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Göteborgs universitets svar på remiss JU2022/00245 gällande Förbättrade
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
Göteborgs universitet vill lämna följande synpunkter på den aktuella utredningen som
alla är kopplade till del 6: Effektiva och rättssäkra utredningar när barn misstänks för
brott:
6.2.2.
Utfallet av den Tillsynsrapport (2016:2) som refereras är anmärkningsvärt och
allvarligt, att inte ens hälften av alla barnförhörsledare i landet hade genomgått hela
utbildningspaketet. Den alarmerande statistiken rör naturligtvis inte bara den aktuella
SOU utredningens kärna (barn som misstänks för brott) utan också barn som man
misstänker varit utsatta för brott.
6.2.4
Utbildningen av barnförhörsledare har prioriterats inom polisen (tillsammans med
utbildningar av till exempel polisens hanterare och internutredare). Trots detta visar
uppgifter i aktuell SOU att utbildningen måste skärpas upp än mer, till exempel måste
antal utbildningsplatser ökas ordentligt. Utbildningen bör också kompletteras med
inslag som rör fall då barn misstänks för brott. Det är bra att detta också föreslås i
aktuell SOU. Det listas vad utbildningen skall innehålla, men minnespsykologi nämns
inte – minnesspykologin är central. Det står att det ännu är oklart hur ofta kursen
kommer att hållas. Detta måste redas ut tämligen omgående.
Aktuell SOU missar att förhör av barn som misstänks för brott innehåller en
taktisk/strategisk dimension, som inte är nödvändig då man förhör barn som
målsägande/vittne. Att förhöra barn som misstänks för brott handlar inte bara om att
samla in information, det handlar också om att förhöra på ett sätt som gör det lätt för
barn som är uppriktiga, men som också gör tydligt om ett barn ljuger. Man får inte
väja för detta.
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6.2.7
Det diskuteras om bestämmelsen i Förundersökningskungörelsens 18§, som nu säger
att förhör med person under 18 bör hållas av en förhörsledare med särskild kompetens,
bör ändras till ska hållas av… (…). Aktuell SOU föreslår inte att ’bör’ byts mot ’ska’
– det är defensivt och ett misstag.
Handläggning av remissen vid Göteborgs universitet
Denna remiss har handlagts av Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. Psykologiska
institutionen samt Juridiska institutionen har inbjudits att lämna synpunkter på
förslagen och underlagen i betänkandet. Svar har inkommit från Psykologiska
institutionen som inkluderar synpunkter från forskargruppen CLIP (Research Unit for
Criminal, Legal and Investigative Psychology).
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