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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera förhörsutskrifter från förhör med flickor mellan 11 

och 16 år som misstänks varit utsatta för sexuella brott. Granskningen har skett utifrån ett 

genusperspektiv, genom att jämföra sex stycken förhör utförda av manliga förhörsledare och 

åtta stycken förhör utförda av kvinnliga förhörsledare. I studien används språkliga indikatorer 

kopplade till förhörsmetodologiska riktlinjer, för att synliggöra hur förhörsledarna ger 

flickorna möjlighet och utrymme att berätta sin upplevelse av det misstänkta sexuella brottet. 

Textmaterialet har kategoriserats utifrån teman och analyserats på detaljnivå för att finna 

eventuella genusspecifika mönster hos förhörsledarna för hur flickorna ges utrymme och 

möjlighet till fritt berättande. Resultatet visar att det inom flera teman går att skönja skillnader 

mellan de kvinnliga och de manliga förhörsledarna. Det har framkommit att de manliga 

förhörsledarna i denna studie i högre grad använder sig av socialt stöd, att det föreligger olika 

tekniker män och kvinnor emellan i hur benämningar av sexuella ord skapas samt att de 

kvinnliga förhörsledarnas förhör i genomsnitt är längre och har en högre frekvens av frågor. 

Inom övriga teman som undersökts är skillnaderna marginella. 
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the interrogation transcripts of interviews with girls 

between the age of 11 and 16 who are alleged victims of sexual crimes. The examination is 

done from a gender perspective, by comparing six interrogations by male interrogators and 

eight interrogations by female interrogators. The study has used linguistic indicators relating 

to the interrogation methodological guidelines, in order to highlight how the interrogators give 

girls the opportunity and space to share their experience of the alleged sexual offense. Text 

material is categorized based on themes and analyzed in detail to find any gender-specific 

patterns of hearing leaders and if the girls are given space and opportunity for a free 

storytelling. The results show that in several themes, differences between the male and the 

female interrogators can be discerned. It has emerged that male interrogators in this study 

have a greater use of social support, that there are various techniques used by men and women 

between how the names of sexual words are created and that the female interrogation leaders 

questioning on average are longer and have a higher frequency of issues. In other dimensions, 

that has been investigated the differences are not significant. 
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1. Inledning  

Det finns många olika uppfattningar om huruvida könstillhörighet och språkanvändande hör 

ihop eller inte. Det pågår en omsusad och minst sagt engagerande genusdebatt i det svenska 

samhället och inte minst har det skapats en bild kring påstådda könsskillnader i 

efterdyningarna av John Grays omtalade bok Män är från Mars, kvinnor är från Venus, där 

det till och med explicit behandlas på vilket sätt kvinnor och män talar helt olika språk 

(Edlund m.fl., 2007, s. 56). Edlund m.fl. menar som motpol till detta att mycket handlar om 

de föreställningar, förväntningar och fördomar vi bär på och som skapar stereotyper kring 

kvinnligt och manligt beteende, däribland språk och samtal, snarare än faktiska skillnader 

(2007, s. 56f).  

 

Samtal är en central del av det sociala arbetet oavsett vilken arbetsplats man arbetar på. Att 

genom samtal kunna bemöta människor i kris eller utsatta situationer är en förutsättning för 

att kunna genomföra det mesta inom socionomens arbetsmässiga ramar. Som socionom är det 

viktigt att vara medveten om hur arbetet går till på flera olika arenor, däribland den polisiära, 

eftersom både socialtjänst och andra instanser ofta är inblandade i någon fas av ett ärende med 

ett barn som misstänks ha blivit utsatt för brott. Det kan även anses betydelsefullt att ta del av 

förhör, som skyddsbedömning för familjen och/eller i syfte att belysa ett barns situation, 

eftersom kontakt med polisen i olika sammanhang kan tyda på en vidare problematik. 

 

Anmälningarna om sexuella brott mot barn har ökat de senaste åren, vilket har medfört att 

uppmärksamheten och medvetenheten kring dessa brott följer anmälningsfrekvensen. 

Exempelvis har antalet anmälda våldtäkter mot flickor under 15 år ökat med 24 % sedan år 

2008 och antalet anmälda våldtäktsförsök mot flickor under 15 år ökat med 19 % under 

samma tidsperiod (Brottsförebyggande rådet, 2010). Som följd av denna eskalering ställs 

höga krav på ett väl genomarbetat och adekvat arbetssätt från de socialarbetare, poliser och 

jurister som hanterar dessa ärenden. Framförallt ligger mycket av fokus på samtal med barn, 

däribland polisförhör. Förhören ska i sin tur följa en viss struktur där syftet är att ställa öppna 

frågor för att skapa en så korrekt bild av händelseförloppet som möjligt (Engberg, 2010-04-

06). Förhören innehåller ofta ett visst antal språkliga indikatorer som påvisar vilken möjlighet 

och vilket utrymme barnet ges att berätta sin egen, av förhörsledaren opåverkade upplevelse, 

av det misstänkta brottet. Dessa indikatorer kan vara exempelvis multipelfrågor, ledande 

frågor och förhörsledarens ordmängd i relation till barnets.  

 

Den mest framträdande stereotypen gällande samtalsstil är enligt Edlund m.fl. (2007, s. 74) att 

det finns ett kvinnospråk och ett mansspråk och att dessa skillnader är både tydliga och 

bestående. Med detta som bakomliggande förutsättning blir det intressant att undersöka om 

speglingar av denna stereotypisering går att identifiera hos de personer som utför barnsamtal, 

i detta fall specifikt rörande förhör i de fall där flickor misstänks varit utsatta för sexuella 

brott. Fokus kommer i denna uppsats ligga på den möjlighet och det utrymme flickan ges att 

berätta sin egen upplevelse av det misstänkta brottet. De språkliga indikatorerna som nämnts 

ovan kommer användas för att belysa detta. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att med hjälp av förhörsutskrifter från förhör med flickor som misstänks varit utsatta 

för sexuella brott, ur ett genusperspektiv analysera hur förhörsledarna ger flickorna möjlighet 
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och utrymme att berätta sin upplevelse av det misstänka sexuella brottet. Studien syftar till att 

undersöka eventuella skillnader beroende på förhörsledarens könstillhörighet. Syftet med 

studien skall uppnås genom att granska följande språkliga indikatorer:     

 

 Hur ser den relativa ordmängden ut förhörsledare och flickor emellan? 

 Vilken frekvens av multipelfrågor finns? 

 Vilken frekvens av ledande yttranden finns?  

 Hur begripligt språk använder sig förhörsledarna av? 

 Vilka ord, uttryck och tekniker använder förhörsledarna för att skapa benämningar för 

”sexuella ord”, såsom könsorgan? 

 Använder sig förhörsledarna av socialt stöd i förhören och i sådana fall på vilket sätt? 

 

1.2 Definitioner 
Genus 

Genus benämns av Mary Crawford (1995, s. 13) som det som kulturen skapar utifrån 

biologin, det vill säga ”råmaterialet” (kön), som förvisso redan är socialt konstruerat till viss 

del. Skapandet av genus börjar således redan när en människa föds. 

 

Stereotyp 

Nationalencyklopedins definition av begreppet stereotyp är ” inom psykologin förenklad och 

ofta fördomsfull föreställning om t.ex. människor som hör till en viss kultur, nation, religion 

eller yrkesgrupp. Den bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder.” 

(Nationalencyklopedin, 2010). I denna uppsats används begreppet för att åskådliggöra 

förenklade föreställningar om manligt respektive kvinnligt språkbruk, samt kunna identifiera 

dessa föreställningar i analysen. 

 

Ledande yttranden 

Ett ledande yttrande från en samtalsledare innebär att svaret på frågan är förväntat eller 

förutsätter fakta som kanske kan ifrågasättas. Ledande påståenden kan uppfattas, från barnets 

sida, som att han/hon måste komma ihåg något som hon/han egentligen inte känner igen eller 

kommer ihåg, vilket kan betyda att barnet återger något som inte stämmer överens med vad 

barnet har upplevt (Cederborg, 2000, s. 77f).  I denna uppsats har de ledande yttranden delats 

upp i tre olika underkategorier; allmänna ledande yttranden, flervalsyttranden samt 

påhängsfrågor.  

 

Flervalsyttranden 

I uppsatsen har flervalsyttranden definierats som en typ av ledande yttrande, där 

förhörsledaren ställer en öppen fråga och sedan ger den förhörda förslag till svar att alternera 

mellan. Ett exempel på detta är ”Berätta vad som hände sen. Gick du upp eller ner eller var 

gick du?”. Enligt Englund (2010-05-10) är flervalsyttranden alltid ledande, ibland kan de 

också vara suggestiva om förhörsledaren påstår något som barnet inte har sagt själv tidigare i 

förhöret. Istället ska förhörsledaren arbeta med förtydliganden, till exempel ”nu förstår jag 

inte riktigt hur den såg ut, beskriv för mig så jag förstår hur kedjan såg ut!”.  

 

Påhängsfrågor  

Begreppet påhängsfråga kommer från engelskans ”tag question” och är korta frågor i slutet av 

ett påstående, som gör att meningen blir ett mellanting mellan ett påstående och en fråga. Ett 
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exempel på detta är att avsluta ett påstående med ”eller?” (Crawford, 1995, s. 23). I denna 

uppsats används en påhängsfråga som definition på en typ av ledande yttrande, eftersom ett 

yttrande/en fråga inte kan anses öppen om den består av ett påstående i ”frågeform”. Ett 

exempel på detta kan vara ”Då gick du in i rummet, eller?”.  

 

Multipelfrågor 

När flera frågor ställs i en följd och buntas ihop kallas det multipelfrågor (Edvardsson, 2001, 

s. 1). Ett exempel på detta kan vara: ”Bor du där själv? Hur stor är lägenheten?”. 

 

Sexuella ord 

I uppsatsen avses med begreppet de ord som benämner könsdelar och sexuella handlingar. 

Orden kan ha olika laddningar, både sexuellt och kulturellt, enligt Karin Milles (Södertörns 

högskola, 2009-12-21). Andra ord för könsorgan är kliniskt betingade, till exempel ”slida” 

(Riskförbundet för sexuella upplysningar, 2010-03-19).  

2. Tidigare forskning 
Tillgången på tidigare forskning kring förhållandet förhörsmetodik och genusspråkliga 

faktorer är begränsad. Därför har detta kapitel utformats utifrån ett framstående 

forskningsprojekt kring kvinnligt språk, ett ansett forskningsprojekt som inriktats på 

polisintervjuer med barn som misstänks ha varit utsatta för sexuella brott samt en artikel om 

begriplighet i det svenska språket. Sammantaget kan dessa tre forskningsprojekt skapa en god 

jämförelsegrund för denna studie. 

2.1 Robin Lakoff - Language and woman’s place (2004) 
Med utgångspunkt i att det finns faktiska skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att tala har 

Robin Lakoffs bok Language and woman’s place (2004) fått en betydelsefull plats. Genom 

introspektion och lingvistik som metod kom hon bland annat fram till en specifik samling 

kännetecken för kvinnligt språk. Exempel på dessa kännetecken är: 

 

Kvinnor använder i högre grad ”tomma” adjektiv. Detta är adjektiv som inte ger någon 

specifik information, utan istället är uttryck för en känsla/känslomässig reaktion, såsom söt, 

gullig och härlig. Lakoff menar även att det finns könsneutrala adjektiv, vilka definieras som 

exempelvis bra (Lakoff, 2004, s. 45f).  

 

Både män och kvinnor använder påhängsfrågor, det vill säga korta frågor i slutet av ett 

påstående, som gör att meningen blir ett mellanting mellan ett påstående och en fråga. Sådana 

påhängsfrågor kan vara ”eller hur?” eller ”tror du inte?” (Lakoff, 2004, s. 47ff) Lakoff 

menar att skillnaden mellan män och kvinnor i detta avseende är att kvinnor i större 

utsträckning använder påhängsfrågor för att få stöd och bekräftelse för den egna åsikten, till 

exempel Den här låten är bra, eller hur? eller Vi tar den här bussen, va? Män använder 

istället påhängsfrågor för att bekräfta att information är riktig, till exempel Det var Ida som 

vann, eller? eller Använder man en nyckel då, sa du? (Lakoff, 2004, s. 47ff).  

 

Kvinnor sägs ha en samtalsstil som är överdrivet artig. De använder indirekta frågeformer 

som ger uttryck för artighet, såsom Jag undrar om du skulle kunna tänka dig att…  
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Kvinnor, mer än män, tycks använda sig av ord och uttryck såsom typ, alltså, liksom eller du 

vet, som en typ av ursäkt för att överhuvudtaget ha uttryckt sin åsikt (Lakoff, 2004, s. 49ff). 

2.2 Ann-Christin Cederborg – Sexuella övergrepp mot barn. Polisintervjuer med 

barn. En studie av 193 polisanmälda ärenden (1999). 
Cederborg (1999, s. 6) har i detta forskningsprojekt studerat hur professionella samtalar med 

barn, i synnerhet gällande samtalstekniker i polisintervjuer. Syftet var att öka förståelsen för 

hur en berättelse växer fram i samspel mellan barn och polis samt även att se hur det juridiska 

systemet tolkar och beskriver de barn och ungdomar som är målsägare i den här typen av 

ärenden.  

 

Resultaten från studien tyder på att det för det första är en mycket komplicerad uppgift för 

samtliga inblandade experter att avgöra om övergrepp har förekommit eller inte. Cederborg 

konstaterar att samtalstekniker utvecklade i Sverige kan ha konsekvensen att barn som utsatts 

för övergrepp inte får komma till sin fulla rätt i den juridiska kontexten, detta på grund av den 

svenska juridikens noggrannhet (1999, s. 28).  

2.3 Lars Melin- Fattaru?! Hur mycket du förstår när du läser går lätt att 

påverka, om skribenten kan knepen (2004).  
Melin skriver i sin artikel om vad som gör att en text är svår eller lättbegriplig och förklarar 

vilka faktorer som spelar in. En av de faktorer som påverkar en texts svårighet är dess 

innehåll av komplexa meningar, det vill säga meningar där det sker många omvandlingar. En 

annan faktor som spelar in vid bedömningen av en text är hur mycket vårt korttidsminne 

belastas.  Exempelvis kan begripligheten försämras då det centrala i meningen kommer först i 

meningen. I början av en mening är det svårt att veta hur informationen ska tas tillvara och då 

meningen är slut har det väsentliga ofta glömts bort. Andra exempel som försvårar 

begripligheten är långa fraser och sammansatta ord. En svensk metod för att beräkna en texts 

begriplighet kallas Läsbarhetsindex (LIX). Denna metod går ut på att räkna summan av 

meningsmedellängden i ord och procentandelen ord längre än sex bokstäver (2004, s. 48f) 

3. Tolkningsram 

3.1 Förhållningssätt vid samtal med barn 
FN:s barnkonvention artikel 3 säger att ” Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 

offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 

eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Då Sverige är anslutet 

till denna konvention ska alltså denna reglering gälla vid polisens förhör med barn. Den 12 

artikeln i barnkonventionen säger att barn ska ha rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som 

berör henne/honom vilket innebär att även denna artikel är viktig att beakta vid förhör med 

barn (Cederborg, 2000, s. 17f).  

 

Vårt samhälles ambition är alltså att ha ett barnperspektiv i utredningsarbete gällande barn. 

Barnperspektiv innebär exempelvis att barnet ska anses vara expert på sin egen situation och 

därför bör bedömningar av professionella gällande barnet utgå från vad som framkommer i 

samtal med det berörda barnet. Med detta sagt ställs stora krav på de professionellas metoder 

och förhållningssätt vid barnsamtal.  Det är av stor vikt att den som intervjuar barnet ställer 

frågor som är öppna till sitt slag för att undvika att barnet blir påverkat att berätta något som 

intervjuaren föreslagit och som därför inte kommer från barnet själv eller någon annan. Det 



 
 

 

  
 

 5 (37) 

 

 

finns en risk att ledande yttranden kan ge felaktiga svar vilket bör undvikas (Cederborg, 2000, 

s. 17f).  

 

De professionella krav som ställs vid samtal med barn är om än mer viktiga när det gäller 

juridisk verksamhet såsom förhör med barn som misstänks ha varit utsatta för brott.  

Domstolen har höga krav på de bevis som ska fälla en brottsling vilken innebär att förhör med 

offer och vittnen, däribland barn, måste vara utförda på ett sakligt sätt (Cederborg, 2000, s. 

27f).  

 

Enligt Ovreeide (2001, s. 211) är det i samtal med barn mer effektivt att sammanfatta det 

barnet berättat, än att komma med direkta uppmaningar till vidare berättande. Fördelen med 

en sådan sammanfattning är att barnet på så vis gärna spontant går vidare i sin berättelse. Om 

man som samtalsledare sammanfattar barnets berättelse underlättar man för barnet att själv 

skapa struktur och sammanhang i sin egen situationsbeskrivning. En annan aspekt som kan 

synliggöras vid sammanfattningar är trovärdigheten i barnets berättelse. Ovreeide betonar att 

barnet själv kan komma med korrigeringar till vad samtalsledaren sagt och samtalsledaren kan 

i sin tur göra en medveten misstolkning för att se om barnet korrigerar eller ej och på så vis 

undersöka trovärdigheten (2001, s. 211).  Edvardsson menar att tekniken att sammanfatta 

barnets berättelse kan vara användbar i vissa sammanhang såsom vid en del av socialtjänstens 

barnsamtal eller i skolsammanhang. Han poängterar dock att denna teknik ej bör användas i 

förhör med barn, då den i denna kontext ofta leder till felkällor (Edvardsson, 2010-05-17). 

 

Angående barnets utrymme i samtalet påvisar Cederborg (2000, s. 59) att intervjuaren ska 

visa tålamod och motstå frestelsen att tala så snart barnet slutar att berätta. Det handlar om att 

lyssna mer än att tala och att då ägna sig åt aktivt lyssnande där barnet ska känna att 

intervjuaren är intresserad av att höra vad barnet har att berätta. 

 

Lamb m.fl. (2008, s. 96) menar att det finns vissa frågor som förhörsledare borde undvika att 

ställa till ett barn vid förhör. Dessa är bland annat ledande yttranden, vilka anses leda till fler 

felkällor. Eide & Eide beskriver att det i samtal med barn är olämpligt att ställa flera frågor på 

en gång (multipelfrågor). Detta kan resultera i att intervjuaren inte vet vilken av frågorna 

barnet svarar på, vilket leder till felaktig information, samt att barnet får svårigheter att svara 

på alla frågor som ställs vilket kan leda till att viktig information går förlorad (Eide & Eide, 

2006, s. 186) .  

 

3.1.1 Förhörsmetodik 

Engberg (2010-04-06) menar att det tidigare utbildades polisstudenter enbart med kognitiv 

förhörsmetodologisk grund. Idag har denna utvecklats med en strukturerad intervjumetodik 

från National Institute of Child Health and Human Development Bethesda (NICHD) då det 

anses vara lättare i förhör med barn att tillämpa en konkret modell än att basera förhörsteknik 

endast på en kognitiv ansats.  

 

Modellen från NICHD utgår från att arbeta med öppna frågor och genom invitationer i första 

hand så att barnets berättelse blir så litet påverkat som möjligt av förhörsledarnas frågor. 

Förhörsledare får lära sig frågetyper som ger barnet utrymme att med egna ord berätta sin 

version istället för att förhöret enbart består av frågor följt av korta svar. Vidare lär sig 
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förhörsledare att arbeta med förtydliganden som gör det möjligt för barnet att utveckla sin 

berättelse så att den vuxne förstår (Engberg, 2010-04-06).  

 

Benämning av sexuella ord 

I förhör med barn ska förhörsledaren använda de ord som barnet själv använder för att 

benämna ord relaterade till sexualitet så att orden inte värderas som bättre eller sämre. 

Förhörsledaren måste således utröna vilka benämningar barnet använder för att beskriva 

exempelvis könsorgan innan han eller hon börjar ställa frågor om den misstänkta händelsen  

(Engberg, 2010-04-06).  

 

Socialt stöd 

Ytterligare en teknik som förhörsledare lär sig är hur de ska använda socialt stöd för att få 

ovilliga berättare att ändå berätta. Socialt stöd är inte detsamma som att tycka synd om eller 

att visa förståelse för hur barnet känner sig eller något annat suggestivt, utan att verkligen 

stanna kvar i den svåra händelsen och motivera barnet att berätta. Det är av vikt att 

förhörsledaren tydligt signalerar att han eller hon vill uppfatta vad det är som har hänt barnet 

(Engberg, 2010-04-06). Engberg menar att socialt stöd handlar för förhörsledaren om att 

stanna kvar i en situation och orka med att vara där. Om barnet ger uttryck för att tycka att 

den situationen är jobbig att befinna sig i är det viktigt att vara med och stötta genom att fånga 

upp känslan av att det är jobbigt just nu och att barnet får säga det, så att förhörsledaren 

förstår (Engberg, 2010-05-10).  

 

Om man vill bekräfta att någonting är svårt är det en fördel att vara neutral snarare än att utgå 

från vad man själv vet och berätta om vad till exempel andra barn kan ha upplevt och berättat 

i liknande situationer. En annan sak som är bra att poängtera för barnet är att det är svårt att 

minnas och beskriva händelseförloppet i exakt ordningsföljd, allt för att barnet ska förstå att 

det inte är lätt, men att det är viktigt att försöka. Socialt stöd kan även innebära att fånga upp 

och behålla kontakten genom att exempelvis fråga barnet hur det är för honom/henne att 

berätta, hur han/hon har det nu. Det handlar också om att vara bekräftande, inte förutsättande 

eller värderande, såsom att exempelvis säga ”Du kan berätta vad du vill för mig.” En annan 

sak som innefattas i begreppet socialt stöd är att bekräfta att man har lyssnat. Detta kan man 

göra genom exempelvis att säga att barnet nu har berättat väldigt mycket om vad han/hon 

varit med om. Något som inte anses okej i detta sammanhang är att ge regelrätt beröm, alltså 

att säga att någon har varit duktig för att den berättat, eller i liknande ordalag bekräfta barnet 

(Engberg, 2010-05-10).  

3.2 Språk och kön 

3.2.1 Tre förklaringsmodeller kring förhållandet mellan språk och kön 

Sedan 1970-talet har genusspråklig forskning dominerats av tre huvudsakliga teman, vilka 

teoretiserar både intryck och den förmodade verkligheten kring manligt och kvinnligt sätt att 

tala. Dessa omnämns i denna uppsats som bristhypotesen, dominanshypotesen och 

skillnadshypotesen (Freed, 2003, s. 701).  

Bristhypotesen 

Enligt Freed (2003, s. 701) är denna hypotes den tidigaste moderna teorin om kvinnans språk. 

Den beskrivs i termer om kvinnans språk som ineffektivt i förhållande till mannens och att 

hennes sätt att tala präglas av och är uttryck för hennes osäkerhet och maktlösa position i 

samhället. Kvinnans språk anses avvikande från mannens (som betraktas som normen) vilket 
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implicit förklarar kvinnans språk som bristfälligt. Den osäkerhet som antas finnas i kvinnors 

språkuttryck leder således till att kvinnor inte har samma möjlighet till auktoritet i offentliga 

sammanhang vilket producerar och reproducerar kvinnors underordning (Edlund m.fl., 2007, 

s. 156). Denna underordning kan visa sig i en osäkerhet som går att identifiera i kvinnors sätt 

att tala, där en konkretisering av detta beskrivs som ett mer frekvent användande av så kallade 

påhängsfrågor, som exempelvis ”eller?” (Nordenstam, 2003, s. 19).  

Dominanshypotesen 

Denna modell visar på att skillnader i språket mellan könen beror på mäns makt och 

dominans över kvinnor i samhället som stort. Kvinnors språk ses alltid i relation till den 

manliga dominansen (Edlund m.fl., 2007, s. 156f). Dominanshypotesen fokuserar på frågor 

som uppstår i en diskussion kring den patriarkala ordningen, vilka kan definieras som just 

frågor om mannens makt och dominans (Freed, 2003, s. 701). Eckert & McConnall-Ginit 

(2003:2) påvisar att språkskillnader uppkommer ur dominansen och upprätthålls för att 

kvinnans underordnade plats i normsystemet skall bibehållas. Kommunikationen ses alltid 

inom en social hierarki och utifrån detta perspektiv kan man även finna en förklaring till att de 

kvinnor och män som försöker utjämna skillnaderna möter motstånd, eftersom alla människor 

är inackorderade i samma könsstrukturer. Enligt Edlund m.fl. (2007, s. 157ff) deltar inte 

kvinnor och män på samma villkor i samtal. 

 

Det handlar också om en föreställning om att män alltid strävar efter kontroll i samtalet, vilket 

leder till ett ofrånkomligt övertag hos män. Det finns därför ingen mening med att lägga skuld 

på enskilda individer, utan ”skulden” kan förflyttas till de kulturella förväntningar och inlärda 

beteenden som finns på män. Dominanshypotesen gräver djupare i socialisationsbegreppet 

och ställer frågan om varför socialisationen ser ut som den gör i förhållande till sociala 

mönster. Man vill synliggöra maktobalansen som anses vara orsaken till socialisationen och 

dominansen existerar i samtal oavsett om det finns en avsikt bakom den eller inte. Mannen 

har således ofta ingen avsikt att dominera samtalspartnern utan han samtalar utifrån den 

samtalsstil han präglats in i, men med konsekvensen att kvinnans verbala förmåga ses som 

underordnad (Edlund m.fl., 2007. S. 157ff). 

 

En annan aspekt av dominanshypotesen är kopplingen mellan sociala strukturer och politik i 

förhållande till språkliga uttryck. Freed (2003, s. 701) menar att denna koppling som innebär 

att synen på och behandlingen av kvinnan som mannens icke jämlike beror på att samhällets 

normer bokstavligen etablerats av män verksamma på den politiska arenan. Uppdelningen av 

språkliga verktyg blev alltså att en del av språket tillhör dem som innehar makt och den andra 

delen är kvinnornas. Språkskillnaderna identifierades som kanaler för de strukturer som 

innebär att de olika språkliga verktygen ger olika tillgång till att kunna göra sin röst hörd.  

Skillnadshypotesen 

Skillnadshypotesen kallas även särartsperspektivet, eftersom den bygger på tanken om att det 

finns vissa grundläggande skillnader mellan män och kvinnor (Nordenstam, 2003, s. 15) och 

att dessa grundläggande skillnader vilket bland annat innebär att män och kvinnor har olika 

samtalsstrategier (Freed, 2003, s. 701). En viktig utgångspunkt är att kvinnor och män har 

olika samtalskulturer, där kvinnor i första hand samtalar för att skapa relationer, medan mäns 

samtal ofta är mer av informativ art. Skillnaderna värderas inte - språken är olika men 

likvärdiga (Edlund m.fl., 2007, s. 156). Edlund m.fl. menar vidare att dessa skilda 

samtalskulturer beror på barnets socialisering och att man ofta socialiseras i samkönade 

grupper och sammanhang. Flickor lär sig då relationsorienterat och närhetsbevarande sätt att 
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uttrycka sig, i form av samtalsstil, medan pojkar får lära sig att forma sitt språk för att kunna 

tillskriva sig dominanta egenskaper, varpå dessa överförs till vuxenlivet där umgängeskretsen 

är betydligt mer könsblandad (Edlund m.fl., 2007, s. 156). Tannen är gällande detta inne i 

samma territorium; ”Även om flickor och pojkar växer upp i samma område, i samma kvarter 

eller i samma hus så växer de upp i skilda ordvärldar. Människor i omgivningen talar till dem 

på olika sätt och man förväntar sig och godtar att de gör det.” (Tannen, 1992, s. 40).  

 

Detta styrks även av Eckert & McConnall-Ginit (2003, s. 1), vilka menar att kvinnor och 

mäns språk ser olika ut på grund av att man förhåller sig på olika sätt till sitt språk, beroende 

på skillnader i socialisationen. Flickor och pojkar anses tillhöra olika subkulturer kopplade till 

deras kön. Förespråkare av detta perspektiv menar, enligt Freed (2003, s. 701) att en 

fokusering sker på de skillnader mellan mäns och kvinnors språk, som man anser vara 

faktiska. Detta istället för att fokusera på maktstrukturer och (manlig) dominans. Det skulle 

kunna leda till att det vore möjligt att lyfta fram positiva värden med respektive samtalsstil 

och därmed jämställa dem.  

3.2.2 Stereotypisering och föreställningar 
 

”Kön förhandlas fram i interaktion mellan människor i enlighet eller i 

opposition mot sociala och kulturella idéer och manlighet och 

kvinnlighet. Sådana förhandlingar går inte att undvika, eftersom 

indelningen i två kön är ett strukturellt drag i den västliga världen och 

är invävd i alla andra skillnader.” (Nordenstam, 2003, s. 46) 

Att besvara frågan huruvida det finns faktiska skillnader i människors språkbruk beroende på 

dess könstillhörighet är enligt Edlund m.fl. (2007, s. 57f) en komplicerad fråga. Istället kan 

skillnaderna ses genom att synliggöra vilka föreställningar som finns gällande kvinnors och 

mäns språkbruk. Ofta handlar menade skillnader i mäns och kvinnors språk om förväntningar 

på hur en viss företeelse ska se ut, snarare än om fakta (Nordenstam, 2003, s. 47). Våra 

föreställningar om kvinnors respektive mäns språkbruk är utbredda och får därmed som 

konsekvens att vårt faktiska användande av språket, alltså vad vi förväntar oss av andra samt 

av oss själva och hur vi tolkar andra människors språkbruk, blir förbundet vår 

könstillhörighet. Språkliga stereotyper som kopplas till genus skapas och är kontinuerligt 

föränderliga. Viktigt att ha i åtanke är dock att stereotyper är mer vanligt förekommande riktat 

mot underordnade grupper, såsom kvinnor. Därmed förekommer det i större utsträckning 

föreställningar vad gäller kvinnors språk än om mäns språk (Edlund m.fl., 2007, s. 57f). 

 

Talbot (2003, s. 474f) ser en problematik i att föreställningarna om manlig och kvinnlig 

samtalsstil skapar en uppdelning och en motsättning med könsroller som grund. Detta ger 

upphov till att de skillnader som kan urskiljas snarare speglar och reproducerar våra 

förväntningar på manligt och kvinnligt, än visar en faktisk differens. Föreställningarna kan 

påverka människor att uppfatta ett visst språkbruk hos andra, kopplat till dess 

könstillhörlighet, som faktiskt inte finns (Edlund m.fl., 2007, s. 58). Enligt Talbot finns det till 

exempel en risk att kvinnans traditionellt karaktäristiska ”moderliga” och ”fostrande” roll i 

samtal producerar ytterligare stereotypiserande föreställningar om att det är så hon är, medan 

det som framkommer om den manliga samtalsstilen kan användas för att försvara manlig 

makt och privilegier som följer med denna (Talbot, 2003, s. 475). Nordenstam (2003, s. 47) 

redovisar i anslutning till detta ett experiment om fördomar kring språkbruk kopplat till 
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könstillhörighet. I experimentet användes en autentisk text vid två olika tillfällen, men med 

två olika författarnamn, i det ena fallet hette avsändaren Ingvar och i det andra fallet Ingvor. 

Personerna som läste texten skulle bedöma författarens egenskaper. Ingvar ansågs då mer 

intelligent och trovärdig och Ingvor mer mänsklig. Nordenstam påvisar med detta i vilken hög 

grad vårt biologiska kön sammanlänkas med stereotypa idéer om kvinnlighet och manlighet 

(Nordenstam, 2003, s. 47). 

 

Flera författare poängterar vikten av att uppmärksamma språkliga skillnader även inom 

grupperna kvinnor och män då kön enbart är en av många delar som påverkar människors 

språkbruk. De allra flesta människor har även möjligheten att själva utveckla sitt språkbruk i 

olika riktningar. Exempel på andra faktorer som påverkar språkbruket kan vara ålder, 

utbildning, etnicitet och klass. Vilket sammanhang man befinner sig i kan också ha stor 

inverkan på sättet att tala (Edlund m.fl., 2007, s. 159).  

 

Både Edlund m.fl. (2007, s. 58ff) och Talbot (2003, s. 475) pekar på vissa skillnader i manlig 

och kvinnlig samtalsstil som framkommit vid omfattande studier. Kvinnor tycks i sin 

samtalsstil kännetecknas av närhet och samhörighet vilket kan te sig som att de är 

medkännande, relationsbyggande, lyssnande, privata, samhörighetsskapande, stödjande, 

förtroliga. Mäns samtalsstil, å andra sidan, tycks kännetecknas av distans och kontroll som 

kan visa på problemlösande, rapporterande, föreläsande, offentlighet, statusmarkerande, 

motsättande samt oberoende. Tannen menar att vissa kvinnor drar sig för att komma fram 

med upplysningar de sitter inne med, särskilt till män (1992, s. 61). 

 

Enligt Edlund m.fl. (2007, s. 58ff) är en föreställning gällande skillnader i kvinnors respektive 

mäns språkbruk att kvinnor pratar mer än män. Crawford stärker den uppfattningen genom att 

påvisa att den planlöst pladdrande kvinnan är en av de starkaste stereotyper som finns av 

kvinnligt språk. Kvinnor fortsätter att betraktas som det pratsamma könet eftersom den 

gällande normen är tystnad, vilket skapar en bild av en kvinna som pratsam så fort hon öppnar 

munnen och bryter mot denna norm och ”inkräktar” på mannens talutrymme (1995, s. 42). 

Trots att kvinnor använder sig av fler ord än män sägs orden inte innehålla mer substans än i 

männens färre ord (Edlund m.fl., 2007, s. 58ff). 

4. Metod  

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
En hermeneutisk utgångspunkt har använts i uppsatsen då texttolkning är en central del av 

hermeneutiken (jfr Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 193). Vidare bygger uppsatsen på att 

förstå de enskilda individernas (förhörsledarnas) sätt att uttrycka sig som en del av 

samhälleliga könsstrukturer samtidigt som dessa strukturer enbart blir tydlig vid granskningen 

av enskilda delar (förhörsledarna) . Studien ska alternera mellan att ha fokus på delarna och 

helheten för att skapa förståelse för och djup i de specifika frågeställningarna. Detta kan 

kopplas till föreställningen om en lösning på det komplicerade samspel mellan del och helhet 

som utgör en stor del av grunden inom hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 194). 

 

Eftersom studien åsyftar undersöka hur flickorna ges möjlighet och utrymme till fritt 

berättande, kommer detta analyseras ur en sådan aspekt att delarna (de språkliga 

indikatorerna) belyses var för sig som i någon bemärkelse meningsbärande tecken i relation 
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till studiens syfte som helhet. Alvesson & Sköldberg (2009, s. 205f) menar att texttolkning 

innebär att se varje tecken, ur en text, på mikronivå ur ett större meningsgivande perspektiv.  

 

Inom hermeneutiken är det av stor vikt att medvetandegöra förförståelsen inom ett nytt 

område, eftersom den annars kan fungera hindrande (Cederström, 2010-03-12). Författarna 

kommer därför att fortlöpande reflektera och diskutera om förkunskaper, erfarenheter och 

förståelse inom området och vad det betyder för granskning och tolkning av data. Enligt 

Alvesson & Sköldberg (2009, s. 211) kräver förståelse av en ny text förförståelse och därmed 

kan vinsterna med denna typ av diskussion urskiljas inför forskningens start. 

 

Studien har en kvalitativ ansats i form av texttolkning men har även kvantitativa inslag då 

texten har kvantifierats i tabeller och diagram.  

 

4.2 Urval  
Urvalet av förhörsutskrifter är gjort utifrån följande önskemål:  

– 20 stycken förhör, varav 10 stycken ska ha genomförts av kvinnliga förhörsledare och 10 

stycken av manliga förhörsledare med så många olika förhörsledare som möjligt 

representerade för vardera kön. 

– Förhören ska ha utförts i en och samma stad i Sverige. 

– Förhören ska gälla misstänkta fall av sexuella brott mot flickor. 

– Flickorna ska vid förhörstillfället varit i åldrarna 11-16 år.  

– Förhören ska vara det första förhöret i ärenden som lett till åtal. 

– Förhören ska ha utförts inom de senaste tio åren.  

 

Det slutgiltiga urvalet i denna studie blev 16 förhör och har inkommit genom en typ av 

bekvämlighetsurval, där alla förhör som passat in i urvalsramen insamlats. Det är således ett 

totalt stickprov. Bryman menar att det anses vara en acceptabel form av bekvämlighetsurval 

då man får möjlighet att samla in data från ett specifikt urval av respondenter. Denna typ av 

studie leder inte till några slutgiltiga resultat på grund av små möjligheter till generalisering. 

Den kan dock fungera som språngbräda för fortsatt forskning eller skapa förutsättningar för 

kopplingar inom det existerande resultatet (Bryman, 2003, s. 115). Två utav förhören som 

tilldelades författarna föll bort på grund av de förhörda flickornas låga ålder och då de alltså 

inte ens från början ingick i den tänkta urvalsgruppen.  

4.3 Litteratursökning 
I Örebro Universitetsbiblioteks databas Libris har dessa sökords använts; samtal med barn (38 

träffar), polisförhör (9 träffar), genus och språk (81 träffar), language and gender (64 träffar). 

Genom dessa sökningar har delar av litteraturen hittats. I litteraturen har sedan ytterligare 

referenser följts upp och hittats via samma databas.  

4.4 Materialinsamling 
Vid kontakt med chefen vid roteln för brott mot barn formulerades en förfrågan om utlämning 

av sekretessbelagt material i form av förhörsutskrifter. Hänvisning skedde då till polisens 

jurist till vilken en formell begäran skulle skickas. En sådan utformades i samråd med 

handledare och skickades därefter både via mejl och överlämnades personligen i polisens 

reception. I begäran specificerades önskemål om urvalsgrupp samt uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I denna begäran beskrevs även hur hanteringen av materialet skulle ske 
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utifrån gängse forskningsetiska principer. Den formella begäran bifölls och efter att materialet 

avidentifierats på barnets namn, personnummer samt andra uppgifter som skulle kunna röja 

barnets identitet utlämnades materialet i pappersform.  

 

För att kunna urskilja indikatorer på barnets möjlighet till och utrymme för att ge sin egen, av 

förhörsledaren, opåverkade upplevelse i ett förhör är det viktigt att redogöra för hur 

förhörsmetodiken som ligger till grund för förhören är utformad. Birgitta Engberg är i 

uppsatsen kontaktad i detta ärende via e-post i egenskap av poliskommissarie och eftersom 

hon arbetar med att utbilda polisstudenter i intervju- och förhörsmetodik för barn och 

ungdomar på Stockholms Universitet.  

4.5 Tillvägagångssätt 
När det avidentifierade förhörsmaterialet inhämtats numrerades de olika förhören och gavs 

”namn” för att underlätta vid hantering. Förhörens nummer och detaljinformation (såsom 

förhörsledarens könstillhörlighet och barnets ålder) nedtecknades. De olika förhörsledarna 

delades in efter nummer och kön. En första genomgång av materialet genomfördes för att få 

en överblick av innehåll och eventuella mönster. Teman och kategorier som kunde urskiljas 

vid denna genomgång blev riktlinjer för vidare granskning av materialet. För att på bästa sätt 

kunna försäkra hög validitet noterades varje gång någon av författarna arbetat igenom 

materialet och syftet var då att alla författare skulle ha läst och markerat tematiska detaljer i 

texten efter den andra genomläsningen. Dessa var ledande yttranden, multipelfrågor, 

påhängsord och benämningar av sexuella ord (könsorgan).  

 

När antalet ledande yttranden beräknades markerades till att börja med alla förhörsledarens 

frågor och sedan de ledande yttranden (med blå färg). Sedermera gjordes en uträkning av 

andelen ledande yttranden i förhållande till det sammanlagda antalet frågor, angiven i procent. 

Likadant gjordes med kategorin multipelfrågor, men till detta användes istället en gul färg, för 

att underlätta särskiljningen mellan ledande yttranden och multipelfrågor. Den sista kategorin 

innefattade inte bara vilka ord som används för att benämna könsorgan, utan hur de sexuellt 

laddade orden benämns för första gången i varje förhör och hur förhörsledaren anpassar sig 

efter flickans språkbruk/ordval gällande detta. För att markera de olika kategorierna användes 

överstrykningspennor i olika färger och ”post-it”-lappar i litet format, även dessa inom en 

skiftande färgskala. Resultatet av detta skrevs i referat och tabellform, där en sammanfattning 

gjordes för varje förhör. 

 

Ytterligare faktorer/kategorier skapades och granskades i texten. Dessa var ordmängd, det vill 

säga det sammanlagda antalet ord för förhörsledaren respektive den förhörda flickan, beräknat 

i procentandelar på fem slumpmässigt utvalda sidor ur förhöret, samt de fem längsta svaren. I 

den senare kategorin adderades den förhörda flickans ord i hennes fem längsta svar (i hela 

förhöret) till en sammanlagd summa ord. Resultaten av dessa uträkningar redovisades i 

stapeldiagram.  

 

De nästa kategorierna som formades var ordlängd och meningslängd, dessa för att kunna göra 

en bedömning av textens svårighetsgrad och begriplighet. Vid beräknandet av ordlängd valdes 

tre sidor ur varje förhör ut slumpmässigt. Varje ords bokstavsantal nedtecknades i en 

provisorisk och för hand nedskriven tabell, genomsnittlig ordlängd samt medelvärdet för 

ordens längd uträknades och fördes in i en tabell på datorn. Även medelvärdet för 

meningslängd räknades ut. Vid uträknandet av dessa resultat användes en miniräknare. 
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Slutligen formades kategorin socialt stöd där förhören återigen gicks igenom för att leta efter 

sådana situationer då förhörsledarna använt sig av detta. Samtliga situationer av socialt stöd 

har redovisats i form av utdrag.  

 

Alla tabeller och diagrammet har kontrollräknats. De två författarna som inte utformat 

tabellerna och diagrammet kontrollräknade sedan dessa. En av dessa två författare läste upp 

värdena medan den andra, med hjälp av miniräknare, kontrollerade beräkningarna.  

4.6 Avgränsningar 
Uppsatsen ämnar enbart analysera förhörsutskrifter från förhör med flickor i åldrarna 11-16 år 

som varit utsatta för sexuella brott. Förhör med pojkar i samma situation är inte en del av 

urvalet, då tillgången till sådant material är bristfällig. Åldersspannet har avgränsats till 

åldrarna 11-16, då en homogen undersökningsgrupp önskas, eftersom språkbruket i förhör 

rimligen brukar anpassas efter barnets ålder.  

 

En strävan har varit att förhören ska ha skett under ett inte alltför stort tidsintervall, men på 

grund av bristen på manliga förhörsledare har vi valt att betrakta värdet i att kunna göra en 

adekvat jämförelse ur ett genusperspektiv som högre än att analysera så nytt material som 

möjligt.  

 

Sexuella brott är ett vanligt brett begrepp som innefattar både våldtäkt och övriga sexuella 

brott, men uppsatsen kommer inte att analysera material från förhör där den målsägande varit 

utsatt för andra brott än sexuella, som exempelvis misshandel. Anledningen till denna 

avgränsning är att uppsatsen exempelvis syftar till att undersöka benämningar av flickornas 

kroppar och ord kopplade till sexualitet, vilket kan tänkas användas mer frekvent i denna typ 

av förhör och att laddningen i begrepp kopplade till sexualitet kan bli mer påtaglig när det 

gäller språk och genus.  

 

I denna studie kommer enbart den första förhörsutskriften från fall som gått till åtal att 

analyseras. Grunden till detta är att det vid första mötet sker en process där förhörsledaren och 

barnet försöker nå en gemensam samtalsnivå – brottsförlopp avhandlas för första gången 

mellan parterna och språket kan därmed ha en trevande karaktär för att utveckla gemensamma 

benämningar och ord. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Deborah Tannen (1992, s. 233) kan förväntningar på kvinnligt och manligt styra hur 

uppfattningen av en företeelse blir. Även om män och kvinnor skulle uttrycka sig på samma 

sätt gör människors djupt rotade föreställningar att olika tolkningar kan göras utifrån en 

identisk situation. Vid författandet av denna studie har risken uppmärksammats och eftersom 

namnen eller könen på förhörsledarna inte är maskerade i textmaterialet krävs kontinuerlig 

reflektion och medvetenhet, så att inte de egna föreställningarna tillåts styra analysarbetet. Att 

egna stereotypiseringar och fördomar är svåra att medvetet kontrollera kan dock anses 

medföra en risk för att uppsatsens reliabilitet påverkas negativt. I textbearbetningen har en 

medvetenhet funnits att skillnader i materialet inte kan förutsättas.  
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Validitet avser att forskaren mäter det som är relevant i sammanhanget (Bryman, 2002, s. 43). I 

denna studie har det gjorts mätningar på språkliga faktorer, vissa på detaljnivå, för att uppnå 

syftet att undersöka tendenser om vilket utrymme och vilken möjlighet flickorna ges att 

berätta sina upplevelser under förhöret. Eftersom resultatet konkret synliggör detta, kan 

studien anses ha en allmänt hög validitet.   

 

Enligt Bryman (2002, s. 118) är det viktigt att ha i åtanke att ”alla resultat endast kan 

generaliseras till den population utifrån vilken man hämtat sitt sampel”. Resultaten i denna 

studie kan därför enbart gälla just den grupp förhörsledare i just den stad där studien utförts. 

Således är den externa validiteten låg (jfr Bryman, 2002, s. 118ff).  Ett problem med ett så 

pass litet stickprov som denna studie innehåller kan dessutom anses vara risken för att 

resultaten vilar mer på individuella egenskaper hos både förhörda flickor och förhörsledare, 

snarare än de variabler som undersöks. Om ett barn är väldigt talför medför det i statistiken en 

bild av att förhörsledaren ger stort utrymme till barnet och tvärtom; ett tystlåtet barn skapar 

automatiskt eventuellt missledande tolkningar, då det kan uppfattas som att barnet inte ges det 

utrymme hon/han har rätt till i ett förhör. En annan aspekt kan vara i vilken grad barnet 

känner förtroende för förhörsledaren, inte beroende på dennes kompetens, utan helt enkelt 

beroende på personkemi, tidigare erfarenheter, dagsform eller situationsbundna faktorer.  

 

För att säkra interbedömarreliabiliteten, vilket innebär att olika författares tolkningar av ett 

material överensstämmer (Bryman, 2002, s. 120), är det inte samma författare som utformade 

tabellerna och diagrammet, som sedan kontrollräknade dem. 

4. 8 Bortfall 
Eftersom tillgången på förhör genomförda av manliga förhörsledare var begränsad bestod det 

slutliga materialet endast av sex stycken förhör av två olika förhörsledare. Den totala summan 

förhör blev 16 stycken och minskades således i förhållande till det önskade urvalet då den 

totala tillgången på förhör som stämde överens med urvalsvariablerna var begränsad. Två av 

de erhållna förhören valdes bort då flickorna i dessa förhör var endast fem respektive sex år 

gamla. Det har dock inte förekommit något bortfall på förhörsutskrifter från det slutliga 

urvalet. 

4.9 Metodproblem 
Ett metodproblem har visat sig vara att viss engelskspråkig litteratur gällande språk och genus 

som använts i studien har visat sig vara svår att applicera på det svenska språket. Detta 

exempelvis gällande påhängsord då det är svårt att hitta svensk exakt översättning med 

samma betydelse.  

Ett annat problem som till viss del visat sig under arbetets gång är det faktum att en stor del 

av litteraturen kring barnsamtal inte är direkt applicerbar på förhör. Barnsamtalets riktlinjer 

och komponenter kan helt enkelt inte alltid överföras till det sammanhang studien avser att 

undersöka. Hänsyn har tagits till detta och försök har gjorts att finna så relevant litteratur som 

möjligt för att studien ska genomföras på ett adekvat sätt. Ytterligare ett problem har varit att 

finna internationell forskning just kring studiens specifika område. Därmed har forskning 

inom barnsamtal respektive språk och genus kopplats samman. 
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5. Forskningsetiska ställningsstaganden 
För att skydda flickornas identitet har valet gjorts att inte namnge den stad i Sverige som 

förhören har inhämtats ifrån och inte heller namnge förhörsledarna då även den informationen 

skulle kunna vara identitetsröjande. Då flickornas namn och personnummer, samt 

förhörsledarnas efternamn och personnummer redan maskerats när materialet kommit 

författarna till handa har etiska överväganden kring informationskravet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet (jfr Bryman, 2002, s. 440ff) dels varit utan relevans för studien och dels 

omöjliga att ta hänsyn till. Däremot har konfidentialitetskravet (jfr Bryman, 2002, s. 442) varit 

centralt för forskningen, då det är av absolut vikt att skydda konfidentiella uppgifter och värna 

om både flickornas och förhörsledarnas integritet.   

 

Eftersom materialet är belagt med hanteringsrestriktioner på grund av den höga sekretessen 

har valet av plats för granskning varit ett etiskt dilemma. Valet har ofta fallit på att sitta 

hemma och inte på universitetet, eftersom det aldrig går att vara helt säker på vad människor 

runt omkring kan utläsa av diskussioner och reflektioner kring materialet, även om inga 

detaljer nämns. Att använda sig av utdrag ur förhören har känts adekvat för att få en konkret 

bild av hur förhörsledarnas språk kan yttra sig i en förhörskontext. Det som har varit svårt är 

dock hur pass långa utdrag som är godtagbart att ha i uppsatsen och det har därför förts 

diskussioner om detta med handledare för att få kännedom om vilka regler som gäller. 

Bedömningen har gjorts att det inte finns någon risk att någon som läser uppsatsen känner 

igen sekvenser av referat eller citat. 

 

Eftersom syftet inte har varit att undersöka kvaliteten på förhören eller ”hitta fel” i materialet, 

har det varit viktigt att koncentrera sig på språkliga faktorer som kan påverka flickornas del i 

förhören ur ett genusperspektiv, snarare än att påpeka vad som gjorts rätt och vad som gjorts 

fel. Det har varit ett etiskt dilemma när upptäckter av vissa brister i förhörsmetodiken har 

funnits. Valet har tagits att istället fokusera på eventuella variationer gällande detta ur ett 

genusperspektiv. Det är lätt att omedvetet döma yrkesverksamma i sådana här situationer när 

arbetet inte sker på rätt sätt, men det är viktigt att ta hänsyn till att det är omöjligt att sätta sig 

in i hur en förhörssituation sett ut eller hur förhörsledarens personlighet är, genom att enbart 

läsa förhörsutskriften. Det kan ses som en integritetsfråga, då individen alltid har 

tolkningsföreträde när det gäller sin självkännedom (jfr Thorsén, 2008, s. 125).   

 

6. Resultatredovisning 
I resultatet är alla decimaltal avrundade till en decimal.  

6.1 Förhörsbeskrivning 
Här följer en beskrivning av varje förhör, i fråga om förhörets nummer, förhörets längd (tid), 

förhörets antal utskrivna sidor (påbörjade), förhörsledarens numrering, brottsmisstanke som 

den anges i förhörsutskriften samt förhörsledarens könstillhörighet . I resultatredovisningen 

kommer enbart förhörens nummer att skrivas ut. 

 

Förhör 1: Kvinnlig förhörsledare A, 21 minuter, 13 sidor (Våldtäkt mot barn). 

Förhör 2: Manlig förhörsledare B, 34 minuter, 15 sidor (Sexuellt ofredande). 

Förhör 3: Kvinnlig förhörsledare C, 40 minuter, 20 sidor (Våldtäkt). 

Förhör 4: Manlig förhörsledare B, 31 minuter, 12 sidor (Sexuellt ofredande). 

Förhör 5: Manlig förhörsledare A, 42 minuter, 29 sidor (Sexuellt övergrepp mot flicka). 

Förhör 6: Kvinnlig förhörsledare D, 42 minuter, 21 sidor (Grov våldtäkt). 
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Förhör 7: Kvinnlig förhörsledare A, 45 minuter, 18 sidor (Våldtäkt mot barn). 

Förhör 8: Kvinnlig förhörsledare C, 47 minuter, 18 sidor (Sexuellt övergrepp mot barn). 

Förhör 9: Kvinnlig förhörsledare E, 47 minuter, 29 sidor (Sexuellt övergrepp mot barn). 

Förhör 10: Manlig förhörsledare F, 14 minuter, 11 sidor (Sexuellt ofredande). 

Förhör 11: Kvinnlig förhörsledare E, 47 minuter, 22 sidor (Våldtäkt mot barn). 

Förhör 12: Manlig förhörsledare A, 43 minuter, 24 sidor (Sexuellt utnyttjande). 

Förhör 13: Kvinnlig förhörsledare C, 56 minuter, 34 sidor (Grov våldtäkt). 

Förhör 14: Manlig förhörsledare F, 25 minuter, 16 sidor (Grovt sexuellt utnyttjande). 

 

Det förekommer fyra kvinnliga förhörsledare med totalt åtta förhör och två manliga 

förhörsledare med totalt sex förhör. Den genomsnittliga tidslängden i minuter för de kvinnliga 

förhörsledarna är 43,1 minuter. Den genomsnittliga tidslängden i minuter för de manliga 

förhörsledarna är 31,5 minuter. De kvinnliga förhörsledarna har i förhören ställt i genomsnitt 

tre frågor per minut och de manliga förhörsledarna har i genomsnitt ställt 3,7 frågor per 

minut. 

6.2 Tema: Relativa ordmängder 
På fem slumpmässigt utvalda sidor per förhör har både den förhördas och förhörsledarens ord 

räknats. Ordmängden har därefter omvandlats till procent för att klargöra ordfördelningen 

mellan parterna i förhöret. I figur 1 redovisas ordmängden från de fem längsta svaren i alla 

förhör. Den förhörda flickans fem längsta svar i varje förhör har även räknats ihop och 

sammanställts i tabell 2. 

 

Figur 1. De fem längsta svaren i sammanlagt antal ord från den förhörda flickan till 

förhörsledaren.  

Svart = kvinnliga förhörsledare 

Grå = manliga förhörsledare                

 

Antal ord: 



 
 

 

  
 

 16 (37) 

 

 

6.2.1 Kvinnliga förhörsledare 

Tabell 1. Relativ ordmängd - förhörsledare/den förhörda flickan i förhör utförda av kvinnlig 

förhörsledare. Angivet i procent (%). 
 

Förhörets 

nummer 

Förhörsledaren 
(angivet i procent, 

%) 

Flickan 
(angivet i 

procent, %) 

1 58 42 

3 52 48 

6 25 75 

7 24 76 

8 64 36 

9 56 44 

11 59 41 

13 43 57 
Medelprocent av förhörsledarnas/flickan relativa ordmängd: 47,6/52,4 % 

Medianprocent av förhörsledarnas/flickan relativa ordmängd: 54/46 %  

 

Tabell 2. Flickornas fem längsta svar i förhör utförda av kvinnlig förhörsledare .  

Förhörets 

nummer 

Antal ord 

1 283 

3 477 

6 485 

7 889 

8 296 

9 266 

11 321 

13 1091 
Medelvärde av ordmängden från de fem längsta svaren till kvinnliga förhörsledare: 513, 5 ord. 

Medianen av ordmängden från de fem längsta svaren till kvinnliga förhörsledare: 399 ord. 

6.2.3  Manliga förhörsledare 

Tabell 3. Relativ ordmängd - förhörsledare/den förhörda flickan i förhör utförda av manlig 

förhörsledare. Angivet i procent (%). 

Förhörets 

nummer 

Förhörsledaren 
(angivet i procent, 

%) 

Flickan 
(angivet i 

procent, %) 

2 42 58 

4 57 43 

5 58 42 

10 57 43 

12 64 36 

14 39 61 
Medelprocent av förhörsledarnas/flickan relativa ordmängd: 52,8/47,2 % 

Medianprocent av förhörsledarnas/flickan relativa ordmängd: 57/43 %  
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Tabell 4. Flickornas fem längsta svar i förhör utförda av manlig förhörsledare. 

Förhörets 

nummer 

Antal ord 

2 451 

4 189 

5 325 

10 187 

12 307 

14 406 
Medelvärde av ordmängden från de fem längsta svaren till manliga förhörsledare: 310, 8 ord. 

Medianen av ordmängden från de fem längsta svaren till manliga förhörsledare: 316 ord. 

 

6.3 Tema: Ledande yttranden 
Ledande yttranden redovisas dels i form av summan av alla ledande yttranden i varje förhör, 

dels i procentandelar i förhållande till alla frågor och dels uppdelade i kategorierna allmänna 

ledande yttranden, påhängsfrågor och flervalsyttranden. Generella ledande yttranden, 

flervalsyttranden och påhängsfrågor är i resultatet angivna i procent i förhållande till den 

totala mängden ledande frågor. Begreppet ledande yttranden inbegriper både ledande frågor 

och ledande påståenden.  

Exempel ur materialet på de olika typerna av ledande yttranden uttalade av förhörsledarna: 

 

Allmänna ledande yttranden: 

Ex 1.” Jaha det var lite pinsamt där.” (detta yttrande gjordes utan att flickan själv nämnt att 

någonting var pinsamt). 

 

Ex 2.” Hade han sin penis inne i din slida?” (detta yttrande gjordes utan att flickan själv 

nämnt det innan).  

 

Flervalsyttranden: 

Ex 1.” Mmm… är han utanpå eller inuti?” 

Ex 2. ”Mm, kommer du ihåg om han var tunnhårig eller om han hade hår, allt hår?” 

 

Påhängsfrågor: 

Ex 1.” Nej, OK och det var några sekunder, sa du?” 

Ex 2.” Mhm… och när han håller på där nere med fingrarna, är han utanpå kläderna då 

eller?” 
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6.3.1 Kvinnliga förhörsledare 
Tabell 5. Ledande yttranden uttalade av kvinnlig förhörsledare. 

Förhörets 

nummer 

Sammanlagt 

antal 

yttranden 

Antal ledande 

yttranden 

Andel 

ledande 

yttranden 
(angivet i 

procent, %) 

1 52 31 59,6 

3 117 40 34,2 

6 126 51 40,5 

7 102 33 32,4 

8 143 66 46,2 

9 172 43 25 

11 193 47 24,4 

13 128 55 43 
Medelvärde sammanlagt antal yttranden per förhör: 129,1 stycken.  

Medianvärde sammanlagt antal yttranden per förhör: 127 stycken. 

 

Medelvärde antal ledande yttrande per förhör: 45,8 stycken. 

Medianvärde antal ledande yttranden per förhör: 45 stycken. 

 

Medelprocent ledande yttranden per förhör: 38,2 % 

Medianprocent ledande yttranden per förhör: 37,4% 
 

 

Tabell 6. Typ av ledande yttranden uttalade av kvinnlig förhörsledare. Angivet i antal. 

 
Förhörets 

nummer 

Antal 

allmänna 

ledande 

yttranden 

 

Antal 

flervalsyttranden 

 

Antal 

påhängsfrågor 

 

1 19 0 9 

3 29 1 10 

6 42 2 7 

7 20 7 6 

8 38 10 18 

9 32 1 10 

11 20 0 27 

13 33 5 17 
Andelen allmänna ledande yttranden av det totala antalet yttranden: 22,6 %. 

Andelen flervalsyttranden av det totala antalet yttranden: 2,5 %. 

Andelen påhängsfrågor av det totala antalet frågor: 10,1 %. 
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6.3.2 Manliga förhörsledare 
Tabell 7. Ledande yttranden uttalade av manlig förhörsledare. 

Förhörets 

nummer 

Sammanlagt 

antal 

yttranden 

Antal ledande 

yttranden 

Andel 

ledande 

yttranden 
(angivet i 

procent, %) 

2 80 26 32,5 

4 52 16 30,8 

5 197 69 35 

10 66 33 50 

12 192 56 29,2 

14 112 36 32,1 
Medelvärde sammanlagt antal yttranden per förhör: 116,5 stycken. 

Medianvärde sammanlagt antal yttranden per förhör: 96 stycken. 

 

Medelvärde antal ledande yttrande per förhör: 39,3 stycken. 

Medianvärde antal ledande yttranden per förhör: 34,5 stycken. 
 

Medelprocent ledande yttranden per förhör: 34, 9%. 

Medianprocent ledande yttranden per förhör: 32,3 %. 

 

 

Tabell 8. Typ av ledande yttranden uttalade av manlig förhörsledare. Angivet i antal.  

Förhörets 

nummer 

Antal 

allmänna 

ledande 

yttranden 

 

Antal 

flervalsyttranden 

 

Antal 

påhängsfrågor 

 

2 7 2 17 

4 4 0 12 

5 30 7 32 

10 23 4 6 

12 42 6 8 

14 30 3 3 
Andelen allmänna ledande yttranden av det totala antalet frågor: 19,5%. 

Andelen flervalsyttranden av det totala antalet frågor: 3,1%. 

Andelen påhängsfrågor av det totala antalet frågor: 11,2%. 

6.4 Tema: Multipelfrågor 
I resultatet redovisas alla multipelfrågor i en samlad kategori, oavsett hur många frågor som i 

förhöret ställts efter varandra och oavsett hur svaret från den förhörda flickan sett ut. 

Exempel ur materialet på multipelfrågor uttalade av förhörsledare: 

Ex 1.” Mm… och hur kändes det där första gången när han gjorde så där, vad tänkte du?”      

Ex 2.” Som du ser? En gång som du ser och berätta då, hur…… var är du nånstans i 

förhållande till honom och hur nära är han er?”  
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6.4.1 Kvinnliga förhörsledare 
Tabell 9. Frekvens av multipelfrågor uttalade av kvinnlig förhörsledare. Angivet i antal. 

Förhörets 

nummer 

Antal 

multipelfrågor  

1 1 

3 2 

6 2 

7 6 

8 8 

9 1 

11 0 

13 0 
Medelvärde för antal använda multipelfrågor per förhör: 2,5 stycken. 

Median för antal använda multipelfrågor per förhör: 1,5 stycken. 

6.4.2 Manliga förhörsledare 
Tabell 10. Frekvens av multipelfrågor uttalade av manlig förhörsledare. Angivet i antal. 

Förhörets 

nummer 

Antal 

multipelfrågor  

2 2 

4 0 

5 7 

10 5 

12 7 

14 2 
Medelvärde för antal använda multipelfrågor per förhör: 4 stycken. 

Median för antal använda multipelfrågor per förhör: 3,5 stycken.  

 

6.5 Tema: Socialt stöd 
I denna del av resultatet redogörs för förhörsledarens förmåga och sätt att använda sig av 

socialt stöd. Detta förekommer inte i alla förhör som ingår i detta stickprov, men de fall som 

finns redovisas med hjälp av utdrag och korta beskrivningar av hur socialt stöd visar sig i 

förhören. Det har även gjorts beräkningar och iakttagelser om andra faktorer som på något vis 

kan kopplas ihop med begreppet socialt stöd, till exempel hur frekvent förhörsledaren frågar 

om flickans känsla inför en viss händelse. Hur ofta förhörsledaren ställer frågor om flickans 

känsloliv kopplat till den aktuella berättelsen redovisas i tabellform. 

 

6.5.1 Kvinnliga förhörsledare 

 

Förhör 3: Flickan tycker i detta fall att intervjusituationen är jobbig och ger uttryck för att 

vilja gå därifrån. 

 

Tillfälle 1: 

Flickan: Men det är så jobbigt att prata om det när kameran är på. 
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Förhörsledaren: Ja förstår att det är jättejobbigt, försök att tänka att det inte är nå’n kamera 

där, utan att du sitter och berättar för mig bara. 

F: Jag vet inte vad jag ska säga. 

Fhl: Nej försök och säg som det är bara hur, hur det börja. 

 

Tillfälle 2: 

Flickan: Alltså… jag orkar inte prata mer, jag gör inte det. 

Förhörsledaren: Jo försök det är jätteviktigt vet du. Det går jättebra. Försök ....  

 

Tillfälle 3: 

Förhörsledaren: Så bara det att ha samlag med dig är ju förbjudet och då är det viktigt att få 

veta om, om dom har gjort nå’t liksom så att, vad det är som har gjort att du känner dig 

tvingad till exempel. 

 

Tillfälle 4: 

Förhörsledaren: Mm, men som du, du vet ..., så dom får ju alltså inte göra så här med dig. 

Flickan: Nej. 

Fhl: Nej och det, det är inte, det är inte du som är upphov till det här liksom, det är inte du 

som har gjort nå’t fel. 

F: Mm. 

Fhl: Det förstår du va att det är dom som är vuxna. 

 

Vid tre övriga tillfällen, utöver ovan återgivna i just detta förhör, säger flickan att hon inte 

orkar med och att hon vill gå hem. Vid de tillfällena fortsätter förhörsledaren att ställa frågor 

utan att göra någon notis om flickans uttalanden. Fetstilta ord i utdragen är sådana som i 

denna uppsats bedöms värdeladdade.  

 

Tabell 11. Frågor kring flickans känsloliv kopplade till den aktuella berättelsen, uttalade av 

kvinnlig förhörsledare . 

Förhörets 

nummer 

Antal 

frågor 

1 2 

3 0 

6 3 

7 2 

8 1 

9 1 

11 4 

13 2 
Medelvärde för antal frågor kring känsloliv med kvinnliga förhörsledare: 1,9 stycken.  

Medianvärde för antal frågor kring känsloliv med kvinnliga förhörsledare: 2 stycken. 

 

6.5.2 Manliga förhörsledare 

 

Förhör 2: Förhörsledaren stannar inte kvar i ”jobbiga” händelser, som flickan uttrycker, utan 

frågar fyra gånger under förhörets gång om flickan har något mer och berätta om det som 
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hänt. Vid ett av tillfällena använder sig förhörsledaren explicit av socialt stöd, som en 

förlängning av föregående fråga: 

 

Förhörsledaren: Okej. Mmm är det nå mer som du har att berätta? 

Flickan: Nää jag tror inte det. 

Fhl: Du får gärna ta tid på dej att tänka efter och så. Det är inte så lätt och komma ihåg allt 

när man kommer hit och bara ska berätta. 

 

Förhör 5: Förhörsledaren stannar här kvar i den jobbiga situationen som flickan ger uttryck 

för, låter henne berätta om den och bekräftar att han har hört, på ett icke-värderande och 

neutralt sätt. 

 

Förhörsledaren: Ja. Det kanske kan vara svårt att prata om saker och ting som har hänt för ett 

tag sen men om du verkligen tänker efter om det finns någon mer detalj eller nånting som han 

har sagt eller, för ibland kan det dyka upp minnen som man minst anar. 

Flickan: Jag kommer inte ihåg så mycket, jag är så nervös, jag vet inte. 

Fhl: Känner du dig nervös när du sitter här? 

F: Ja. 

Fhl: Mm. 

F: Jag vet inte vad jag ska säga eller inte. 

Fhl: Nej. Och sen berätta du då om att du inte har mått så bra efteråt och så där, att du har 

känt dig lite ängslig och så. 

F: Ja. 

Fhl: Berätta mer hur det här liksom har påverkat dej då?  

 

Förhör 12: Förhörsledaren betonar vikten av att flickan berättar vad som har hänt. Han 

motiverar henne på ett neutralt sätt. 

 

Förhörsledaren: Det kanske känns lite konstigt men jag måste ställa en fråga….. beskriv, 

försök och beskriv hur han gjorde…. 

Flickan: Ja, ha, ha…. Ja, det går ju inte, det är svårt. 

Fhl: Ja, jag förstår att det är svårt men det är ju rätt så viktigt att vi får reda på vad han 

gjorde för nånting.   

 

Tabell 12. Frågor kring flickans känsloliv kopplade till den aktuella berättelsen uttalade av 

manlig förhörsledare. 

Förhörets 

nummer 

Antal 

frågor 

2 2 

4 2 

5 9 

10 2 

12 3 

14 2 
Medelvärde för antal frågor kring känsloliv med manliga förhörsledare: 3,3 stycken. 

Medianvärde för antal frågor kring känsloliv med manliga förhörsledare: 2 stycken. 
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6.6 Tema: Benämning av sexuella ord 
Resultatet beskriver förhörsledarnas följsamhet gällande sexuella ord, benämningar av 

”intima” kroppsdelar och könsorgan beroende på hur flickorna själv benämner dessa.  

6.6.1 Kvinnliga förhörsledare 

 

Förhör 1: Barnet benämner själv den 

åtalades könsorgan som ”kuk”. 

Förhörsledaren frågar vad flickan kallar sitt 

eget könsorgan, varpå hon svarar ”mutta”. 

I båda fallen använder förhörsledaren till 

en början flickans benämning, men vid ett 

senare tillfälle ändrar förhörsledaren 

benämning till ”underliv” och flickan tar 

efter det. 

 

Förhörsledaren: Och så tar han fram kuken 

sa du? 

Flickan: Ja 

Fhl: Såg du hur den var då, när han tog 

fram den? 

F: Nä, jag tänkte inte på dä. 

Fhl: Nej och vad gjorde han sen då, när 

han hade tagit fram kuken? 

F: Han stoppa in den 

Fhl: Stoppa in den. Och nu måste jag 

fråga, var han stoppar in den? 

F: I muttan. 

 

Förhör 3: Förhörsledaren skapar 

benämningen ”utlösning”. Barnet har inte 

beskrivit könsorgan när förhörsledaren 

ställer frågan ”Hade han sin penis inne i 

din slida?” och bestämmer således den 

benämningen.  

 

Förhör 6: Flickan benämner manligt 

könsorgan som ”snopp”, vilket 

förhörsledaren anammar i sina frågor. Om 

sitt eget könsorgan säger hon ”mellan 

bena”, men förhörsledaren benämner inte 

detta. 

 

Förhör 7: Flickan använder själv ordet 

”snopp” och förhörsledaren gör detsamma 

i sina frågor. Förhörsledaren frågar sedan 

flickan om hennes ”underliv” vid två 

tillfällen, men flickan benämner inte detta. 

Förhör 8: Förhörsledaren frågar om 

flickans ”underliv” innan flickan själv 

benämnt det (”Mm..är han på underlivet 

på dig?”). Flickan använder senare samma 

ord. Om det manliga könsorganet använder 

flickan själv ordet ”snopp”, vilket 

förhörsledaren ändrar till ”penis” och 

sedan till ”kön”.  

 

Förhör 9: Inga ”intima” ord nämns, 

förutom häck, som flickan själv väljer att 

benämna sin bakdel. 

 

Förhör 11: Flickan benämner det manliga 

könsorganet som ”snopp” och 

förhörsledaren anpassar sig efter detta. 

Förhörsledaren använder ordet ”slida” om 

flickans könsorgan, utan att flickan själv 

nämnt det (”Först är det i vanliga … i 

slidan, är det så?”).   

 

Förhör 13: Flickan benämner mannens 

könsorgan som ”penis” och det gör även 

förhörsledaren i sina frågor. 

Förhörsledaren frågar först flickan om 

hennes ”slida” utan att flickan själv skapat 

någon benämning, och ändrar sedan till 

”underliv” i nästa fråga. Flickan använder 

sedermera ordet ”slida”. 

 

6.6.2 Manliga förhörsledare  
 

Förhör 2: Barnet benämner själv den 

misstänkte förövarens könsorgan som 

”kuk”. Förhörsledaren ställer vidare frågor 

om förövarens ”snopp”.  

 

Förhör 4: Flickan använder inga ”intima” 

ord. Förhörsledaren kommer med en 

uppmaning:  
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Förhörsledaren: Du vet att hos mej får du 

säga och… 

Flickan: Jaa… 

Fhl: … använda vilka ord som helst. 

F: Jaa. 

Fhl: Ja, det går jättebra. 

F: Jaa. 

Fhl: Så så det är bara att köra på liksom… 

F: Mmm mmm. 

 

Flickan väljer att inte benämna könsdelar 

alls. 

 

Förhör 5: Flickan använder inga ”intima” 

ord. Exempelvis säger hon ”det där” för att 

beskriva en sexuell handling. 

 

Förhör 10: Flickan benämner det manliga 

könsorganet som ”kuk”. Förhörsledaren 

anammar detta först, men ändrar sedan till 

”snopp”. Ändrar igen till ”kuk”, men 

återgår till ”snopp”.  

 

Förhör 12: Flickan säger på ”sig själv” 

och förhörsledaren frågar var på sig själv, 

varpå flickan benämner det manliga 

könsorganet som ”snopp” och 

förhörsledaren anpassar sig efter det. När 

flickan ska benämna sitt eget könsorgan 

säger hon ”innanför trosorna”, men 

förhörsledaren är angelägen om en 

precisering: 

 

Förhörsledaren: Vad kallar du…  

Flickan: Jag vet inte 

Fhl: Ditt ord för…? 

F: Jag vet inte 

Fhl: Nej, du får använda vilket ord du vill 

F: Det är olika 

Fhl: Ja, hur brukar du… när du pratar med 

dina kompisar, vad använder du för ord? 

F: Ja, det är olika då med 

Fhl: Vad sa du? 

F: Det är olika 

Fhl: Det är olika? Vilket ord brukar du 

använda mest? 

F: Jag vet inte 

Fhl: Är det jobbigt att säga? 

F: Ja 

Fhl: Ja, men för mig kan du säga det, för 

jag har hört allt 

F: Ja, jag vet inte, ha... 

 

Förhör 14: Flickan kallar det manliga 

könsorganet ”snopp” och förhörsledaren 

använder samma benämning. Om det 

kvinnliga könsorganet säger flickan 

”mellan benen”. 
 

6.7 Tema: Begriplighet   

För att beräkna hur begripligt förhörsledarnas språk är används de två indikatorerna 

genomsnittlig meningslängd och hur många procent av orden som är längre än sex bokstäver. 

Dessa två indikatorer används för att räkna ut begripligheten av en text i vanliga fall men i 

denna uppsats används de två indikatorerna som mått på hur begripligt förhörsledarnas språk 

är. Resultatet har räknats ut på tre slumpmässigt utvalda sidor ut varje förhör. I resultatet för 

genomsnittlig meningslängd har meningar med endast ett ord inte räknats med då dessa till 

största del är svarsreaktioner och därför skulle ge ett missvisande resultat.   
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6.7.1 Kvinnliga förhörsledare 

Tabell 13. Genomsnittlig meningslängd för kvinnlig förhörsledare. Angivet i antal ord per 

mening. 

 

Medelvärde för meningslängd för de kvinnliga förhörsledarna: 8,7 ord per mening. 

Medianvärde för meningslängd för de kvinnliga förhörsledarna: 8,8 ord per mening.  

 

Tabell 14. Andel ord längre än sex bokstäver för kvinnlig förhörsledare. Angivet i procent, 

(%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde andel ord längre än sex bokstäver för de kvinnliga förhörsledarna: 5 %. 

Medianvärde andel ord längre än sex bokstäver för de kvinnliga förhörsledarna: 5,5 %. 

 

Förhörets 

nummer 

Genomsnittlig 

meningslängd 
(angivet i antal 

ord.) 

1 7,8  

3 11,3 

6 8,6 

7 10,3 

8 9,4 

9 6,7 

11 8,9 

13 6,9 

Förhörets 

nummer 

Andel ord 

längre än 

sex 

bokstäver 
(angivet i 

procent, %) 

1 6 

3 5 

6 3 

7 6 

8 5 

9 3 

11 5 

13 7 
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6.7.2 Manliga förhörsledare 
Tabell 15. Genomsnittlig meningslängd för manlig förhörsledare. Angivet i antal ord. 

Förhörets 

nummer 

Genomsnittlig 

meningslängd 
(angivet i antal 

ord) 

2 9,1  

4 10,2 

5 10,5 

10 7,8 

12 8,3 

14 8,2 
Medelvärde antal ord per mening för de manliga förhörsledarna: 9 ord per mening. 

Medianvärde antal ord per mening för de manliga förhörsledarna: 8,7 ord per mening. 

Tabell 16. Andel ord längre än sex bokstäver för manlig förhörsledarna. Angivet i procent, 

(%). 

Förhörets 

nummer 

Andel ord 

längre än sex 

bokstäver 
(angivet i 

procent, %) 

2 6 

4 7 

5 9 

10 6 

12 9 

14 13 
Medelvärde andel ord längre än sex bokstäver för de manliga förhörsledarna: 8,3 %. 

Medianvärde andel ord längre än sex bokstäver för de manliga förhörsledarna: 8 %. 

6.8 Resultatsammanfattning 
I fem av åtta förhör har de kvinnliga förhörsledarna större verbalt utrymme än den förhörda 

flickan. De manliga förhörsledarna har i fyra av sex fall större verbalt utrymme. Både 

medianvärdet och medelvärdet för de fem längsta svaren visar att de kvinnliga förhörsledarna 

fått längre svar från flickan, än vad männen fått. De manliga förhörsledarna står för 53,5% av 

alla ställda multipelfrågor i samtliga fjorton förhör. Både median- och medelvärdet för denna 

kategori är högre för de manliga förhörsledarna. 

 

De kvinnliga förhörsledarna står för en större andel ledande yttranden i förhören, dock är 

skillnaden mot de manliga förhörsledarnas frekvens av ledande frågor så pass liten att den 

knappast kan anses betydande. 

 

Den genomsnittliga tiden på ett förhör som utförts av en kvinna är 11,6 minuter längre än 

förhör som utförts av män. Männen har även ställt 12,5 stycken färre frågor per förhör än vad 

kvinnorna har. De manliga förhörsledarna har dock ställt fler frågor per minut än vad 

kvinnorna har, även om den skillnaden är marginell. Påhängsfrågor förekommer drygt 10 % 

oftare i förhör utförda av män. 
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I fyra förhör av fjorton använder sig förhörsledaren av socialt stöd. Tre av dessa förhör är 

utförda av manliga förhörsledare och har då skett på ett neutralt sätt. Den kvinnliga 

förhörsledaren har däremot använt värdeladdade ord som ”bara” och ”jättebra”. De manliga 

förhörsledarna har i genomsnitt frågat fler frågor om flickans känsloliv, men medianvärdet är 

lika. Ett värde sticker dock ut i detta fall. 

  

De kvinnliga förhörsledarna tenderar att i högre grad ändra flickans benämning på sitt eget 

könsorgan eller benämna det om inte flickan gjort det själv, i tre fall till ”underliv” och i tre 

fall till ”slida”. De manliga förhörsledarna är mer angelägna om att använda flickans egna ord 

för att benämna könsorgan. I fyra av sex fall med manliga förhörsledare använder dock inte 

flickorna några intima ord alls och inte i något fall benämner hon sitt eget könsorgan, trots 

påtryckningar.  

 

 

7. Analys 
 

7.1 Relativ ordmängd  
Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barn rätt att ”uttrycka sin åsikt” i alla frågor som 

berör henne/honom, vilket även innebär att barn har rätt till det verbala utrymme i ett förhör 

som han/hon behöver för att återge sin berättelse. Cederborg (2000) påtalar vikten av att 

lyssna mer än att tala och att lyssnandet i det avseendet ska vara av aktiv karaktär. Gällande 

barnets verbala utrymme i de förhör som i denna studie undersökts, har det framkommit att 

förhörsledarna i nio fall av fjorton pratar mer än den förhörda flickan (Tabell 1 och 3). Det 

förekommer dock inga betydande skillnader mellan de olika grupperna (manliga och 

kvinnliga förhörsledare) i hur mycket de pratar under förhören i relation till flickorna. Detta 

går alltså emot de stereotypa föreställningarna om manlig och kvinnlig samtalsstil och de 

”faktiska skillnader” som litteraturen påvisar. Den stereotypa pladdrande kvinnan (Edlund 

m.fl., 2007) går alltså inte att finna i resultatet i detta avseende, förutom möjligen gällande 

tidsaspekten. Kvinnornas förhör varar i genomsnitt 11,6 minuter längre än männens och det 

ställs i genomsnitt 12,5 stycken fler frågor i kvinnornas förhör. Detta betyder alltså att 

manliga och kvinnliga förhörsledare ställer ungefär lika många frågor per minut, även om 

männen ställer något fler. Stereotypen kallad den planlöst pladdrande kvinnan sägs enligt 

Edlund m.fl. (2007) inte bara innebära att kvinnor pratar mer, utan att kvinnans fler ord inte 

heller innehåller mer substans än männens färre ord. I en förhörskontext skulle det möjligen 

kunna påvisas att de manliga förhörsledarna själva anser sig fått tillräcklig information på 

kortare tid och med hjälp av färre frågor till barnet.  

 

En annan föreställning om manligt språk som skulle kunna utgöra en förklaring till att de 

manliga förhörsledarna gör bedömningen om att tillräcklig information insamlats på kortare 

tid och med färre frågor är att män anses ha en problemlösande samtalsstil (jfr Talbot, 2003 

och Edlund m.fl., 2007). Detta i anslutning till att människors språk blir påverkat av de 

föreställningar vi har förbundet till könstillhörighet (jfr Edlund m.fl., 2007), leder till en 

möjlig tolkning om att även förhörsledarna omedvetet agerar som de förväntas göra. En annan 

infallsvinkel är att förhörsledarna medvetet strävar efter att uppfylla de förväntningar som 

finns på dem, det vill säga att tillämpa en problemlösande samtalsstil. Det kan dock anses 

viktigt att uppmärksamma att flickornas svar till de manliga förhörsledarna har visat sig vara 



 

 

 

  

 
 28 (37) 

 

 

kortare än svaren till de kvinnliga förhörsledarna och därmed kan man ställa frågan huruvida 

en kortare förhörslängd är en följd av förhörsledarens eller barnets tidsmässiga utrymme? Ett 

barn som är fåordigt kan logiskt sett få som konsekvens att förhörslängden påverkas. Å andra 

sidan visar denna studie, som tidigare nämnts, inte att männen har större verbalt utrymme 

relaterat till barnen än vad kvinnorna har, utan det är genomgående förhörsledaren som pratar 

mest, oavsett kön (Tabell 1 och 3). 

 

Resultaten i denna studie visar att de förhörda flickorna har gett längre svar till de kvinnliga 

förhörsledarna än till de manliga (Tabell 2 och 4). Således finns det åtminstone två möjliga 

tolkningar att utläsa ur denna information: 1) Kvinnor ställer fler öppna frågor än män och får 

därför längre och mer utförliga svar, eller 2) Flickorna känner större förtroende för de 

kvinnliga förhörsledarna och berättar därför mer.  

 

Om det förhåller sig så som möjlig tolkning nummer två förevisar kan man ställa frågan om 

vad detta i sådana fall beror på? En utgångspunkt i denna fråga kan vara det som 

skillnadshypotesen påvisar; att kvinnor och män har olika samtalskulturer och att kvinnor i 

första hand kommunicerar för att skapa relationer, medan män koncentrerar sina samtal på 

information (Freed, 2003). Applicerat på denna studies resultat finns det en möjlighet att de 

kvinnliga förhörsledarna, trots sin formella roll och tydliga samtalsstruktur, ändå får flickan 

redan under det första förhöret att känna förtroende för henne i högre grad än de manliga 

förhörsledarna lyckas med. 

 

Den stereotypa bilden av kvinnor och kvinnligt språk kan även ha påverkat flickornas 

berättarvillighet. Denna bild kännetecknas enligt Edlund m.fl. (2007) och Talbot (2003) av 

närhet och samhörighet, vilket i sin tur karaktäriseras av en medkännande samtalsstil, 

relationsbyggande attityd och en lyssnande natur. Kvinnor föreställs som stödjande och 

förtroliga. Dessa föreställningar kan påverka människor att omedvetet uppfatta och handla på 

ett visst sätt gentemot den talande personen beroende på om denne är en man eller en kvinna. 

Detta trots att uppfattningen kanske inte är reell (Talbot ur Holmes & Meyerhoff (red.), 2003). 

Alltså; flickorna kan ha föreställningar om att kvinnor är bättre lyssnare och således hellre 

öppnar sig för dem. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av detta tema att flickorna utrymme och möjlighet till fritt 

berättande påverkas positivt i förhör med de kvinnliga förhörsledarna oavsett om det beror på 

hur förhörsledaren uttrycker sig eller hur flickan upplever samtal med en kvinnlig 

förhörsledare.  

7.2 Ledande yttranden  
Det är av stor vikt att den som intervjuar barnet ställer frågor som är öppna till sitt slag för att 

undvika att barnet blir påverkat att berätta något som intervjuaren föreslagit och som därför 

inte kommer från barnet själv eller någon annan. Det finns en risk att ledande frågor kan ge 

felaktiga svar vilket bör undvikas (Cederborg, 2000). I det resultat som framkommit använder 

både de manliga och de kvinnliga förhörsledarna ledande yttranden och skillnaden dem 

emellan är liten. De manliga förhörsledarna använder i genomsnitt 34,9 % ledande yttranden 

av totalsumman frågor per förhör medans de kvinnliga förhörsledarna använder 38,2 % 

ledande yttranden av totalsumman frågor per förhör (Tabell 5 och 7) . Det går därmed inte att 

dra några slutsatser vad gäller skillnader könen emellan men däremot går slutsatsen att dra att 
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både de manliga och de kvinnliga förhörsledarna använder ledande yttranden i för hög grad, 

då ledande yttranden bör undvikas i största möjliga mån.  

 

 I resultatet framkommer det att både gällande allmänna ledande yttranden och 

flervalsyttranden finns det inga markanta skillnader mellan de kvinnliga och de manliga 

förhörsledarna. Av kvinnornas totala antal frågor består 22,6% av allmänna ledande 

yttranden. Detta jämfört med männen som ställde 19,5% allmänna ledande yttranden av det 

totala antalet frågor. Kvinnornas andel flervalsyttranden andel är 2,5 % och männens 3,1 % 

(Tabell 6 och 8) .  

 

Den tredje typen av ledande yttranden är så kallade påhängsfrågor. Nordenstam menar att 

kvinnor mer frekvent använder sig av påhängsord än män (Nordenstam, 2003). I denna 

studies resultat framkommer att genomsnittet i användandet av påhängsfrågor, de kvinnliga 

och de manliga förhörsledarna emellan, endast skiljer sig litet åt. Det är dock männens andel, 

11,2 % påhängsfrågor av den totala summan frågor, som är något högre än kvinnornas andel 

10,1% (Tabell 6 och 8). Resultatet i studien går därmed emot vad litteraturen säger om att 

kvinnor i högre grad använder sig av påhängsfrågor. Lakoff beskriver att skillnaden mellan 

män och kvinnor gällande påhängsfrågor är att kvinnor i större utsträckning använder 

påhängsfrågor för att få stöd och bekräftelse för den egna åsikten. Män använder istället 

påhängsfrågor för att bekräfta att information är riktig (Lakoff, 2004). I studien har inga 

skillnader gått att finna gällande hur de manliga och de kvinnliga förhörsledarna använder sig 

av påhängsfrågor. I alla fall har påhängsfrågorna använts för att bekräfta att information är 

riktig och inte som stöd för en egen åsikt. Detta faller sig dock naturligt med tanke på att 

kontexten som undersökts är förhörsutskrifter där syftet är att utreda brott och där det därför 

är av stor vikt att uppgifterna som kommer fram är korrekta samt att förhörsledarnas åsikter är 

oväsentliga.  

 

Sammanfattningsvis tyder analysen av detta tema på att flickans utrymme och möjlighet till 

fritt berättande i viss mån begränsas då ledande yttranden styr flickans berättelse. Det kan 

dock inte ses som en påverkansfaktor vilken könstillhörighet förhörsledaren har. 

7.3 Multipelfrågor 
Medelvärdet av ställda multipelfrågor är högre för de manliga förhörsledarna. De ställde i 

genomsnitt 4 stycken multipelfrågor per förhör. Det är dock ingen markant skillnad då de 

kvinnliga förhörsledarnas genomsnitt är 2,5 ställda multipelfrågor per förhör. I resultatet 

framkommer att antalet ställda multipelfrågor varierar mycket beroende förhör. Majoriteten 

av multipelfrågorna är ställda i ett fåtal förhör (2-3 stycken) och i de resterande förhören ställs 

få eller inga multipelfrågor. Detta gäller både de förhör med manliga förhörsledare och de 

med kvinnliga förhörsledare (Tabell 9 och 10). Eide & Eide menar att det är olämpligt att 

ställa multipelfrågor i samtal med barn (Eide & Eide, 2006). Flertalet förhörsledare använder 

få multipelfrågor eller inga alls vilket ökar flickans möjlighet till fritt berättande och 

förhörsledarens möjlighet till korrekt information. 

7.4 Socialt stöd 
Socialt stöd, i enlighet med Birgitta Engbergs definition som är bland annat ”att vara med och 

stötta genom att fånga upp känslan av att det är jobbigt just nu och att barnet får säga det” 

samt ”att bekräfta utan att vara värderande” (2010-04-06), förekommer i de undersökta 

förhören. Att det enbart sker i fyra fall av fjorton kan ha ett samband med att det enbart i de 
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förhören som flickorna ger uttryck för en känsla av påfrestning. Inom just denna grupp av 

förhörsledare är det vanligare bland de manliga förhörsledarna både att använda sig av socialt 

stöd och ställa frågor kring flickornas känsloliv (Tabell 11 och 12). Detta kan leda till minst 

två möjliga tolkningar, där den ena utgörs av att männen i denna studie är bättre på att 

använda sig av socialt stöd och den andra är att flickorna känner en större påfrestning i en 

förhörssituation om den sker med en manlig förhörsledare.  

 

Edlund m.fl. menar att kvinnor och män inte deltar på samma villkor i samtalen (2007), vilket 

skulle kunna skönjas i detta avseende. Det finns, som tidigare avhandlats, enligt 

dominanshypotesen även en föreställning om att män alltid strävar efter makt och kontroll i 

samtalet (Edlund m.fl., 2007). Tillämpat på denna studie kan en möjlig tolkning vara att 

flickorna tror att de manliga förhörsledarna strävar efter att kontrollera dem i 

förhörssituationen och därför känner sig särskilt utsatta. Om så är fallet kan man ställa sig 

frågan om det inte då kan betyda att männen i detta avseende utvecklat ett sätt att hantera 

svårigheter med flickor som känner stor påfrestning i förhörssituationer och därför även blivit 

bättre på det? 

 

Att de manliga förhörsledarna i detta fall mer frekvent ställer frågor om flickornas känslor 

inför vissa situationer går emot föreställningen om att kvinnor exempelvis skulle använda fler 

”tomma” adjektiv för att ge uttryck för en känsla/känslomässig reaktion (jfr Lakoff, 2004) 

eller att kvinnlig samtalsstil uppmålas som medkännande (jfr Edlund m.fl., 2007 och Talbot, 

2003). Det finns dock en risk för att det inte är könsvariabeln som spelat in i detta 

sammanhang, utan förhörssituationens övriga faktorer. Edlund m.fl. (2007) påvisar att 

sammanhanget man befinner sig i har stor inverkan på sättet att tala, liksom andra faktorer 

som ålder, kön, etnicitet och klass. Dessutom är det ett resultat i detta hänseende som sticker 

ut och det är ett fall där den förhörda flickan vid många tillfällen uttalar att situationen varit 

mycket jobbig både vid det eventuella brottet och efteråt. I anslutning till detta ställs många 

frågor kring dessa känslor (Förhör nr. 5, tabell 12). 

 

En annan tendens i dessa fall av socialt stöd är att de manliga förhörsledarna använder sig av 

mer neutrala ord än vad som förekommer i exemplet med den kvinnliga förhörsledaren. 

Kvinnan väver in orden ”jättebra” och ”bara”, vilket tyder på ett visst mått av värdering (jfr 

Engberg, 2010-05-10). Då det inte går att utläsa hur de övriga kvinnliga förhörsledarna skulle 

formulera sig vid användandet av socialt stöd, är det enbart möjligt att konstatera att just 

denna förhörsledare av kvinnligt kön passar in i den stereotypa bilden av den medkännande 

och mer känslomässigt präglade kvinnan och att de manliga förhörsledarna känns igen i en 

manlig stereotyp om att vara oberoende och problemlösande (jfr Edlund m.fl., 2007 och 

Talbot, 2003).  

 

Kan en utbildningssituation också vara präglad av dessa stereotypa föreställningar och 

förväntningar? Om alla människor är inackorderade i samma könsstrukturer och därmed 

också handlar efter föreställningar bundna könstillhörighet (jfr Edlund, m.fl., 2007), finns det 

då en risk att man vid utbildning av förhörsledare förväntat sig att män inte ska ha det sociala 

stödet naturligt i personligheten? Eftersom bilden av kvinnan som medkännande och 

lyssnande är så stark (jfr Talbot, 2003); riskerar man då att därför omedvetet (eller medvetet) 

lägga in mer resurser på att lära in socialt stöd för de manliga förhörsledarna?  
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Tydligt är i alla fall att de manliga förhörsledarna i denna studie och i detta hänseende lyckas 

bättre än de kvinnliga förhörsledarna med att motivera den förhörda flickan på ett neutralt 

sätt. De låter flickan fortsätta ge sin egen, av förhörsledaren opåverkade, bild av upplevelsen 

och stanna kvar i det jobbiga, samt att bekräfta flickorna utan att värdera deras känslor (jfr 

Engberg, 2010-04-06), oavsett hur orsakssambandet ser ut.  

7.5 Benämningar av sexuella ord 
Inte i något fall av de undersökta förhören benämner flickan sitt eget könsorgan explicit. Det 

förekommer begrepp som ”mellan benen” och ”innanför trosorna”, men dessa begrepp kan 

inte anses benämna den exakta kroppsdel förhörsledaren syftar på.  

 

Dominanshypotesen poängterar att skillnader i språkbruk beror på mäns makt och dominans i 

samhället i stort (Nordenstam, 2003) och bristhypotesen påvisar att en osäkerhet i kvinnors 

språkuttryck leder till att kvinnor inte har samma möjlighet till auktoritet (Edlund m.fl., 2007). 

Det finns en möjlighet att koppla detta till en teknik att skapa benämningar av sexuella ord, i 

och med att de manliga förhörsledarna använder vissa påtryckningar som teknik för att flickan 

själv ska benämna sitt könsorgan. Som motpol till detta kan kvinnornas sätt att själva 

benämna flickornas könsorgan, innan flickorna gjort det själv, samt det något mjukare sätt att 

ställa frågan, belysas. Här följer några konkreta exempel av de båda teknikerna: 

 

Manliga förhörsledare 

Ex. 1  

Förhörsledare: Det är olika? Vilket ord brukar du använda mest? 

F: Jag vet inte 

Fhl: Är det jobbigt att säga? 

F: Ja 

Fhl: Ja, men för mig kan du säga det, för jag har hört allt 

 

Ex. 2 

Fhl: Du vet, hos mig får du säga och använda vilka ord du vill. Så så det är bara att köra på 

liksom… 

 

 

Kvinnlig förhörsledare 

Ex. 3 

Fhl: Stoppa in den. Och nu måste jag fråga, var han stoppar in den? 

 

Ex. 4 

Fhl: Hade han sin penis inne i din slida? 

 

Ex. 5 

Fhl: Mm.. är han på underlivet på dig? 

 

Ex. 6 

Fhl: Först är det i det vanliga… i slidan, är det så? 

 

En tydlig skillnad kan anses vara att, som den manliga förhörsledaren, säga ”ja, men för mig 

kan du säga det” trots att flickan uttalar att det är jobbigt, mot att markera att detta är en fråga 
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som tyvärr måste ställas, som den kvinnliga förhörsledaren gör. ”Ja, men” kan tolkas som en 

indikation till övertalning. En möjlig interpretation av detta resultat är att de manliga 

förhörsledarna omedvetet strävar efter kontroll i samtalet (jfr Edlund m.fl., 2007).  

 

Tannen menar att vissa kvinnor drar sig för att komma fram med upplysningar de sitter inne 

med, särskilt till män (1992). Denna tes är kanske inte direkt applicerbart på dessa resultat 

eftersom att flickorna som förhörs inte är vuxna, men indirekt, eftersom Tannen även påvisar 

att socialiseringen in i olika ordvärldar börjar tidigt i uppväxten (jfr Tannen, 1992) och det i 

sådana fall skulle kunna påvisa att de unga flickor som förhörs redan har socialiserats in i att 

undanhålla information för män. En möjlig tolkning kan därför vara att de förhörda flickorna 

sitter inne på information som innehåller sexuella ord och benämningar av könsorgan, men 

drar sig för att komma med dessa upplysningar för att förhörspersonen är en man.  

 

Intressant att notera kan vara att de manliga förhörsledarna, trots påtryckningstendenser, inte 

lyckas få flickorna att benämna sina könsorgan. Orsaken kan återigen ligga i de fördomar som 

finns om kvinnlighet och manlighet och hur kön kopplas till dessa stereotypa idéer (jfr 

Nordenstam, 2003), i detta fall möjligen att det är lättare för de förhörda flickorna att nämna 

”intima” ord i samtal med en kvinna. Det som talar emot denna föresats är dock att de 

kvinnliga förhörsledarna faktiskt inte frågar flickan själv vilken benämning hon vill använda 

(förutom i exempel 3) och därför finns det svårigheter i bedömningen om flickans vilja att 

berätta själv. Engberg beskriver det som viktigt att använda de ord som barnet själv använder 

för att inte värdera orden som bättre eller sämre och att det då är nödvändigt att i första hand, 

innan man ställer frågor kring detta, ta reda på vilket barnets ord är (Engberg, 2010-04-06). I 

denna studie framkommer därmed att de manliga förhörsledarna lyckas bättre med att ge 

flickan utrymme och frihet att själv benämna sexuella ord, även om resultatet inte blir som 

förhörsledaren förväntat sig. Denna upptäckt är i sig att betrakta som intressant. Edlund m.fl. 

(2007) pekar på en social hierarki utifrån ett kommunikationsperspektiv, där de kvinnor och 

män som försöker utjämna skillnaderna möter motstånd, eftersom alla människor är 

inackorderade i samma könsstrukturer. Det finns en möjlighet att det är ett sådant typ av 

motstånd dessa manliga förhörsledare stöter på då de, ur förhörsmetodologisk synpunkt, 

handlar korrekt och inte söker hävda sin dominanta ställning. Är det tänkbart att ur denna 

situation skönja ett omedvetet motstånd från flickornas sida för att de också är produkter av 

samma könsnormsystem? Deltar inte män och kvinnor på samma villkor i samtal/intervjuer 

(jfr Edlund m.fl., 2007) även inom denna kontext präglad av mer eller mindre strikt 

samtalsmetodik? 

 

Flera kvinnliga förhörsledare benämner flickornas könsorgan innan de gjort det själva och då 

använder de uteslutande orden ”underliv” och ”slida”. Enligt Karin Milles (Södertörns 

högskola, 2009-12-21) finns det vissa könsord som är mer laddade än andra, både kulturellt 

och sexuellt. Ordet ”slida” är kliniskt betingat, liksom ”underliv” (RFSU, 2010-03-19). Att 

koppla ihop detta med att kvinnor förväntas ha mjukare kännetecken som 

samhörighetsskapande och relationsbyggande, kan verka adekvat för sammanhanget. Det är 

en möjlig tolkning att det i sådana fall inte skulle passa ihop med bilden av kvinnan om de 

kvinnliga förhörsledarna istället skulle fråga om flickans ”fitta”. I exempel 6 nämner 

förhörsledaren till och med att ”slida” är ”det vanliga”. 
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7.6 Begriplighet                                                                                                                                    
En av de faktorer som påverkar en texts svårighet är dess innehåll av komplexa meningar och 

långa fraser. Begripligheten av en text kan beräknas genom procentandelen ord längre än sex 

bokstäver och summan av meningsmedellängden i ord (Melin, 2004). Dessa indikatorer har i 

denna studie använts för att undersöka hur begripligt förhörsledarna uttrycker sig och således 

vilken möjlighet de förhörda flickorna ges att berätta sin upplevelse. En svårbegriplig fråga 

ställer logiskt sett högre krav på att flickan förstår vad hon ska svara och minskar möjligheten 

till en opåverkad berättelse. De kvinnliga förhörsledarnas genomsnittliga meningslängd är 8,7 

ord per mening. De manliga förhörsledarna har en genomsnittlig meningslängd på 9 ord per 

mening (Tabell 13 och 15). Som tidigare nämnts så skriver Edlund m.fl. (2007) att kvinnor 

använder sig av fler ord än män men trots detta innehåller orden inte mer substans än 

männens färre ord. En konklusion som således kan dras även under detta tema (jfr Tema: 

relativ ordmängd) är att resultatet inte stämmer överens med litteraturen då det i enlighet med 

Edlund borde visat på att de manliga förhörsledarnas genomsnittliga ordlängd skulle vara 

mindre än kvinnornas. Vad gäller resultatet genomsnittlig andel ord innehållande fler än sex 

bokstäver är även det jämnt, de kvinnliga förhörsledarnas andel är 5 % och de manliga 

förhörsledarnas andel är 8,3% (Tabell 14 och 16). Tolkningen kan således göras att både de 

manliga och de kvinnliga förhörsledarnas andel ord innehållande fler än sex bokstäver är 

relativt låg.  

Sammantaget visar analysen av förhörsledarnas språkliga svårighetsnivå att den inte skiljer 

sig åt beroende på könstillhörighet och alltså påverkas inte flickans utrymme och möjlighet 

till en opåverkad berättelse i detta avseende av om hon förhörs av en kvinna eller en man. 

8. Diskussion 
En av de markanta skillnaderna mellan manliga och kvinnliga förhörsledare som framkommit 

i denna studie är förhörens tidslängd. Att kvinnornas förhör i genomsnitt varat längre än 

männens kan å ena sidan betyda att stereotypen den pladdrande kvinnan går att identifiera 

även i förhörssammanhang. Å andra sidan skulle olikheterna kunna bero på tillfälligheter i 

vårt stickprov. En fråga vi ställt oss är hur fallens karaktär matchas med förhörsledarnas 

könstillhörighet? I vårt material finns det en tydlig diskrepans mellan manliga och kvinnliga 

förhörsledare och vilken typ av brott de utreder. I samtliga fall av de misstänkta våldtäkterna 

har förhören letts av kvinnliga förhörsledare.  

Samtidigt är det en sak som alla fall i vårt material har gemensamt och det är att det finns 

minst en manlig förövare. Vi tror att detta faktum påverkar förhörens utformning på flera 

olika sätt. Kanske kan en manlig förhörsledare väcka känslor och obehag hos de förhörda 

flickorna kopplade till det misstänkta sexuella brottet, vilket kan leda till att flickorna inte 

öppnar sig för förhörsledaren? En möjlig tolkning är att polisen således medvetet väljer att 

kvinnliga förhörsledare ska leda förhören vid de misstänkta grövre sexuella brotten för att 

polisens arbetsmässiga resultat då blir mer tillfredsställande och för utredningen fortare 

framåt. Ur de manlige förhörsledarnas perspektiv spekulerar vi kring ett eventuellt samband 

mellan att de själv väljer att avstå från den typen av förhör och en föreställning hos de 

manliga förhörsledarna om att flickor hellre förhörs av kvinnor. Kan det vara så att det helt 

enkelt är en fråga om respekt? Vi föreställer oss också att män i allmänhet mer eller mindre 

omedvetet känner en skuld över att vara man i situationer då kvinnor blivit utsatta av män, 

vilket i sig skulle kunna få en inverkan även vid en förhörssituation. Detta leder enligt oss till 

en konflikt mellan huruvida det är viktigast att visa respekt gentemot flickorna i den aktuella 
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situationen eller att på lång sikt försöka förändra fastlåsta könsnormer och sudda ut bilden av 

alla män som förövare.  Om det är så att fallen delas ut till manliga respektive kvinnliga 

förhörsledare beroende på brottets karaktär, förutsätter det även att det skett någon form av 

gradering av brotten utifrån vad som tros vara en svårare upplevelse och vad som antas vara 

lättare att prata om. Vem gör i sådana fall denna bedömning? Det finns ingenting som 

definitivt säger att exempelvis ett sexuellt ofredande skulle vara enklare att dela med sig av 

(till en förhörsledare) än en våldtäkt. Vi tror snarare att det till störst del handlar om 

individuella faktorer hos den utsatta.  

Vad gäller benämningar av könsorgan och då särskilt det kvinnliga könsorganet ser vi en 

tydlig skillnad mellan det kvinnliga och de manliga förhörsledarna. Hur kommer det sig att de 

manliga förhörsledarna verkar noggrannare med att följa den förhörsmetodologiska riktlinjen 

att flickans egna benämningar av sexuella ord ska gälla under förhöret? Kan även detta 

kopplas till de eventuella skuldkänslor vi tidigare diskuterat att vi tror män dessvärre kan ta på 

sig? Om så är fallet kan det även vara en förklaring till att de kvinnliga förhörsledarna 

tenderar att benämna flickornas könsorgan innan flickorna själva, detta då kvinnorna kanske 

finner det mer naturligt att använda kvinnliga sexuella ord utan att känna rädsla för att 

flickorna ska uppleva det obehagligt. Vi kan dock inte komma underfund med någon tänkbar 

orsak till varför kvinnorna i detta avseende inte följer riktlinjerna, då det är viktigt för att 

förhören ska hålla god juridisk noggrannhet och inte påverkas av förhörsledaren. 

Trots att de manliga förhörsledarna i denna studie är bättre på att ge flickorna möjlighet att 

själva benämna sitt könsorgan först får de inte flickornas benämning till svar även vid 

upprepade försök. Vi tycker att detta är ett exempel på hur stereotypa föreställningar gör det 

svårt för män i traditionellt kvinnliga sammanhang. Det finner vi intressant då vi upplever att 

män ofta är eftertraktade i många traditionellt kvinnliga sammanhang och där ofta även får en 

framträdande roll.  

 

Något som framkommer i förhören i de situationer där de manliga förhörsledarna stöter på 

svårigheter med att få flickan att berätta om sina upplevelser, vilket händer vid fler tillfällen 

än för de kvinnliga förhörsledarna, är att de då tillämpar socialt stöd på ett adekvat sätt. Vi 

tror att detta kan bero på att de manliga förhörsledarna därmed utvecklat ett bättre sätt att 

hantera svårigheter med flickor som känner stor påfrestning i förhörssituationer.  

 

Eftersom vårt material endast består av första förhöret i fall som lett till åtal är det omöjligt att 

spekulera i hur eventuellt resterande förhör i de olika fallen gått till och sett ut. Resultaten 

skulle kunna sett annorlunda ut om vi fokuserat och analyserat eventuellt tillgängliga andra, 

tredje eller fjärde förhör. Exempelvis kanske det ta längre tid för de manliga förhörsledarna att 

skapa förtroende hos flickorna och skulle därför få längre svar i ett uppföljande förhör. 

Det faktum att vårt resultat visar att de kvinnliga förhörsledarna fått längre svar från de 

förhörda flickorna öppnar för många möjligheter till spekulationer kring manligt och kvinnligt 

språk. Vad betyder förväntningar och föreställningar kring könsbundna beteenden i detta fall 

och vad är egentligen skillnaden mellan ”bevisade” skillnader och stereotypisering? Dessa två 

kategorier av könsmässiga skillnader och likheter skapar för oss en tanke om att mycket av 

forskning inom detta område kanske egentligen baseras på föreställningar. Det är en fin gräns 

och det är oklart när den är passerad.  
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Avslutningsvis vill vi återkoppla till vårt inledande resonemang om hur studiens område är 

relaterat till det sociala arbetet. Dels har studien fått oss att inse vikten av ett bra genomfört 

barnsamtal för att få så uttömmande och opåverkade svar som möjligt men även gett oss 

förståelse för hur svårt det är i praktiken. Dels har vår medvetenhet ökat gällande 

könsaspekten i samtalssituationer, då den i vissa sammanhang kan ha betydelse för hur 

interaktionen sker barn och samtalsledare emellan och hur samtalet utfaller. Vi anser att en 

kontinuerlig reflektion både kring samtal och genus och sambandet dem emellan är nödvändig 

för att öka barns utrymme och möjlighet till fritt berättande.   

 

 

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Då denna studie är omöjlig att generalisera på en större population, på grund av stickprovets 

begränsade storlek, finns flera utvecklingsmöjligheter för vidare forskning. För det första 

finns möjlighet att använda denna studie som språngbräda för en mer omfattande, kanske 

landsomspännande, jämförelse med hjälp av samma forskningsansats. Vi har under 

skrivandets gång exempelvis haft tankar om förhörets olika faser och hur tydligt de framträder 

i förhör utförda av manliga respektive kvinnliga förhörsledare. Finns det några skillnader i hur 

man som kvinna förhåller sig till förhörets olika delar eller hur man som man 

”inledningspratar” med barnet? En sådan studie skulle då fungera som komplement till denna 

uppsats, då vår studie inriktar sig på att genom språkliga detaljer och tendenser synliggöra 

barnets utrymme och möjlighet till fritt berättande i ett förhör. Ett annat utvecklingsområde 

kan vara att även granska vuxenförhör, gärna ur samma ärenden som flickornas, för att få en 

god jämförelsebasis. Det kan även anses intressant att undersöka hur språket påverkas av att 

det handlar specifikt om sexuella brott, genom att exempelvis jämföra med misshandelsfall. 

Går det att skönja skillnader i flickans möjlighet till fritt berättande i fall där det inte handlar 

om sexuella händelser och benämningar? Hur påverkas genusspråkliga faktorer av det 

misstänkta brottets karaktär? 

9. Slutsats 
Det har i studien framkommit att det går att urskilja tendenser till skillnader inom vissa teman 

mellan dessa manliga och kvinnliga förhörsledare. Skillnaderna är dock till största delen 

marginella gällande ledande yttranden, multipelfrågor och begriplighet och går således ej att 

betrakta som betydande. Några teman innehåller mer markanta skillnader. Exempelvis visar 

studien på att de kvinnliga förhörsledarna fått längre svar på sina frågor och att deras förhör 

varat längre. Det finns även skillnader vad gäller hur ofta och på vilket sätt förhörsledarna 

använder socialt stöd. De manliga förhörsledarna använder socialt stöd oftare och på ett mer 

neutralt sätt. Vidare är det även skillnader på sättet de kvinnliga och de manliga 

förhörsledarna benämner sexuella ord. De manliga förhörsledarna är mer angelägna om att 

använda flickornas egna ord innan de själv benämner könsorgan men trots det tenderar 

flickorna i dessa förhör att inte själva benämna sitt könsorgan. Flera av de kvinnliga 

förhörsledarna benämner flickans könsorgan innan hon själv gjort det och använder då 

uteslutande kliniska ord. De teman där skillnader finns går därför att tolka som del i en 

förklaring gällande flickans möjlighet och utrymme att fritt berätta sin upplevelse.  

Fotnot: Nio stycken av fallen slutade i fällande dom, tre stycken av fallen har ännu inte 

behandlats i huvudförhandling, ett av fallen ogillades och ett ledde till fällande dom gällande 

misshandel men inte sexuellt övergrepp. 
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