utifrån grundmaterial
från Bo Hejlskov Elvén.
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neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vardagen
kräva hundra procent av kapaciteten, särskilt i pressade
situationer.
Även till synes små avvikelser kan därför orsaka panik
och explosioner eftersom de blir toppar på en redan
mycket hög stressnivå. Eftersom det krävs bra mycket
mer för att explodera för en person utan de svårigheter
som NPF innebär, är det viktigt att förstå just detta:
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 stressnivån
man kan hantera kan det vara omöjligt att bära frustrationen över att en maträtt på menyn är slut på restaurangen 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.
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.
En person som hotar är ofta trängd och glåpord
används ofta för att jämna ut en ojämn maktsituation.
Överlevnadsstrategier 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 måste klara av att behålla auktoriteten
utan att låta sig utmanas. ”Det får du gärna tycka, men
nu ska vi göra så här.”
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Bearbetad illustration
utifrån grundmaterial
från Bo Hejlskov Elvén.
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Lugn och eftertanke är grunden:

O Hantera utan att eskalera.
O Utvärdera varför det blev svårt.
O Förändra så det inte händer igen.
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:
O Dämpa dina egna känslouttryck.
O Undvik dominerande ögonkontakt.
O Prata lugnt utan att höja rösten (och utan käkspänningar).
OA
 vled.
OR
 espektera personens fysiska utrymme.
O Stå/sitt inte mitt emot en person som börjar varva
upp. Tänk v-form, stå/sitt snett mot varandra.
OS
 ätt 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.
OU
 ndvik att smittas av oron.
OS
 e till att du smittar med lugn.
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EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

Brottsofferjouren berättar
får brottsofferjouren kontakt med Kim som har
diagnosen ADD. Kim blev rånad på väg
hem från träningen. Rånarna kom i en
grå bil, två personer rusade ut och slog
ned Kim och tog sedan hens träningsväska. I väskan låg
nycklar, telefon och pengar. Under samtalet framgår att
det har hänt för två veckor sedan och Kim har inte varit i
skolan. Ett personligt möte hos brottsofferjouren bokas.
Förutom att diagnosen kan vara en orsak till frånvaron
kan det finnas fler orsaker till varför Kim inte gått till skolan. Generellt för både brottsutsatta och vittnen är rättsprocessen en svår situation av vara i. Det handlar mycket
om att stå ut under tiden kroppens egna läkningsprocesser jobbar. Parallellt är det viktigt med stödjande strukturer i form av information om vad som händer under
rättsprocessen samt om reaktioner och konsekvenser av
brottet. Detta får Kim av brottsofferjouren.
Vid mötet med Kim framkommer att det är särskilt svårt
att komma igång på morgonen, att få rutiner att fungera
och komma iväg till skolan och andra aktiviteter. Kim berättar om ett möte med rektor, mentor och elevhälsan
och att det finns en planering. Man kommer också att
anpassa undervisningen.
När stödpersonen från brottsofferjouren ställer frågor
om hur brottet gick till berättar Kim att på parkeringen
där hen bor står en bil som är grå, och att det känns jobbigt. Stödpersonen berättar om triggers och hur de kan
påverka och ger råd och verktyg så att Kim kan träna på
att övervinna obehaget. Det visar sig också att det bor en
V I A K U R ATO R PÅ S KO L A N
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person i huset bredvid som påminner om rånaren. Kim
fantiserar om att det kanske är en av dem som rånade och
att de har hens nycklar. Det är stressande och Kim kan
inte sova.
Kims pappa arbetar borta under veckorna så Kim är ensam hemma på vardagarna och nattetid. Under samtalet
framgår att den grå bilen har stått på parkeringen under
lång tid och att det är en äldre kvinna som brukar köra
bilen.
För att hjälpa Kim att sortera och göra motstånd mot
fantasierna/triggers berättar stödpersonen att triggers är
till för att hjälpa oss, men kan också bli en belastning om
man inte får hjälp att tänka logiskt. Kim får tips och verktyg.
Kim får också rådet att prata med sin pappa om att ringa
till en låsfirma. Stödpersonen kommer också överens med
Kim om att ringa dagen därpå för att höra hur lång tid det
tar att få låset bytt, samtidigt får stödpersonen möjlighet
att lyssna av hur det känns efter gårdagens samtal. Vid
det samtalet kommer de överens om att hålla kontakt och
bokar också in ännu ett personligt besök.
Kims mentor ringer brottsofferjouren och berättar att
Kim har fått ett brev från åklagarmyndigheten men inte
förstår innehållet. Stödpersonen och Kim möts.
Av beslutet framgår att ärendet är nedlagt och som
orsak anges att det är nedlagt i brist på bevis.
Stödpersonen förklarar för Kim om vilka beviskrav som
finns och betonar att det inte handlar om att polisens förundersökningsledare eller åklagare
inte tror på Kims berättelse utan om
att det är höga krav på bevis för att det
ska kunna väckas åtal och därmed bli
en rättegång.
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Råd från Brottsofferjouren
OD
 et är viktigt att det finns en policy och tydliga rutiner
för hur skolpersonal hanterar brott i skolan.
O Inled samverkan med polisen så att skolan i ett tidigt
skede får kännedom om brott och därmed kan underlätta för eleven i undervisningssituationen.
O S kolan bör tidigt förmedla kontaktuppgifter till någon
form av stödfunktion, brottsofferjour, stödcentrum
eller tjejjour. Det är viktigt att brottsutsatt, vittne och
misstänkt får stöd och information om rättsprocessen.
O Innan skolan genomför ett ”medlingssamtal” mellan
brottsutsatt och misstänkt, är det lämpligt att rektor
kontaktar kontaktperson hos polisen. Ett möte mellan
de inblandade parterna kan försvåra en eventuell rättsprocess och kan även vara ytterligare en kränkning för
den som utsatts.
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EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

Advokat Charlotte
Frisack Brodin berättar
från verkliga fall, dock har ålder, kön och beskrivning av den utlösande händelsen
förändrats för att inte riskera igenkänning.
Sammanställningen belyser hur ungdomarna fått sina
rättigheter tillgodosedda under utredning och rättegång
men fokuserar i de flesta exemplen mer på skolans agerande. Detta för att tydliggöra vikten av att skolan har
god kunskap om brottmålsprocessen och konsekvenser
av brott samt rutiner för att tillgodose elevers särskilda
behov om de involveras i en rättsprocess.
F Ö L JA N D E E X E M P E L U TG Å R

P OJ K E A – 1 2 Å R

Jag biträdde A som målsägandebiträde under förundersökning och rättegång i både tingsrätt och hovrätt. Ärendet rörde misshandel och A, som var under 15 år, deltog
inte personligen under rättegången. Han kom till tals genom att det inspelade polisförhöret med honom visades
inför domstolen.
A var diagnostiserad med ADHD och hade visst extra
stöd i skolan. Föräldrarna hade sedan länge haft svårt att
få gehör för A:s särskilda behov och upplevde att skolan
inte hade tillräcklig kunskap om hans diagnos. Det ansågs
från skolan att A var störig och hade negativ inverkan på
klimatet i klassrummet. Mycket fokus lades på att han
brast i uppmärksamhet och att han inte höll ordning på
sina saker.
A hamnade i konflikt med en lärare på skolgården.
Enligt A blev läraren arg och tog tag och drog i honom
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87

vilket gjorde att han föll till marken. Han fick synliga märken på kroppen. Efter händelsen uppsökte A och en annan
elev, skolans rektor. De fick i enskilda samtal berätta om
sina upplevelser medan en lärare pratade med resten av
klassen.
Polisanmälan gjordes och utredning inleddes, vilket
skolan informerades om.
Inför förhöret med A hade förhörsledaren god information om hans svårigheter. A förbereddes noga inför förhöret både genom sina föräldrar och genom möte med
mig. Förhörssituationen var komplicerad för A men han
klarade det bra och kunde berätta detaljerat om händelsen i skolan. Han uttryckte också stor besvikelse över hur
skolan hanterat situationen. Han kände sig anklagad och
tyckte det var svårt att han även efter händelsen var
tvungen att i stor utsträckning vara i samma klassrum som
läraren.
Familjen upplevde att skolan lade locket på och inte alls
tog hänsyn till att en polisutredning pågick och den inverkan det fick på A. I stället fokuserade skolan på att A var
”problemet” och tog uttalat ställning för läraren.
Familjen behövde stöd för att göra A:s situation begriplig för skolan. Jag ombads därför att närvara vid möte på
skolan för att hjälpa föräldrarna att tydliggöra hur händelsen, den pågående utredningen och kommande rättegång inverkade på A:s liv. Under mötet var det påtagligt
att skolan intagit ett arbetsgivarperspektiv och att man
inte hade satt sig in i A:s situation eller varit öppen för att
ta hänsyn till hur situationen påverkade honom.
Under mötet diskuterades skolans ansvar, skolans kunskap om reaktioner på brott, förundersökning och rättegång samt att skolan tagit ställning för en av parterna.
Under mötet diskuterades specifikt hur A reagerat, A:s
oro över att vara i samma klassrum som den misstänkte
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samt A:s obehag inför att vara utpekad som skyldig av
skolan. A:s koncentrationssvårigheter hade förvärrats och
hans skolresultat försämrats.
Rektor var inte öppen för ett samtal kring åtgärder för
att trygga A:s situation eller för att bistå honom med stöd
för att klara sin skolgång. Först efter ytterligare påtryckningar lyckades man nå fram till en något förbättrad
situation för A genom att han fick en vuxen ”trygghetsperson” på skolan. A hade själv uttryckt att han hade förtroende för den aktuella läraren och det bestämdes att
han kunde söka stöd hos den läraren när han behövde
prata eller när han behövde komma ifrån klassrummet.
Sammanfattande reflektion
Polisutredningen och möten med mig skedde med beaktande av A:s svårigheter, vilket gav honom goda förutsättningar att klara av polisförhöret. Men skolan hanterade inte att den aktuella händelsen och den pågående
rättsprocessen försvårade A:s situation i skola. A:s koncentrationssvårigheter förvärrades och han upplevde
obehag inför att dagligen möta den misstänkte. Det var
tydligt att skolan saknade generell kunskap om konsekvenser av brott ur den brottsutsattas perspektiv samt
kunskap om rättsprocessen. Vidare saknades rutiner för
att inhämta information om elevens situation och behov
av stöd i anledning av händelsen och påföljande rättsprocess. Det framstod även som om skolan bortsåg från A:s
ytterligare behov av stöd eftersom han sedan tidigare
bedömdes som ”besvärlig”.
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P OJ K E B – 1 6 Å R

Jag biträdde B som målsägandebiträde i flera ärenden
rörande misshandel. Samtliga utredningar ledde till åtal
och rättegång. Samtliga misstänkta var personer som före
händelsen var obekanta för B.
B var sedan tidig ålder diagnostiserad med svår (han
använde själv det begreppet) ADHD och autismspektrumstörning. Han hade omfattande stöd i skolan och
bodde delvis i stödboende. Föräldrarna var väl insatta och
mycket engagerade, men naturligtvis mycket oroliga över
att B återkommande hamnade i situationer som ledde till
att han blev misshandlad och hotad. De kände även stor
oro över B:s medverkan under utredning och rättegång.
Eftersom B var över 15 år gammal var utgångspunkten
att han, med hänsyn till sin kronologiska ålder skulle kunna delta och höras under en kommande rättegång. Däremot var det med hänsyn till hans funktionsnedsättning
oklart om han skulle klara av att höras utan att komma till
skada. När en person inte kan höras inför domstol finns
det möjlighet att i stället presentera bevisningen genom
uppspelning av ett videoinspelat polisförhör. Efter begäran från oss beslutades därför att förhöret med B skulle
spelas in och att förhöret skulle hållas av en barnförhörsledare med kunskap om NPF för att tillgodose B:s intressen så långt det var möjligt. För det fall B bedömdes inte
kunna delta vid rättegången fanns därmed ett inspelat
förhör att tillgå.
Utan ett för honom anpassat förhör förelåg en uppenbar risk för att B skulle känna sig pressad och missförstådd. Han hade sannolikt svarat på frågor bara för att
komma ur situationen eller för att vara till lags. Ett sådant
förhör kan, även om man håller ett nytt anpassat förhör
senare, skada utredningen så pass mycket att det finns
risk för att utredningen inte leder till åtal, med följden att
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målsäganden inte får någon upprättelse genom rättegång
och dom.
Eftersom föräldrar inte alltid berättar att deras barn har
svårigheter är det naturligtvis av yttersta vikt att målsägandebiträdet och polisen alltid frågar om det är något
särskilt man bör tänka på i kontakt med deras barn. Beroende på situationen bör man fråga om barnet har diagnostiserade svårigheter. Min erfarenhet är att detta inte görs
rutinmässigt.
Utgångspunkten i brottmål är att videoinspelade förhör
generellt sett har ett lägre bevisvärde än ett förhör inför
rätten, eftersom det inte finns möjlighet att ställa frågor
under rättegången. Man bör därför alltid överväga vad
det finns för möjligheter att höra målsäganden inför domstolen.
När vi nådde så långt att det blev dags för rättegång
i B:s första mål lyftes frågan om det trots allt fanns utrymme för att han skulle klara en rättegång. B själv ville
delta. Det var dock, grundat på läkarutlåtande, uteslutet
att låta honom delta i rättssalen med tanke på den enorma stress det skulle innebära för honom sett till hans
svårigheter. Vi kom dock fram till att B skulle kunna närvara via videolänk från en annan domstol. Han skulle då
slippa konfronteras med alla i rättssalen och endast behöva fokusera på den person som ställde frågor till honom. Åklagaren godtog detta och åberopade förhör med
B inför rätten. Han förklarade samtidigt för domstolen att
förhör endast kunde ske under förutsättning att domstolen godkände närvaro via länk. När åtal hade väckts
presenterade vi utredning angående B:s diagnoser och
domstolen beslutade om närvaro via länk.
En rättegång är påfrestande och många känner både oro
och rädsla. Situationen är ovan och de flesta är mycket
nervösa både inför situationen och för att man är rädd att
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inte minnas. Generellt sett behöver den som ska delta
i en rättegång god förberedelse, vilket inte innebär att
man som advokat säger till målsäganden vad hen ska säga
inför domstolen. Inte heller ska målsäganden läsa igenom
sina förhör före rättegången, eftersom det riskerar att
försvaga utsagans bevisvärde.
B behövde noggranna förberedelser. Vi började med att
besöka en domstol för att han skulle veta hur det såg ut
i rättssalen och hur han skulle exponeras från den plats
där vi skulle sitta. Vi gick noga igenom hur en rättegång
går till och B fick ett skriftligt kortfattat flödesschema
som han kunde följa under rättegången. Han behövde ha
kontroll och veta när han skulle förhöras. Vi gick igenom
vilka som skulle sitta i salen. Därefter ägnade vi mycket
tid åt att prata om varför hans uppgifter var så viktiga och
från vem han skulle få frågor. Han visste också att samtliga hade kunskap om hans svårigheter och litade på att
jag skulle ingripa om situationen blev svår för honom.
Han förbereddes på vilken typ av frågor han skulle få och
att han kunde komma att bli ifrågasatt. Han förbereddes
också på att han kunde få samma fråga flera gånger, men
på olika sätt.
Vi pratade om hur han trodde att han skulle reagera
i olika situationer och byggde upp strategier för att klara
av olika känslor. Och vi var överens om att vi skulle be om
paus om han kände att han blev arg, ledsen eller låst. Vi
var också överens om att jag skulle försöka ställa så
många ifrågasättande frågor som möjligt, för att han
skulle få de frågorna från mig istället för från försvararen.
Eftersom B litade på mig och kände att jag ville honom
väl, blev det en strategi som minimerade risken för att
han skulle känna sig provocerad och bli arg. Han kände
nämligen stor oro för att han skulle bli arg och reagera
onyanserat inför domstolen.
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B klarade samtliga (tre) rättegångar utan några incidenter. Det var påtagligt att såväl rätten som åklagare och
försvarare hade tagit till sig vår information och anpassat
sitt bemötande efter B:s problematik. Frågor ställdes helt
uppenbart i ett lugnare tempo och samtliga lade sig vinn
om att vara tydliga och vänliga.
I samtliga tre mål dömdes gärningspersonen för brott
mot B grundat på hans uppgifter, vittnens uppgifter samt
bilder och journalanteckningar. I samtliga tre mål förnekade den misstänkte brott och anförde att målsäganden, B, varit provocerande och aggressiv.
Eftersom B hade stöd i skolan och även hade ett stödboende var hela hans nätverk medvetna om vad han gick
igenom. Man informerades om när han skulle på förhör
och tidpunkt för rättegång, då det fanns en uppenbar risk
för att han skulle påverkas av den ansträngning detta
innebar för honom.
Sammantaget fick B, trots allt, en positiv upplevelse av
såväl förhör som rättegång. Det var viktigt för honom att
polisen ingrep och gjorde sitt arbete och han hyste generellt sett ett stort förtroende för rättsväsendet. Under utredningen kände han att man lyssnade på honom och han
upplevde sig respektfullt behandlad. Rättegångarna innebar stora ansträngningar, men han var oerhört nöjd efteråt och stolt över sitt deltagande.
Sammanfattande reflektion
B:s möte med rättsväsendet utgör, enligt min uppfattning, ett gott exempel på hur man med aktivt stöd och
information kan få till stånd en rättssäker process anpassad efter en ung person med neuropsykiatriska diagnoser.

94

F Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K

FLICKA C – 15 ÅR

Jag biträdde C som målsägandebiträde under utredning
och rättegång i ett ärende rörande misshandel. Den misstänkte var en jämnårig elev.
C, som gick i nionde klass, var inte diagnostiserad men
hade stora svårigheter i skolan och extra stöd. Hon hade
kontinuerligt utsatts för mobbning under skoltiden och
hade under perioder hög skolfrånvaro. Under en rast hamnade hon i konflikt med en annan elev, som utdelade slag
mot hennes ansikte med skador som följd. Skolan kontaktade familjen som polisanmälde händelsen, vilket skolan
informerades om.
C förhördes och utredningen ledde till åtal och rättegång. C deltog under rättegången och klarade av att
berätta om händelsen. Inför förhöret med C beslutades
om så kallad medhörning, vilket innebär att den misstänkte får lyssna på förhöret från ett annat rum. C vågade inte
tala fritt inför domstolen om den misstänkte satt i rättssalen, vilket var grunden för beslutet.
Kort tid efter den aktuella händelsen fick C kontakt med
Stödcentrum för unga brottsoffer och vi kom överens om
att hennes stödperson skulle kontakta mig om det uppstod behov av juridisk rådgivning under stödsamtalen.
Efter ett par samtal hos Stödcentrum framkom att skolan
inte tycktes medvetna om vare sig rättsprocessen eller
den inverkan som händelsen haft på C. Hon upplever det
som väldigt ansträngande att under vissa lektioner sitta
i samma klassrum som den misstänkte. Det visade sig att
C vid flera tillfällen avstått från att gå på dessa lektioner
eftersom hon var rädd för den misstänkte.
Genom Stödcentrum efterfrågades mitt biträde i kontakt med skolan eftersom föräldrarna inte fick gehör för
sina önskemål. Möte bokades med mentor, rektor och
stödperson. Till mötet kallades även C och en av vårdF Ö R M ÅG A O C H K R AV – E N K R O C K
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nadshavarna. Under mötet fick skolan allmän information
om rättsprocessen och den inverkan den kan få på involverade personer. Vi informerade om förhörstillfällen, C:s
oro över hur den misstänkte skulle reagera i samband
med polisförhör och om den kommande rättegången. Vi
pratade även om hur hela situationen upplevdes ur C:s
perspektiv. Händelsen har lett till oro, rädsla, sömnsvårigheter och koncentrationsproblem. Allt detta förvärrades
av att C vissa dagar tvingades sitta i samma klassrum
som förövaren. Under mötet kom vi fram till att hon var
i behov av att veta vem hon skulle vända sig till när det
kändes extra jobbigt och att någon på skolan hade full
insyn i hennes situation. Vi kom även fram till att man
skulle undersöka möjligheten att låta den som var misstänkt sitta separerad från övriga klassen under de gemensamma lektionerna. Det skolan dittills hade gjort var att
prata med den andra elevens familj om det inträffade.
Efter mötet förbättrades C:s situation. Skolan hölls
informerad om när rättegången skulle ske och var särskilt
vaksam på situationen under dagarna före och efter
rättegången. Skolan var även informerad om att min
klient inte skulle vara i skolan dagen före rättegången och
på rättegångsdagen. Vidare medvetandegjordes att C:s
skolresultat kunde komma att påverkas negativt av att
hon upplevde stora koncentrationssvårigheter efter händelsen.
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Sammanfattande reflektion
C:s skolsituation påverkades påtagligt av den aktuella
händelsen och av rädsla för förövaren, särskilt påtagligt
blev det i skeden av rättsprocessen då C förhördes, misstänkt förhördes och i samband med rättegången.
Skolan saknade rutiner för att inhämta information om
hur C påverkades av händelsen eller vilka behov detta
ledde till. Man hade även dåliga kunskaper om rättsprocessen och var i stort behov av att få allmän information.
När det, efter mötet på skolan, stod klart att man behövde trygga C:s situation vidtogs åtgärder omgående från
skolans sida. Att skolan tog situationen på allvar och
aktivt vidtog åtgärder hade stor betydelse för C. Min uppfattning är att den tryggade skolsituationen även inverkade positivt på C:s förmåga att delta under rättegången.
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FLICKA D – 16 ÅR

Jag biträdde D som målsägandebiträde under utredning
och rättegång i ett ärende rörande misshandel och olaga
hot. D gick i nionde klass och hade under skoltid blivit allvarligt misshandlad av en jämnårig elev. Hon sparkades
i magen, drogs i håret och föll handlöst bakåt vilket fick
till följd att hon drabbades av hjärnskakning och invärtes
skador i buken.
D var sedan tidig ålder diagnostiserad med ADHD.
Den aktuella händelsen rapporterades till rektor och
man kallade in D och den andra eleven samt föräldrar till
möte samma eftermiddag. D:s föräldrar fick dock inte
meddelandet från skolan med följden att de inte kom till
mötet. Det resulterade i att D satt ensam i möte tillsammans med skolpersonal, förövaren och förövarens föräldrar. Mötet gick ut på att eleverna skulle prata med varandra och be om ursäkt till varandra så att händelsen kunde läggas bakom dem. D upplevde mötet som mycket
pressande och visste inte vad hon skulle säga. Hon hade
blivit oprovocerat påhoppad av en för henne okänd jämnårig elev och var fortfarande chockad. När mötet var över
tyckte skolan att D kunde delta i ett nationellt prov, vilket
hon gjorde. Hon tvingas dock avbryta provet på grund av
huvudvärk och magsmärtor. D hämtades på skolan av föräldrarna som körde henne till sjukhuset. Det visade sig då
att hon hade både invärtes skador i buken och en lättare
hjärnskakning. Händelsen polisanmäldes därefter av föräldrarna.
D förhördes två gånger. Utredningen ledde till åtal,
rättegång och fällande dom. Både förhör och rättegång
innebar en enorm påfrestning för D.
D fick kontakt med Stödcentrum och gick i regelbundna
samtal. Hon vågade dock inte gå tillbaka till skolan. Hon
var stressad över detta eftersom hon bara hade några
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månader kvar i nionde klass och var rädd att betygen skulle påverkas. Föräldrarna var bekymrade och hade återkommande samtal med rektor. Skolan var oförstående
och D kontaktades av lärare i olika ämnen som påtalade
vikten av att hon kom till skolan. Det var tydligt att lärarna inte kände till att hennes frånvaro hade samband med
en allvarlig händelse på skolan. Detta gjorde att D mådde
ännu sämre.
Jag hade regelbunden kontakt med mamman, som var
bekymrad över skolans bristande förmåga att hantera
situationen. Till slut påkallades möte och jag ombads att
delta. Under mötet tydliggjordes D:s situation och den
rädsla hon upplevde i förhållande till den misstänkta
eleven samt det svek hon känt i samband med mötet på
skolan direkt efter händelsen. Hon upplevde också att
skolan varit ointresserad av hur hon mådde och i stället
fokuserat på att hon inte deltog i skolarbetet.
Vi valde att fokusera på åtgärder som skulle kunna underlätta för D och skapa utrymme för henne att trots allt
komma till skolan. Enligt rektor fanns det inte resurser för
en ”stödperson” i personalen. Vi föreslog då att D skulle
ha ett telefonnummer till skolpersonal som hon kunde
ringa om något hände eller kändes obekvämt under skoltid, vilket skolan godtog. Med telefonnumret som ”livlina” och löfte om att någon alltid skulle svara gick D tillbaka till skolan. Vi bad även rektor att informera samtliga
ansvariga lärare om att D befann sig i en svår situation
vilket inverkade på hennes koncentrations- och prestationsförmåga. Situationen förbättrades och D kunde vara
i skolan större delen av tiden.
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Sammanfattande reflektion
Utredning och rättegång var påfrestande för D, men inför
både förhör och rättegång informerade jag som målsägandebiträde om D:s svårigheter. Samtliga professionella aktörer tog hänsyn till hennes särskilda behov och hon
kunde aktivt delta under hela processen. Det bör framhållas att man som advokat naturligtvis har att tillgodose
klientens samtliga intressen och följaktligen ansvarar för
att övriga aktörer får erforderlig information om exempelvis klientens svårigheter.
Skolan hade undermålig insikt om och beredskap för
denna allvarliga händelse. Man hanterade situationen
som om man hanterade en mindre konflikt mellan två
elever, vilket var direkt skadligt för D och dessutom kunde fått negativ inverkan på polisutredningen. Vidare saknades rutiner för att trygga D:s situation i skolan och det
krävdes stora påtryckningar från föräldrar och även mig
för att få skolan att gå D tillmötes. Man hade inte några
förslag från skolans sida. Istället fick jag till slut föreslå
att D skulle få ett telefonnummer att ringa om hon upplevde att situationen i skolan blev hotfull eller orolig.
Skolans bristande förståelse förvärrade D:s situation och
påverkade hennes skolresultat eftersom hon valde att
stanna hemma från skolan under långa perioder.
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P OJ K E E – 1 8 Å R

Jag biträdde E som offentlig försvarare under utredning
och rättegång. E var misstänkt för olaga hot. Han hade
inte tidigare varit misstänkt för brott, däremot hade han
vid flera tillfällen utsatts.
E var diagnostiserad med ADHD och lätt autism
(autismspektrumstörning). Han hade nedsatt kognitiv
förmåga, svårt med konsekvenstänkande och svårt att
sortera intryck. Han var impulsiv och mer känslosam än
andra, med snabba humörsvängningar. E var i stort behov
av struktur och förutsägbarhet. Han var i vissa avseenden
inte i nivå med sin kronologiska ålder.
För den som är misstänkt råder enligt min uppfattning,
generellt sett, inte samma empati som i förhållande till
målsäganden. Det blir därför oerhört viktigt att som försvarare lyfta fram särskilda behov hos klienten, både inför
förhör och rättegång.
E fick ett gott bemötande hos polisen. Inför rättegång
informerades domstolen om E:s svårigheter och särskilda
behov. Domstolen tog detta till sig och anpassade rättegången så långt det var möjligt genom tydlighet, respekt
och pauser. Men det var också påtagligt att rätten både
utgick från och litade på att jag som försvarare hade kontroll över situationen, vilket belyser vikten av att advokaten lägger ned tid på att sätta sig in i och förstå sin klients
särskilda behov.
I detta mål hade E:s diagnos även betydelse för den
juridiska argumentationen. E menade, på goda grunder,
att han uttryckt sig olämpligt men inte hade haft för
avsikt att hota. Han saknade uppsåt.
Försvarets argumentation hade E:s svårigheter som utgångspunkt och att det misstänkta brottet skett under
väldigt speciella omständigheter för E:s del – han saknade
verkligen uppsåt. Och uppsåt, den subjektiva sidan av
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brottet, är en förutsättning för att kunna döma någon för
olaga hot.
E frikändes av tingsrätten på grund av bristande uppsåt.
Sammanfattande reflektion
När en misstänkt/tilltalad ungdom har diagnostiserade
svårigheter är det som i övriga fall viktigt att polis, åklagare och domstol informeras om detta på ett nyanserat
sätt. Min erfarenhet är att den som är misstänkt löper
större risk att utsättas för press under förhör, oavsett
eventuell diagnos, vilket den misstänkte måste förberedas på. En försvarare behöver vara ytterst vaksam på att
man från polis och domstols sida tar hänsyn till personliga svårigheter.
E gick inte i skolan under den aktuella perioden, men
hans närmaste nätverk var väl informerade och aktivt
stödjande från anmälan till rättegång. E ville klara sig
själv men hade ett uppenbart behov av stöd, vilket han
också fick och tog emot, trots att han initialt inte önskade
det.
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DISKUSSIONSFRÅGOR
Vilken kunskap behöver skolan om konsekvenser av
brott kopplat till elevens mående och inlärning?

Resonera ur perspektiven brottsutsatt, vittne och
misstänkt samt NPF eller inte NPF.
Vilken anpassning kan skolan göra för att underlätta
för elevens situation och skolresultat?

Resonera ur perspektiven brottsutsatt, vittne och
misstänkt samt NPF eller inte NPF.
Hur kan skolan ta hand om en situation där vittne,
brottsutsatt och misstänkt finns i samma skola/klassrum?

Resonera ur perspektiven brottsutsatt, vittne och
misstänkt samt NPF eller inte NPF.
Hur kan skolan underlätta för unga med NPF som
befinner sig i en rättsprocess?
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Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är överrepresenterade i rättsprocesser och det behövs ökad kunskap om
bemötande och anpassning för att de ska få den rättssäkerhet som
alla har rätt till. I skolan kan överrepresentationen vara svår att upptäcka,
men problem i skolsituationen kan mycket väl bero på att eleven är involverad i en rättsprocess som brottsutsatt, vittne eller misstänkt. Att känna till
hur rättsprocessen fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har
är en livskunskap som kanske inte alltid ryms i undervisningen.
Ett samarbete mellan skola och delar av rättsväsendet kan fylla ut luckor
och bidra till en bättre beredskap och därmed ökad trygghet, för både
skolpersonal och elever. Att förstå mer om utmaningarna i mötet mellan
krav och förmåga, och om reaktioner i samband med en rättsprocess kan
öka beredskapen i skolan. I den här boken sammanfattas kunskap och
erfarenhet från experter inom olika områden.

FÖRMÅGA
OCH KRAV
– EN KROCK

SKOLARBETET I KLÄM NÄR UNGA MED NPF MÖTER RÄTTSPROCESSEN

