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Förord 
Fyra och ett halvt år senare, tiden har gått med en rasande fart. Det har varit en 

omtumlande, spännande, rolig och stressig tid i livet. Jag ångrar inte en sekund att jag 

en varm augustidag 2012 tog mig till Uppsala och fick en första inblick i studentlivet.  

 För denna tid vill jag tacka alla mina fina vänner på juristprogrammet, vi har haft 

en otroligt rolig tid tillsammans med många oförglömliga dagar och kvällar. Jag vill 

även tacka alla andra vänner som funnits i mitt liv under dessa år, ni är ovärderliga. Inte 

minst förtjänar mina fotbollsgrabbar ett omnämnande, utan er hade tiden som student 

inte varit lika kul. Glädjen som upplevts på fotbollsplanen och även under diverse 

stökiga kvällar har varit väldigt viktig för mig. 

 Ytterligare tack vill jag rikta till min familj och min underbara flickvän. Ni stöttar 

mig i alla situationer och hjälper mig när det känns tungt. Tack vare er har ingenting 

känts övermäktigt och ni har bidragit med många värdefulla stunder. 

 Ett stort tack ska även alla medarbetare på Advokatfirman Defens och 

Advokatfirman Lindahl ha. Praktiken hos Defens under hösten och extrajobbet på 

Lindahl har varit spännande och givit mig både erfarenhet och nya vänner.  

 Till sist vill jag tacka min handledare Minna Gräns. Du har svarat på alla frågor 

som dykt upp och hjälpt mig mer än jag hade hoppats på. Inte bara under handledningen 

utan även genom att hålla den utmärkta kursen Rätt och Psykologi. Tack för allt! 

 

 

Victor Wiklert  
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Sammanfattning  
En stor del av brottmålsprocessen består av förhör. Det hålls ofta förhör både under 

förundersökningen och i domstol, med både parter och vittnen. I framställningen är 

förundersökningen i fokus. Utöver förhör behandlas även förundersökningsprotokoll, 

eftersom förhör under utredningen tillförs dessa protokoll.      

 Uppsatsen tar avstamp i den fundamentala bevisrätten. Den fria bevisprövningen 

diskuteras tillsammans med rättigheter som är grundläggande för brottmålsprocessen. 

Därefter behandlas förundersökningar för att lägga en grund för den fortsatta 

framställningen. Mest fokus läggs på förhör och förundersökningsprotokoll, dessa 

beskrivs och har genomgående en central roll i uppsatsen.      

 I avsnitt fyra diskuteras NJA 2015 s. 702 och Göta Hovrätt, mål nr. B 1417-16 där 

domstolen i domskälen uttryckt missnöje över undermåliga förundersökningar. Av 

intresse är att domstolen tar upp faktorer som inte är strikt juridiska. Faktorer som 

härstammar från beteendevetenskaplig forskning beskrivs i båda fallen som viktiga i 

förundersökningsprocessen. Målen beskrivs och analyseras.      

 I avsnitt fem behandlas riskfaktorer som kan påverka förundersökningens kvalitet 

och som även kan vara av betydelse under hela rättsprocessen. I fokus är 

konfirmeringsbias, som är grunden till många potentiella svårigheter för utredare. 

Istället för att ha misstänkta, offer och vittnen som utredningsobjekt är utredarna de 

personer som utreds. Konfirmeringsbias är samlingsnamnet för ett flertal faktorer som 

kan påverka utredare. Dessa faktorer utkristalliseras och analyseras var för sig. Av 

intresse är att utredare inte alltid är medvetna om riskfaktorerna, vilket gör dem svårare 

att upptäcka. I samma avsnitt behandlas riskfaktorer som utredare kan utsätta andra för i 

förhörssituationer. Återigen är det i de flesta fall faktorer som utredare är omedvetna 

om. Dessa faktorer grundar sig både i konfirmeringsbias och i andra kognitiva fenomen. 

Faktorerna beskrivs och analyseras. Därefter kommer ett kort kapitel med en intervju 

med en förundersökningsledare samt egna erfarenheter från höstens uppsatspraktik. 

Avsnittet avslutas med en analys av riskfaktorers betydelse under förhör och hur detta 

kan påverka förundersökningsprotokollet. Detta eftersom att förundersöknings-

protokollet kan användas som bevis i domstol.          

 I det avslutande avsnittet utreds om det är möjligt att hjälpa utredare att undvika 

dessa faktorers inflytande. Lösningsförslag presenteras och diskuteras. Att undvika 

riskfaktorerna är mycket svårt, men det är möjligt att åtminstone stävja deras effekt. 
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Summary 
A large part of the criminal process consists of interrogations. These are often held both 

during the preliminary investigation and in court, with both parties and witnesses. The 

essay is focused on the preliminary investigation. In addition to interrogations 

preliminary investigation protocols are also discussed, since interrogations during the 

investigation is supplied to these protocols.         

 The essay starts with the fundamental law of evidence. The free concept of 

evidence is discussed together with rights that are fundamental for the criminal process. 

Preliminary investigations are thereafter treated because of their importance for the 

essay. Interrogations and preliminary investigation protocols are in focus, these are 

described and are a basis in the essay.           

 NJA 2015 s. 702 and Göta Hovrätt, mål nr. B 1417-16 are discussed in section 

four. In both cases the court expresses dissatisfaction over poor investigations. The 

court mentions factors that aren’t strictly legal factors. These factors are derived from 

behavioural research and are described as important in the preliminary investigation. 

The cases are described and analysed.          

 Risk factors that have the possibility to affect the quality of the investigation are 

treated in section five. These factors can be of importance throughout the legal process. 

Confirmation bias is in focus. It’s the foundation to potential difficulties for the 

investigators. Instead of having suspects, victims and witnesses as investigation items, 

the essay focuses on investigators. Confirmation bias is the basis for a large number of 

factors that may affect investigators. These factors are examined separately. 

Interestingly, the investigators aren’t always aware of the risk factors, which make them 

more difficult to detect. In the same section risk factors that investigators can expose to 

others in interrogations are treated. Again, in most cases the investigators are unaware 

of these factors. Confirmation bias and other cognitive phenomena contribute to these 

factors, which are described and analysed. There is also a short chapter containing an 

interview with an investigator and my own experiences from my thesis internship. The 

section concludes with an analysis of risk factors, their importance during interrogations 

and how the preliminary investigation protocol can be affected. Protocols can be used as 

evidence in court and therefore it’s of importance to examine them.    

 Possibilities to help investigators to avoid influence from risk factors are treated in 

the final section. Solutions are presented and discussed. It’s hard but possible to curb 
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the effect of risk factors. 

              

Förkortningar 
BrB Brottsbalken (1962:700) 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

FUK Förundersökningskungörelsen (1947:948)  

HD Högsta domstolen 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

PL Polislagen (1984:387) 

Prop. Proposition  

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

RF Regeringsformen (1974:152) 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning   

TF Tryckfrihetsförordningen 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Förhör under förundersökningen och förundersökningsprotokoll är i de flesta fall att lita 

på, då alltsomoftast ingen anledning finns att misstro polisen. Polisen arbetar med 

likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen i fokus, detta för att rättssystemet 

ska vara rättvist och lika för alla. Trots detta har praxis visat att det finns tillfällen då 

utredningar är undermåliga och stundtals orättvisa. I flertalet fall kritiserar domstolen 

utredarnas arbete som otillräckligt, ofta utan att nämna varför. I och med kritiken står 

där utredare och åklagare med svansen mellan benen, möjligtvis utan att veta vad som 

gått fel. Visst kan de chansat och tänkt att utredningen varit tillräckligt solid, men mer 

troligt är att tanken hela tiden varit att utredningen ska vara gedigen. Frågan kan då 

ställas om vad som gått fel i dessa fall, när utredarna agerat på samma sätt som de alltid 

gjort. Problematiskt är också den omvända situationen. Utredningen har varit av 

undermålig kvalitet men domstolen ser ingen anledning att tvivla på den. Domstolen 

riskerar att bortse från att polisen kan påverkas av yttre och inre faktorer som kan bidra 

till felaktigheter i förhör och anteckningar. Den åtalades historia kan vara minst lika 

rimlig, men bedöms inte vara trovärdig i förhållande till vad som framkommit i 

utredningen.                

 I förundersökningsprotokollet finns anteckningar från förhör med misstänkta, 

målsägande och vittnen, det framkommer även vilken övrig bevisning som hittats. 

Inkluderat är även promemorior som skrivs efter att polisen varit på platsen för 

gärningen. Förundersökningen innehåller flera kritiska skeden där risken för att misstag 

görs är stor. Givet är att polisen som skriver en rapport i nästan alla fall är välmenande 

och vill göra rätt för sig. Svåra fall för dock med sig att det som antecknas i protokollen 

inte alltid ger en korrekt bild av vad som skett. Någonstans har kommunikationen 

mellan utredare och förhörspersoner brustit. Det som då antecknats i ett förhör används 

sedermera som utgångspunkt i ett andra förhör, om det första förhöret har brister smittas 

även det andra förhöret med denna brist.          
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna framställning är att göra en riskanalys av förundersökningar med 

utgångspunkt i relevant praxis. Framställningen ska behandla beteendevetenskapliga 

riskfaktorer som påverkar förundersökningens kvalitet. Bakomliggande för flertalet 

faktorer är konfirmeringsbias. Detta fenomen tillsammans med riskfaktorer som 

utredare riskerar att utsätta förhörda för ämnas utredas. Uppsatsens fokus ligger på 

utredare och vilka risker de utsätts för i förhörssituationer samt hur detta kan påverka 

protokollföringen.1 Syftet är att efter riskanalysen diskutera möjliga alternativ som 

potentiellt kan minimera risken för att utredare påverkas av riskfaktorer. Att finna 

effektiva åtgärder för att undvika påverkas av riskfaktorerna är svårt, om ens möjligt. 

Lösningsförslagen som presenteras ämnar därför inte att lösa problemen helt utan syftet 

är att erbjuda alternativ som kan bidra till att utredare blir medvetna om eventuella 

risker. Att vara medveten om risker är ett bra steg mot en mer objektiv förundersökning.   

Vad som ovan sagts bidrar till följande frågeställning. 

- Vilka risker utsätts utredare för i förundersökningens olika stadier?  

- Hur påverkar detta det slutgiltiga förundersökningsprotokollet? 

- Går det att minimera dessa risker på ett enkelt sätt?  

 

1.3 Avgränsning  
Framställningen är processrättslig med stora inslag från rättspsykologin, 

förundersökningar ligger i fokus. Bevisvärdering ska tas upp till viss del, då protokoll 

samt förhör under förundersökningen kan användas som bevisning i brottmål. 

Förundersökningars vikt vid bevisvärdering kan uttryckas som antingen direkt såsom 

bevisning eller indirekt genom att de utgör grunden bakom processen. I och med detta 

och eftersom den fria bevisprövningen är fundamental i rättsprocessen, ska ett avsnitt 

behandla bevisrätten i Sverige. Det ska noteras att de grundläggande rättigheterna 

behandlas mycket sparsamt. Detta är ett medvetet val då det under framställningen 

endast är vid ett fåtal tillfällen som betydelsen av EKMR och legalitetsprincipen visas. 

Därför nämns de mycket kortfattat. Det finns ändå värde i att ta upp dem då exempelvis 
																																																													
1 I uppsatsen används termen utredare, förhörsledare och förhörare. Det är inte tal om personer med olika 
yrkesroller. När skillnader görs nämns det som exempelvis utbildade respektive icke-utbildade utredare. 
Stundom nämns även förundersökningsledare. Om de inte uttryckligen beskrivs som åklagare är det 
poliser som avses. 
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åberopande av förundersökningsprotokoll i för stor mån kan strida mot EKMR. 

Objektivitetsprincipen och oskyldighetspresumtionen behandlas mer frekvent under 

framställningen och redogörs även för i andra avsnitt än avsnitt 2.1.  

Meningen är inte att undersöka vad som generellt kan gå fel i en förundersökning. 

För att avgränsa ytterligare kommer därför fokuseras på riskfaktorer som är förknippade 

med förhör och förhörsanteckningar. Riskfaktorer som behandlas i framställningen 

härstammar från rättspsykologisk forskning. I fokus är kognitiva faktorer som kan 

påverka förhörare och sedermera de förhörda då jag anser att mängden utredningar 

gällande dessa är begränsad. Att konfirmeringsbias är i fokus beror på att det enligt mig 

är ett slags överordnad bias som täcker in en stor del av problematiken. 

Tillförlitlighetskriterier kommer inte att behandlas mer än i ett kortfattat stycke då de 

fokuserar på den förhördes utsaga och inte på faktorer som utredare. När faktorerna 

analyserats ska även lösningsförslag genom förbättringar i utredningsfasen läggas fram. 

Det ska således inte huvudsakligen undersökas vilka ändringar som kan utföras i 

domstol, även om vissa tankar om detta kommer att förekomma. Det är enligt mig 

viktigare att i ett tidigt stadium vidta åtgärder för att förbättra processen. 

Lösningsförslagen är knappast heltäckande då det är mycket svårt att helt radera misstag 

som beror på riskfaktorer under förundersökningen. För att lyckas med detta krävs ett 

mycket omfattande arbete. Därför fokuseras på relativt enkla förbättringsåtgärder som 

kan vara effektiva och som är möjliga att genomföra utan alltför stora ingrepp i 

processen. 

Det hela kokar ner i följande avgränsning:  

- Förundersökningar samt protokoll har i ett antal rättsfall visats inte hålla måttet 

- Riskfaktorer som påverkar förundersökningen, en riskanalys 

- Förbättringar i utredningsfasen  

Framställningen är processrättslig men lösningarna som presenteras är starkt influerade 

av beteendevetenskaplig, rättspsykologisk, forskning.  
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1.4 Metod och material 
Framställningen behandlar riskfaktorer i förundersökningar och har genomförts med en 

rättsanalytisk metod. Med detta menar jag att utöver källor som lagtext, förarbeten, HD-

praxis och doktrin har underrättspraxis samt litteratur som inte är strikt juridisk använts. 

Dessutom ger den rättsanalytiska metoden bra möjligheter för att hitta nya svar på 

juridiska problem.2 Källorna har studerats för att kunna fastställa hur förhör och 

protokollföring under förundersökningar går till. Utöver dessa källor har vetenskapliga 

artiklar och utredningar, både statens offentliga utredningar men också andra, använts 

för att styrka de teser som utreds. En stor del av framställningen är baserad på 

rättspsykologisk forskning. Denna del av juridiken får inte stort utrymme i vare sig 

lagtext eller praxis. I dessa avsnitt används doktrin och vetenskapliga artiklar till stor 

del som stöd.              

 Uppsatsen innehåller delvis jämförande moment. Med det menas att det 

förekommer avsnitt där förhör i förundersökningar jämförs med förhör i domstol samt 

att Sverige jämförs med andra länder. Framställningen är dock inte fokuserad på 

jämförelser utan det är endast i korta partier som jämförelser görs.     

  För att ytterligare komplettera framställning har en intervju med 

förundersökningsledare Per Wiklert utförts. Dessutom behandlas mina egna upplevelser 

från praktik på Advokatfirman Defens. I denna del är det dock viktigt att poängtera att 

det är mina upplevelser om den allmänna uppfattningen gällande förundersökningar 

som beskrivs och inte åsikter hos enskilda medarbetare. Därför nämns inte dessa 

personer vid namn. 

 

1.5 Disposition 
För att få en förståelse för området kommer det första avsnittet att behandla bevisrätten 

och dess ramar. Detta främst för att förklara hur tankarna kan gå hos domare men även 

för att visa vilka regler och principer utredare och åklagare har som utgångspunkt i sitt 

arbete. Sedan kommer fokus att ligga på förundersökningar. Detta är naturligt då det är i 

denna fas förbättringar enligt mig ska göras. Först kommer en introduktion om hur 

förundersökningar går till samt vilka nyckelpersoner som finns i dessa. Därefter 

																																																													
2 Se Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2005, s. 648 ff. Se även Jareborg, N, 
Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 ff. 
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behandlas förhör och förundersökningsprotokoll.        

 Två rättsfall som tydligt visar på att förundersökningar kan innehålla problematiska 

element presenteras som en grund för de riskfaktorer som ska analyseras. Efter att 

rättsfallen presenterats kommer jag att beskriva och kort analysera de problem som 

framkommer i domstolens domskäl. Problemen förs med till del fyra där riskanalysen 

tar vid. Risker som utredare tar och även utsätts för kommer att behandlas, till stor del 

med rättspsykologiska utredningar som grund. Denna del utgör merparten av 

framställningen och det är denna del som den avslutande analysen bygger på. 

Lösningsförslag presenteras i den slutliga delen. Dessa är baserade på riskfaktorerna och 

ämnar förhindra problem, främst genom förebyggande åtgärder. Vissa förslag kan vara 

svåra att genomföra, därför kommer både enklare och mer avancerade lösningar att 

presenteras. 
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2 Bevisrättens grundläggande ramar  
2.1 Inledning 
I detta avsnitt behandlas de grundläggande ramar som bevisrätten i Sverige är formade 

kring. Grundläggande rättigheter kommer först behandlas innan den fria 

bevisprövningen tas upp. Detta avsnitt är av intresse för den fortsatta framställningen då 

bevisrätten styr vad som kan åberopas i domstol. Eftersom framställningen utgörs av en 

analys av förundersökningar är det av intresse att först ta reda på om det som 

framkommer under förundersökningar är av vikt i en brottmålsprocess.  

2.2 Grundläggande rättigheter 
2.2.1 Europakonventionen och oskyldighetspresumtionen 
Sedan 1995 gäller EKMR som svensk lag. Artiklarna i EKMR är komplexa och allmänt 

hållna vilket kan ge upphov till tolkningssvårigheter. Artiklarna formas därför genom 

praxis från Europadomstolen. Här ska dock artiklarna endast nämnas då framställningen 

behandlar EKMR i mycket begränsad mån. Av viss vikt att ta upp är art. 3 som stadgar 

att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. För denna framställning är dock art. 6 av större intresse. Där stadgas rätten 

till domstolsprövning och att processen ska vara rättssäker.3 Där stadgas även att den 

som anklagats för ett brott förblir oskyldig till dess motsatsen bevisats. Oskyldighets-

presumtionen, som även kallas oskuldspresumtionen, är viktig för att rättegången ska 

vara och förbli rättvis. Eftersom motsatsen ska bevisas kan en tilltalad vara tyst under 

hela rättegången utan att detta kan vändas emot hen. Dessutom finns ett antal 

minimirättigheter stadgade, exempelvis rätten till en försvarare.4  

 

 

																																																													
3 Innebörden av begreppet rättssäkerhet i brottmål, se bland annat Rättssäkerheten i brottmål – Rapport 
från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, 2009, s. 36 f.	
4 Principen gäller i Sverige genom inkorporeringen av EKMR i Sveriges författning. För den intresserade 
kan Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, Norstedts Juridik, 2015 rekommenderas. Se även RättsPM 2012:5, s. 4 ff.  
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2.2.2 Legalitet och opartiskhet  
En viktig princip att nämna är legalitetsprincipen. Den är grundlagsstadgad och innebär 

att för straffrättsligt ansvar måste det finnas stöd i lag, RF 1:1 & 2:10. Utöver RF är 

legalitetsprincipen förankrad i 1:1 BrB. I 24:23 RB är skrivet tvångsprocessuella 

tvångsmedel ska ha stöd i lag, vilket är ett uttryck för legalitetsprincipen som en 

processrättslig princip. Principen är tvingande i brottmål, det går alltså inte att förhandla 

eller avtala bort den. Därmed går det inte heller att avtala bort straffrättsliga eller 

processrättsliga regler.5 Legalitetsprincipen skapar rättssäkerhet genom att det blir 

tydligt för enskilda individer att vad som är straffbart, således ges en god möjlighet till 

förutsebarhet för den enskilde.            

 Av vikt är också 1:9 RF. Enligt denna paragraf ska domstolar och förvaltnings-

myndigheter vara opartiska, beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet. Detta 

för att undvika godtyckliga bedömningar.6  

2.3 Fri bevisprövning 
Fri bevisprövning kan sägas vara den centrala princip som det rättsliga förfarandet i 

svenska domstolar är konstruerat runt. Så har det varit sedan 1948 då den legala 

bevisteorin övergavs.7 Den legala bevisteorin bygger på att lagregler stadgar 

bevisvärderingen och bevisföringen. Med det menas att det i lag är bestämt vilka bevis 

som får föras fram och sedermera vilket bevisvärde domstolen ska tillmäta dessa bevis.8 

Ett exempel på legala bevisregler som tidigare fanns är ”tu vittnen är fullt bevis”. Dessa 

regler avskaffades till förmån för den numera fria bevisprövningen.9       

 I 35:1 st. 1 RB framgår att: ”rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som 

förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.” Denna formulering är svårtydlig men kan 

rent konkret sägas ge uttryck för fri bevisföring och fri bevisvärdering. Dessa två delar 

av bevisrätten ska nedan behandlas. Diesen uttrycker att problematik gällande 

metodiken för bevisvärdering kan uppstå samtidigt som domare ges en frihet under 

ansvar, vilket kan ses som positivt.10 Mer allmänt beskrivet kan den fria 

																																																													
5 JK, Felaktigt dömda – Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, 2006, s. 32. Se även Ekelöf, P O, 
Edelstam, H, Heuman, L & Pauli, M, Rättegång I, 9:e uppl., Wolters Kluwer Sverige, 2016, s. 60. 
6 Bring, T, Diesen, C & Wilton Wahren, A, Förhör, 3:e uppl., Norstedts Juridik, 2008, s. 16. 
7 Schelin, L, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Norstedts Juridik, 2007, s. 19. Se även SOU 2001:103 
s. 80. 
8 Nordh, R, Praktisk process VIII: Bevisrätt C (bevisvärdering), Iustus Förlag, 2013, s. 38. 
9 Stening, A, Bevisvärde, Uppsala universitet, 1975, s. 25 f. 
10 Diesen, C, Bevisprövning i brottmål, 2:a uppl., Norstedts Juridik, 2015, s. 52.	
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bevisprövningen uttryckas som att domstolen ska bygga sin uppfattning på alla källor 

som förekommer i målet. Om det hålls huvudförhandling är omedelbarhetsprincipen av 

intresse, då det i dessa fall är vad som framkommer under huvudförhandlingen som ska 

ligga till grund för rättens bedömning, 30:2 RB.       

 Helt fri är dock inte bevisprövningen då den ställer krav på objektivitet. En domare 

får inte godtyckligt bedöma ett fall utan ska vara rationell, andra ”förståndiga” personer 

ska kunna godta domarens skäl. Detta kan tyckas vara självklart men kan i praktiken 

vara svårt att avgöra eftersom egna uppfattningar samt allmänna erfarenhetssatser ofta 

spelar en stor roll när domare bedömer en situation.11       

 Andra faktorer som gör att bevisprövningen inte är helt fri är att bevisen ska 

analyseras enskilt, bevisprövningen ska bygga på processmaterialet samt att den ska 

redovisas i domskälen.12 Analys av de enskilda bevisen innebär att domaren inte ska 

grunda sitt beslut på ett totalintryck av bevisningen. Detta är mycket viktigt för att inte 

brister i ett bevis kan ”räddas” av ett starkt totalintryck.13 Enligt mig är denna punkt 

mycket viktig och nedan ska visas att det är lätt att påverkas av ett starkt totalintryck. 

För en erfaren domare torde detta dock inte vara något större problem, men i 

förundersökningsprocessen är det inte alltid lika klart.        

 Att bevisprövningen endast ska grundas på processmaterialet innebär att domaren i 

sin bedömning endast får använda sig av det material som framkommit under 

huvudförhandlingen samt allmänt kända fakta. Även erfarenhetssatser får användas. 

Detta krav bidrar till den s.k. omedelbarhetsprincipen vilken är av stor vikt i 

rättsväsendet. Principen innebär att det är vad som kan iakttas i huvudförhandlingen 

som ska ligga till grund för bedömningen. Allt som är av bevisvärde under 

huvudförhandlingen får beaktas, oavsett om part åberopat bevisfakta eller inte.14  

 I NJA II 1943 s. 445 framkommer att bevisprövningen ska redovisas i domskälen. 

Domaren ska förklara vilka grunder beslutet stöds på. Skrivs domskälen på ett bra sätt 

är det lätt för allmänheten att se på vilka grunder beslut tagits. Nordh skriver om hur 

detta ofta brister, att det är förvånansvärt hur ofta domskälen är bristfälliga.15 Av egen 

erfarenhet gällande studier av rättspraxis är jag böjd att hålla med. Det framstår som 

relativt vanligt att den bakomliggande diskussionen utelämnas i domskälen, oklart 

																																																													
11 För utveckling, se Nordh, a.a., s. 39. Se även ytterligare i NJA II 1943 s. 445 samt SOU 1938:44 s. 378. 
12 Ibid, s. 39 ff. Även NJA II 1943 s. 445.  
13 Ibid, s. 40 samt en liknande diskussion i Schelin, a.a., s. 153 f. Se även SOU 1938:44 s. 38 och 377 f.  
14 Nordh, a.a., s. 40. Processmaterial finns beskrivet i 17:2 och 30:2 RB.   
15 Ibid, s. 42. 
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varför. Möjligtvis framstår det i klara eller vanliga fall som att behovet av 

välformulerade domskäl är mindre, alternativt kan tidspress påverka detta. Oavsett vad 

ska det inte få påverka domskälens kvalitet. Det skulle kunna diskuteras om lagstadgade 

regler för bevisprövningen, detta hamnar dock utanför uppsatsens syfte och lämnas 

därför. 

2.4 Fri bevisföring 
Fri bevisföring betyder att det inte finns några restriktioner på vad som får användas 

som bevis. Part får åberopa i princip vilken bevisning som helst för att styrka sin sak.16 

Detta är av intresse eftersom det betyder att bevis eller utsagor som part kommit åt på 

olagligt eller olämpligt sätt fortfarande får användas i bevisföringen.17 En jämförelse 

kan dras med det för oss i Sverige kanske tydligaste exemplet, USA. Om en polis i USA 

gör en husrannsakan utan fullmakt och hittar exempelvis flera vapen, får dessa vapen 

inte användas som bevismaterial då de framkommit på olaglig väg.18 I Sverige är det 

självfallet inte uppskattat att polisen gör en husrannsakan utan tillstånd från åklagare 

eller annan utredningsledare.19 Bevis som hittas exempelvis i en lägenhet får dock 

användas i en efterföljande huvudförhandling.20       

 Vissa restriktioner finns dock. Om en förhörspersons rättigheter enligt art. 6 EKMR 

kränks eller polisen får tillgång till personens utsaga genom tortyr eller på annat klart 

otillbörligt sätt är denna utsaga inte giltig.21 Liknande gäller bevisning om den inte 

fyller någon funktion i processen, 35:7 RB. I vissa situationer får rätten avvisa 

bevisning. Gränsdragningen i dessa fall kan dock vara svår.22 

2.5 Fri bevisvärdering 
Att värderingen av de bevis som finns inte styrs av några lagar eller regler innebär att 

bevisvärderingen är fri. Den bevisning som lagts fram i processen har domaren att 

avgöra värdet av. Några krav finns dock. Bland annat kan talas om vad som om ovan 

sagts om objektivitet och att en dom inte får baseras på ett totalintryck av materialet. 

																																																													
16 Schelin, a.a., s. 19.  
17 Schelin, a.a. s. 20 med hänvisning till bl.a. DS 2003:13, NJA 2003 s. 323 samt NJA 1986 s. 489.  
18 Detta har med den ovan nämnda legala bevisprövningen att göra. 
19 Se regler om husrannsakan i 28 kap RB. 
20 Schelin, a.a., s. 19 f. Se även Diesen, C, a.a., s. 119 f. 
21 Schelin, a.a. s. 20. 
22 Schelin, a.a. s. 20 f. Se även NJA 1998 s. 204 om en anonymt inlämnad videoupptagning.  
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Dessutom ska bevisvärderingen utföras utifrån allmänna slutledningsregler samt 

erfarenhetssatser.23              

 Den fria bevisvärderingen är något som diskuterats flitigt i doktrin. Det finns inte 

någon uttalad metod för hur bevisvärderingen ska utföras. Förutom vissa 

förhållningsregler är bevisvärderingen alltjämt allmänt hållen. Diesen skriver att 

eftersom bevisvärderingen är så pass fri, är risken större för att domarens subjektiva 

referenser och preferenser spelar in i bedömningen.24 Därför är det än viktigare med 

någon form av metodik för att hålla bevisvärderingen så objektiv som möjligt.  

 Diesen har uttalat att det åtminstone finns tre moment i bevisvärderingen. Dessa är 

värdering av enskilda bevis, sammanvägning av dessa för och emot bevistemat samt en 

bedömning av om värdet av den sammanvägda bevisningen är tillräckligt för att anse att 

temat har bevisats. Vilken metod som ska användas för att lösa bevisvärderingen på ett 

bra sätt bör bero på vad som är aktuellt i målet. Då uppnås bäst och säkrast resultat.25 

 Problematiskt är att bevisvärderingsmetoder inte är helt säkra. Dock kan sägas att 

teoretiska metoder mest troligt är säkrare än en ostrukturerad bevisvärdering, något jag 

kan hålla med om.26 Att hitta en säker bevisvärderingsmetod vore därför troligen 

mycket uppskattat, men är ingen enkel uppgift. Detta ska dock inte diskuteras vidare. 

2.5 Beviskrav och bevisbörda i brottmålsprocessen 
En av de tveklöst viktigaste principerna i brottmålsprocessen är att ingen oskyldig ska 

dömas.27 I och med denna princip krävs övertygande bevisning för att en tilltalad ska 

dömas. Bevisningen måste vara så pass stark att det är ställt ”utom rimligt tvivel” att det 

är den tilltalade som begått brottet.28 Det är få fall där bevisningen är så fullständig att 

det är fullkomligt säkert att det är den tilltalade som begått brottet. För att komma så 

nära en garanterad säkerhet som möjligt är beviskravet ställt så pass högt att det är en 

minimal risk att någon oskyldig blir fälld. Åklagaren har att göra ett rättsfaktum så pass 

sannolikt att det är ställt utom rimligt tvivel att det är den tilltalade som begått brottet. 

Finns det exempelvis andra alternativ som skulle tala för en friande dom ska inte den 
																																																													
23 Se ovan nämnda SOU 1938:33, s. 377 f samt NJA II 1943, s. 445. Se även SOU 1926:32, s. 255. Se 
även Diesen, C, a.a., s. 53 f.  
24 Diesen, a.a., s. 54 f. 
25 Diesen, a.a., s. 55 f och 69. 
26 Diesen, a.a., s. 70. 
27 Se ovan vad som sagts om oskyldighetspresumtionen samt Schelin, a.a., s. 58.  
28 Uttrycket myntades av HD i NJA 1980 s. 725, där det fastslogs som beviskrav. Där fastslogs även att 
målsägandens utsaga måste vara fullt tillförlitlig för att kunna läggas till grund. Se också Ekelöf, P O, 
Edelstam, H & Heuman, L, Rättegång IV, 7:e uppl., Norstedts Juridik, 2009, s. 151 ff.	
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tilltalade dömas. Icke att förglömma är att beviskravet inte är lägre för mindre allvarliga 

brott, även om detta ibland görs gällande.29       

 Angående bevisbördan så ligger den på åklagaren. Det är åklagaren som ska bevisa 

att brottet gått till så som det lagts fram för rätten. Åklagaren ska leda utredningen 

objektivt enligt 23:4 RB. Detta anses göra processen rättssäker och dessutom skapar det 

garantier för att ingen oskyldig döms, något som visserligen tyvärr stundtals händer.30 

 Efter denna inledande del om grundläggande principer och bevisrätten ska nu 

beskrivas hur förundersökningsprocessen går till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

																																																													
29 Schelin, a.a., s. 58 f, med hänvisning till Diesen. Se även vad som sägs om detta i NJA 2015 s. 702.  
30 Schelin, a.a., s. 54 f. Angående oskyldigt dömda, se Felaktigt dömda – Rapport från JK:s rätts-
säkerhetsprojekt, Justitiekanslern 2006. 
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3 Förundersökningar  
3.1 Allmänt om förundersökningar och deras funktion 
Förundersökningar är en central del av brottmålsprocessen. Min mening är dock att 

delar av förundersökningsprocessen sällan är föremål för grundliga utredningar. Med 

det menas inte förundersökningar i stort, som stundtals blir uppmärksammade när de 

fallerat av både domstol och media.31 Vad som menas är kognitiva faktorer under 

förundersökningsprocessen som kan vara av intresse ur ett riskhänseende. Det framstår 

för mig som att diskussion om utredares risk för att påverkas av kognitiva faktorer är 

lite utav en förbjuden frukt som inte bör nämnas. När rättspsykologiska aspekter tas upp 

är min uppfattning att det oftast gäller faktorer hos den förhörde, med undantag för 

skuldpresumering som stundtals behandlas.32  I framställningen ska därför utredas om 

kognitiva riskfaktorer hos utredare under förundersökningsprocessen. Innan dessa 

faktorer utreds kommer i detta avsnitt förundersökningsförfarandet att beskrivas. 

 Merparten av de regler som behandlar förundersökningar hittas i 23:e kapitlet RB. 

Kompletterande verkställighetsföreskrifter finns i Förundersökningskungörelsen. Enligt 

23:2 RB är syftet med förundersökningar att ge åklagaren så pass mycket material att 

det är möjligt för åklagaren att göra en bedömning av åtalsfrågan. Dessutom har 

förundersökningar även funktionen att det ska vara möjligt att lägga fram bevisningen i 

ett sammanhäng vid en följande huvudförhandling, precis som förberedelsen i ett 

tvistemål. Detta är mycket viktigt då bevisfrågorna i brottmål kan vara komplicerade. 

För att bevisningen i komplicerade fall ska kunna redogöras för rätten på ett korrekt sätt 

krävs en bra beredning. Syftet med förundersökningen är således även att se till att 

målet är tillräckligt utrett och att materialet som finns att tillgå är strukturerat på ett bra 

sätt. Detta är av vikt för att processen i domstol ska vara välgrundad.33    

 Således är framförallt de ovannämnda syftena de viktigaste men förundersökningen 

har också en tredje funktion. Den ska även fungera som en möjlighet för den misstänkte 

att kunna få insyn i vad åklagaren har funnit. Den misstänkte har då möjlighet att få 

åklagarens bevismaterial justerat och även lägga till något om så skulle önskas. För den 

																																																													
31 Det mest kända exemplet bör vara fallet Quick, som visserligen var uppmärksammat både för bristande 
utredning och för förfarandet i domstol. Både polis, åklagare, advokater och domare har fått utstå massiv 
kritik. Gällande ”Quickhärvan” rekommenderas Josefsson, D, Mannen som slutade ljuga: berättelsen om 
Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick, Lind & Co, 2013. 
32 Se nedan under avsnitt 5.2.2.5. 
33 Ekelöf, P O, Edelstam, H & Pauli, M, Rättegång V, 8:e uppl., Norstedts Juridik 2011, s. 105. 
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misstänktes försvar i en potentiell huvudförhandling är det underlättande att det går till 

på detta sätt. Dessutom kan en möjlighet till komplettering leda till att åtal inte väcks, 

vilket naturligtvis är av vikt för en oskyldigt misstänkt person. Det kan också snabba på 

processen då en skyldig kan se att det är omöjligt att förneka det som framkommit i 

förundersökningen.34              

 Det är stor skillnad på förfarandet i en förundersökning och förfarandet i domstol. 

Förfarandet i förundersökningar präglas av flexibilitet på ett annat sätt än 

domstolsförfarandet där det finns ett stort krav på förutsebarhet och strikta 

förfaranderegler.35 Nedan ska förfarandet i förundersökningar behandlas.  

3.2 Förundersökningens innehåll  
Enligt 23:1 RB ska en förundersökning inledas så snart det finns skäl, exempelvis en 

anmälan, att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det ställs inga krav 

på att gärningsmannen ska vara känd eller att bevisningen är stark.36 Däremot räcker det 

inte med att ha en allmän misstanke om brottslighet, det måste finnas ett bevisfaktum 

som ligger till grund för misstanke om ett konkret brott. Gränsen för att inleda 

förundersökning är dock satt relativt lågt.37 Både åklagare och polis kan inleda 

förundersökning enligt 23:3 RB. Detta beslut ska också dokumenteras, FUK 1 a §. 

 Vanligtvis inleds förundersökningen med spaningsarbete som senare övergår till en 

utredning. Det finns dock tillfällen då spaningsarbete inte är nödvändigt, exempelvis när 

någon tas på bar gärning. Vid sådana tillfällen kan förundersökningen påbörjas utan 

spaning.38 Det föreligger en förundersökningsplikt men denna är inte absolut. Med detta 

uttryck menas att förundersökning stundtals inte erfordras, exempelvis kan 

förutsättningar för förundersökningsbegränsning föreligga enligt 23:4 a RB.39 Om ett 

brott exempelvis inte kan föranleda annan påföljd än böter behöver förundersökning, 

under vissa förutsättningar, inte inledas. Detsamma gäller vissa brott som begås under 

pågående rättegång. I dessa fall kan åklagaren enligt 23:22 RB utvidga åtalet utan 

förundersökning.40              

																																																													
34 Ibid., s. 105 f. Se också prop. 1994/95:23 s. 73 om de tre syftena.  
35 Prop. 1994/95:23 s. 73.  
36 Ekelöf V, s. 109. Se också JO 1953:73 och NJA 1952:617. 
37 Ibid., s. 109. Se också Bring, T & Diesen, C, Förundersökning, 4 uppl., Norstedts Juridik 2009, s. 154 
f. samt prop. 1994/95:23 kap 7 (s. 72 ff.).  
38 Ekelöf V, s. 110 f. 
39 Andra bestämmelser av intresse är 23:1 samt 23:22 RB 
40 SOU 2007:5 s. 60.  
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 Det är förundersökningsledaren som leder förundersökningen. Förundersöknings-

ledare är antingen polisman i befälsställning vid polismyndigheten eller en åklagare, 

23:3 st. 1 RB. Observera att ansvaret inte delas upp, är åklagare förundersökningsledare 

gäller detta för hela förundersökningen. Underordnad personal är polismän som hjälper 

till med utredningen.41 Åklagare ska även ta över ledningen av ett ärende, som inletts av 

polisen, om ärendet är avancerat samt att det finns någon som skäligen kan misstänkas 

för brottet eller att det finns särskilt skäl för detta, exempelvis att den misstänkte är 

frihetsberövad, 23:3 st. 1 RB.42           

 Viktigt att lägga till är även distinktionen mellan förundersökningsledare och 

förhörsledare. Förundersökningsledare är den som leder hela förundersökningen, 

vanligtvis en åklagare eller polismyndigheten.43 Bring m.fl. uttrycker att för-

undersökningsledaren ”har ett totalansvar för utredningens effektiva bedrivande med 

iakttagande av den enskildes rättssäkerhetsintressen.”44 Således ska förundersöknings-

ledaren se till att även den misstänktes rättigheter upprätthålls under förundersökningen. 

Enligt FUK 1 a § ska förundersökningsledaren även dirigera personal, främst poliser, 

som biträder hen.             

 Angående förhörsledaren förekommer en del skilda åsikter. Ekelöf har uttryckt att 

det är den polisman som håller förhör och sköter själva arbetet med utredningen.45 Dock 

kan förhör hållas av andra poliser än den som Ekelöf kallar förhörsledare. Därför har 

Bring m.fl. enligt mig tolkat uttrycket på ett bättre sätt. Enligt dem borde förhörsledare 

vara den polisman som sköter själva handläggningen av utredningen, styrd av 

förundersökningsledaren. En av förhörsledarens viktigaste uppgifter är att hålla förhör.46

 Förundersökningen ska drivas objektivt. Med det menas att omständigheter samt 

bevis som både är till nackdel och till fördel för den misstänkte ska beaktas, 23:4 RB.47 

Detta gäller för åklagaren även efter åtal väckts, 45:3 a RB. Naturligtvis är 

objektivitetsprincipen mycket viktig eftersom att den bidrar till att utredningen har en 

bredd där förutfattade meningar är begränsade till antalet och att inga, åtminstone 

																																																													
41 Ibid., s. 115.  
42 Ibid., s. 117. Se även Danielsson, S, Förundersökning i brottmål, 5:e uppl., Bruun Juridik, 2015, s. 34 
ff. 
43 Kallas stundtals undersökningsledare, se exempelvis 23:5 RB. 
44 Bring m.fl., a.a., s. 25. Se även SOU 2007:5 s. 64 ff. om förundersökningsledarens uppgifter. Även 
SOU 2005:84 och SOU 2011:45 innehåller information om åklagarens roll.  
45 Ekelöf  V, s. 115 f. 
46 Bring m.fl., a.a., s. 24 f. 
47 Grunden till objektivitetsprincipen går att finna i 1:9 RF.		
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mycket få, oskyldiga döms för brott.48 Det är viktigt att principen gäller genom hela 

förundersökningen och när protokollet sammanställs eftersom det bidrar till en korrekt 

bild av vad som framkommit under förundersökningen.49 Denna princip är både viktig 

och intressant att diskutera. Fokus i denna framställning är inte objektivitetsprincipen, 

men den är tätt sammanflätad med de kognitiva faktorer som kan förekomma i 

förundersökningar. Givetvis menas inte att objektivitet och riskfaktorer liknar varandra. 

Sambandets innebörd är att utredare riskerar att påverkas av faktorer som inverkar 

negativt på objektiviteten i förhör och i protokollföringen. Detta kan ske trots att 

utredare avser att vara objektiva, vilket ska visas i avsnitt fem. En följd av bristande 

objektivitet är att det kan påverka utredningen och även en framtida huvudförhandling 

negativt. Framförallt sett ur den misstänktes, och möjligtvis sedermera tilltalades, 

synvinkel.                

 Utöver objektivitetsprincipen finns andra viktiga principer som styr hur 

förundersökningar ska utföras. Dessa är skyndsamhetsprincipen, undersöknings-

principen och hänsynsprincipen. Skyndsamhetsprincipen finns också stadgad i 23:4 RB. 

Den innebär att polis och åklagare ska bedriva en förundersökning så skyndsamt som 

möjligt. Detta förstås utan att tumma på rättssäkerheten. Snarare bidrar principen till en 

högre rättssäkerhet eftersom bevis kan säkras snabbare. Målsägande vill naturligtvis att 

processen ska gå snabbt. Även för den misstänkte är det av vikt att utredningen går 

skyndsamt, framförallt om denne är frihetsberövad. Tyvärr kan skyndsamhetsprincipen 

vara svår att upprätthålla då antalet anmälda brott blir fler och fler. Så gott det går ska 

den dock efterlevas, vissa fall får prioriteras och är den misstänkte frihetsberövad gäller 

principen fullständigt.50          

 Undersökningsprincipen betyder att det finns ett ansvar för att ärenden blir 

tillräckligt utredda. Detta ansvar ligger hos myndigheterna. Förvaltningslagens 4 § 

uttrycker en serviceskyldighet, detta kan anses vara ett slags lagfästning av principen. 

Det är av vikt att det finns principer om tillräcklig utredning för att enskildes rättigheter 

ska upprätthållas, den misstänkte har rätt till att potentiellt friande förklaringar utreds 

ordentligt.51 Förundersökningen ska bedrivas effektivt, men den måste med stöd av 

undersökningsprincipen således även balanseras mot enskildes rättigheter.  

 Den sista principen av vikt att ta upp är hänsynsprincipen. Denna princip finns 
																																																													
48 Prop. 2015/16:68 s. 28. Se också JO 2007/08 s. 87 om brister i objektiviteten.		
49 Danielsson, a.a., s. 52, 74 och 93. 
50 Ibid., s. 53. Se även prop. 2015/16:68 s. 38 samt Bring & Diesen, a.a., s. 67 f.  
51 Bring & Diesen, a.a., s 66 f.   
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fastslagen i 23:4 RB och fastslår att ingen under förundersökningen ska utsättas för 

misstanke, olägenhet eller kostnad om detta är i onödan. Givetvis ska både misstänkta 

och andra personer av intresse för förundersökningen visas hänsyn. Ett exempel på 

bristande hänsyn går att läsa i JO 1996/97 s. 56. JO riktade kritik mot polisen efter att en 

flicka som skulle förhöras hämtades i skolan, vilket kunde ses som brist på hänsyn. 

Hänsynsprincipen har samband med oskyldighetspresumtionen och kan uttryckas som 

en förlängning av denna princip.52           

 Vad som även bör nämnas är utredningskravet. Med detta menas att utredningen 

måste hålla en tillräckligt hög standard för att domstolen ska kunna göra en välavvägd 

bedömning. Rätten har ett utredningsansvar enligt 46:4 st. 2 RB, vad som menas är att 

det inte ska finnas någon ytterligare bevisning som kan påverka bevisvärdet, oavsett 

riktning. Viktigt är dock att det inte betyder att domstolen leder någon form av 

förundersökning. Rätten kan enligt 45:11 RB kräva att förundersökningen kompletteras, 

vanligtvis innan huvudförhandlingen. Under processen är det istället, enligt Ekelöf, 

bättre med materiell processledning.  Är utredningen inte tillräckligt väl utförd kan det 

gå så långt att åtalet ogillas på grund av detta. Det första steget är dock som fastställts 

att försöka upplysa parterna om att utredningen brister och att detta får dem att agera.53 

3.3 Förhör54 
En essentiell del av förundersökningar är förhör med misstänkta, målsäganden och 

vittnen. Polisen får hålla förhör om det är av betydelse för utredningen, 23:6 RB. Enligt 

23:3 RB kan förhör även hållas i primärutredningar. Förhör under primärutredning 

innebär att förhör hålls innan förundersökning inletts. Det är av vikt att det måste finnas 

givna omständigheter för att inleda en förundersökning.55 Enligt 23:22 RB samt 24-25 

§§ FUK är förhör även möjligt att utföra i förenklade utredningar. Med detta avses 

situationer när det i s.k. enkla mål, dvs. där endast böter kan förväntas som påföljd, 

finns tillräckliga skäl för åtal utan att inleda förundersökning.56      

 För att processen ska vara rättssäker och materialet riktigt är ledordet även i 

förhörssituationer objektivitet. Förhör ska hållas både med personer som kan tala för 
																																																													
52 Ibid., s. 67. 
53 För utveckling av utredningskravet samt utredningens robusthet, se Schelin, a.a., s. 67 ff. Se även 
Diesen, a.a., s. 176 ff. samt Ekelöf IV, s. 166 f och 187 ff. 
54 Om avsaknaden av en legaldefinition för ”förhör”, se Bring m.fl., a.a., s. 19 ff. Här tolkas förhör som 
att en utredare ställer frågor till en annan person i en för förhöret avsedd lokal. 
55 NJA II 1969 s. 676 ff. 
56 Bring m.fl., a.a., s. 27 för utveckling av dessa situationer. 
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den misstänktes fördel samt med personer som har uppgifter som kan vara till nackdel 

för denne. Det kan diskuteras hur detta upprätthålls och hur mycket vikt som egentligen 

läggs på försvarsadvokatens aktivitet i förhör, men objektivitet är oavsett eventuella 

diskussioner utgångspunkt även i förhör.57 De ovan nämnda principerna om hänsyn, 

23:4 RB, samt skyndsamhet är även av största vikt. Enligt 5 § FUK ska förhöret 

medföra så liten olägenhet som möjligt för den förhörde, förhörets tid och plats styrs 

efter detta. Dock får det inte innebära avsevärda svårigheter för åklagarens eller polisens 

arbete. Enligt Bring m.fl. bidrar detta till att konflikt mellan hänsyns- och 

skyndsamhetsprinciperna ofta uppstår. Vid konflikt får hänsynsprincipen ge vika för 

andra principer. Detta eftersom 23:4 RB uttrycker att hänsynsprincipen bör tillämpas. 

De andra principerna skall tillämpas.58         

 Hur förhör hålls beror mycket på den som håller i förhöret. Bring m.fl. uttrycker att 

förhörspersonen bör höras så grundligt som möjligt.59 Detta borde vara uppenbart. 

Enligt mig är det en tveksam formulering eftersom det kan leda till problem som att den 

förhörde måste inställa sig på fler förhör än vad som är behövligt. Enligt mig borde 

formuleringen istället vara att förhörspersonen ska höras så grundligt som möjligt. Det 

kan dock vara tillsynes onödigt att anmärka på detta då förhörsledaren ska förbereda 

förhöret på ett bra sätt för att undvika onödiga försummelser.60 Om nya omständigheter 

framkommer vilket kan kräva att nytt förhör hålls är det ändå inget förhörsledaren kan 

påverka under ett tidigare skede.            

 Det är 23:6 RB som sätter ramarna för vem som får bli hörd. Kraven på vem som 

får höras är lågt ställda, det räcker med att det finns någon konkret omständighet som 

tyder på att den förhörde har information som är av vikt för utredningen. Det ställs inget 

krav på att den förhörde faktiskt har sådan information.61 Kraven på hur förhör hålls är 

alltså få, till skillnad från i huvudförhandlingen där ramarna i RB är tydliga med 

rollfördelning och hur förhören ska hållas.        

 Angående förhörsmetoder kommer detta att behandlas senare i avsnitt 5. Däremot 

kan kort nämnas att det inte finns några uttryckliga bestämmelser om hur förhör ska 

hållas. Givetvis får inte tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning användas under förhör i enlighet med art. 3 EKMR. Dessutom får inte 
																																																													
57 Bring m.fl., s. 25 f. Observera även vad som där sägs om att förhör enligt 23:6 RB gäller i 
förundersökningen och inte under förutredningen, se SOU 1992:61. 
58 Bring m.fl., a.a., s. 28. 
59 Ibid., s. 29.  
60 JO 1980/81 s. 124. 
61 Bring m.fl., a.a., s. 30. 
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medicin användas för att tvinga fram ett yttrande eller för den delen hindra yttrandet, 

2:5 RF. För sakens skull ska nämnas att den förhörde måste vara i tillräckligt bra 

tillstånd för att kunna höras överhuvudtaget.62 Förhörsledaren får enligt 23:12 RB inte 

försöka använda otillbörliga åtgärder såsom hot, tvång och löften för att styra den 

förhördes uttalande åt något håll. Dessutom finns inget krav på sanningsplikt hos den 

förhörde under förundersökningen. Den förhörde kan ljuga eller vägra tala, detta kan 

hen inte straffas för. En anledning till detta är att förhör inte hålls under ed i 

förundersökningen. Bring m.fl. tar upp att sanningsplikt troligtvis skulle leda till för 

omständliga förundersökningar. Dessutom skulle det vara negativt med hänsyn till den 

effektivitet som erfordras i förundersökningen. Däremot kan det vara straffbart att 

exempelvis ange en annan person om detta inte är sant, BrB 15:6-7. Utöver detta finns 

vissa regler om tid, 23:9 RB, samt regler om vilka som ska och får vara närvarande 

under förhöret samt förhållningsregler.63 Angående metod finns alltså inte några regler, 

till skillnad mot i många andra länder. Mer om detta i avsnitt 5. 

3.4 Förundersökningsprotokollets innehåll 
Förundersökningen sammanställs slutligen i ett protokoll. Dokumentationsskyldigheten 

stadgas i 23:21 RB. Där uttrycks att protokoll ska föras över vad som framkommit i 

förundersökningen och som är av betydelse för utredningen. I paragrafen finns sedan 

flera detaljerade bestämmelser om vad protokollet ska innehålla. Förundersöknings-

protokollets uppgift är framförallt att ge åklagaren ett bra underlag för bedömning av 

fallet i sig samt för att förbereda målet inför en eventuell huvudförhandling.64  

 Förutom 23:21 RB finns det detaljerade regler i FUK, 20-25 §§. 20 § handlar om 

hur rollfördelningen sett ut. Vem som varit förundersökningsledare, vem som varit 

förhörsledare och vem som sammanställt protokollet ska framgå. Även tiden för 

sammanställningen ska framgå. Det finns ett flertal protokoll som ska föras under 

förundersökningen, det kan vara allt från anmälan och förhör till läkarutlåtelser samt 

uppgifter om tvångsmedel.65 Eftersom att det är så pass många handlingar, 

sammanställs dessa när utredningen är avslutad till ett förundersökningsprotokoll. 

Denna samling av dokument ska då ge en välnyanserad och trogen bild över vad som 
																																																													
62 Bring & Diesen, a.a., s. 316. 
63 Bring & Diesen, a.a., s. 302 ff. Se även Bring m.fl., a.a., kap. 1, där det står mycket utförligt om förhör 
under förundersökningar. 
64 Prop. 1994/95:23 s. 83.  
65 Se ovan nämnda paragrafer i FUK. 
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framkommit i utredningen. Ytterligare formkrav finns inte.66 Andra bestämmelser av 

vikt i FUK är 21, 22 och 23 §§. I 21 § stadgas regler om vad som ska antecknas 

gällande vittnen, målsägande och misstänkta. Just gällande vittnen är intressant att 

uppgifter som kan vara av vikt för att bedöma vittnets tillförlitlighet ska antecknas.  

 Enligt 22 § ska förundersökningsprotokollet ge en trogen bild av vad som 

förekommit och som är av betydelse. Mycket viktigt är även andra stycket där det 

stadgas att förhörsutsaga ska antecknas och vara så nära det talade ordet som möjligt. 

Alltså går det att tolka som att det anses vara bäst att ha direkta citat i protokollet, detta 

är dock enligt 22 § inget krav.            

 Av vikt är även 23 §. Memorialanteckningar, eller promemorior som jag valt att 

kalla dem, bör under förundersökningens gång slutgiltigt upprättas. Dock med viss 

reservation att 23:21 RB kan spela in på tidpunkten för avfattningen. Även 

förundersökningsprotokollet ska slutligen upprättas innan åklagaren beslutar om åtal. 

Detta ska ske så snart det är möjligt.     

 Dokumentationsskyldigheten har varit föremål för diskussion. I SOU 2001:93 

skrivs att denna tillsammans med kravet på underrättelse till den misstänkte hindrar 

effektiviteten i processen samt att detta anses vara en obefogad arbetsbörda för 

utredarna. Framförallt är det förhörsutsagorna som anses vara för tidskrävande.67 Det är 

dock enligt mig av absolut största vikt att dokumentationsskyldigheten upprätthålls. I 

situationer där inblandade inte kan höras i rätten kan annars brister i utredningen få 

ödesdigra konsekvenser. Dessutom kan detaljerade förhörsutsagor innehålla uppgifter 

som annars går förlorade. Uppgifterna kan anses vara av mindre vikt till en början, men 

i slutändan vara av stor vikt för bedömningen. Detta ska visas i avsnitt fem. 

3.4.1 Förundersökningspromemorior  

Jag anser att promemorior i förundersökningar bör nämnas under ett eget avsnitt. 

Promemoriorna är en del av förundersökningsmaterialet, oftast är det polisens intryck 

vid exempelvis första händelsen som redogörs för. Eftersom de endast utgörs av 

minnesanteckningar utgör de mycket sällan enskild bevisning.68 Däremot har de av 

naturliga skäl åtminstone en stor påverkan på själva utredningen. Den arbetshypotes 

som polisen arbetar efter påverkas av polisens första intryck av händelsen. Händelsen 

																																																													
66 Prop. 1994/94:23 s. 83. Se även vidare i 22 § FUK. 
67 SOU 2001:93 s. 16 och 134 ff.  
68 Detta kommer naturligt med tanke på att uppgifter från förundersökningen används mycket sparsamt av 
rätten, se Diesen, a.a., s. 96 ff. om förundersökningsuppgifter. 
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behöver inte alltid ha gått till exakt så som polisen minns det, vilket kan vara lätt att 

glömma.69              

 Angående reglering är polisens dokumentation precis som den i övrigt nämnda 

dokumentationen styrd av 23:21 RB och FUK. Dessutom tillkommer 27 § PL. I denna 

paragraf fastslås att protokoll ska föras över ingripande bland annat när någon grips. 

Andra stycket fastställer vilka krav som finns på det förda protokollet, punkt 6 är av 

intresse. Där står att det ska framgå av protokollet ”vad som i övrigt har förekommit vid 

ingripandet.” Utöver detta framstår det som att inget speciellt krav ställs på författandet 

av promemorior som polisen skriver utan flexibilitet verkar vara ledordet även vid 

dokumentation av denna sort. Gällande promemorior anser jag att det finns skäl för att 

åtminstone ställa tydligare krav på hur lång tid efter en händelse som polisen måste 

skriva en promemoria. Det finns stora risker med att vänta med antecknande, en tydlig 

risk är att polisen kan glömma detaljer som är väsentliga. Dessutom kan ”luckor” från 

händelsen omedvetet fyllas med felaktig information.70  

3.5 Bevisvärdering av förundersökningsprotokoll 
När en förundersökning är avslutad och åklagaren väljer att åtala den misstänkte kan en 

intressant fråga ställas, nämligen om uppgifterna från förundersökningsprotokollet får 

användas som bevis i rättegången. Bestämmelserna om detta ger för handen att det 

endast är under vissa förutsättningar som det är möjligt att åberopa uppgifter från 

förundersökningsprotokollet som bevis. 35:14, 36:16 och 46:6 st. 3 RB anger 

förutsättningarna för att använda det som sagts under förundersökningen som bevis. Det 

normala är dock att förundersökningsprotokollet inte ges något bevisvärde. Det beror 

främst på att muntlighets- och omedelbarhetsprincipen gäller som huvudregel vid 

huvudförhandlingar.71           

 Förundersökningsprotokollet ska enligt 45:7 RB inges till rätten när åklagaren 

väcker åtal. Detta för det är lättare för rätten att planera hur förhandlingen ska utföras 

och hur rätten ska leda förhandlingen. Utan förundersökningsprotokollet skulle 

svårigheter med överblicken av fallet uppstå.72 Det ska sägas att det finns kritiska 

																																																													
69 Se mer nedan under avsnitt 5. Av praktisk erfarenhet från Advokatfirman Defens är min uppfattning att 
det finns tendenser på en övervärdering av inledande förundersökningspromemorior, dvs. ofta styrs 
utredningen utifrån det första intrycket. Detta är dock inget som direkt kan bevisas. 
70 Dessa påståenden utvecklas i avsnitt 5. 
71 Danielsson, a.a., s. 97.  
72 Bring & Diesen, a.a., s. 516 f.  
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åsikter om ingivande av förundersökningsprotokoll överhuvudtaget. Den mesta av 

kritiken riktas mot att domarna kan påverkas och därmed få en förutfattad mening om 

den tilltalades skuld. Det finns även kritik om att det blir onödigt belastande för domare 

och domstolar med en så stor mängd handlingar som måste inges.73 Kritiken är inte 

obefogad, som ska visas nedan kan det finnas riskfaktorer under förundersökningen som 

kan föras med till en eventuell domstolsförhandling. Däremot framstår det för mig som 

orimligt att protokoll inte skulle inges då det kan leda till stora svårigheter i 

komplicerade fall där det kan behövas ett strukturerat protokoll att ha till hands. 

Rimligtvis utgår domare från vad som framkommer under huvudförhandlingen och 

använder förundersökningsprotokoll då oklarheter gällande vissa omständigheter 

uppdagas. Visserligen kan då problem som förutfattade meningar drabba domare, därför 

anser jag att det är av vikt att försöka kvalitetssäkra förundersökningsprotokollen.  

 Det finns trots detta följaktligen tillfällen då förundersökningsprotokoll får 

användas som bevis. Förundersökningsprotokoll som bevisning är intressant att 

diskutera. Att tillåta protokoll som enda bevisning kan vara oförenligt med 

omedelbarhetsprincipen, 30:2 RB. Detta har också Europadomstolen påpekat då flera 

fall bevisats strida mot art. 6 i EKMR, när en uppgiftslämnare inte hörts i rättegången 

och den försvarande sidan inte har fått möjlighet att fråga ut denne person.74   

 Vanligtvis medför skriftliga bevis av denna typ att domstolen tar uppgifterna som 

tidigare meddelats med stor försiktighet.75 Det händer dock att situationer uppstår där 

utsagor från undersökningen är den enda utsagan som går att få. Detta kan exempelvis 

vara fallet när den tilltalade eller målsäganden inte är närvarande under 

huvudförhandlingen.76 Dessutom kan det uppstå situationer där inblandad har en annan 

utsaga i domstolen än under förundersökningen. Då är frågan vilken vikt som ska läggas 

på anteckningarna i förundersökningsprotokollet. I doktrin har framförts att om en 

utsaga i rätten inte överensstämmer med vad som sagts tidigare skulle det tidigare 

förhöret potentiellt kunna ges större vikt. Detta eftersom det första förhöret är mer 

direkt och den förhörde minne var färskare under utredningen.77 Detta är dock av 

förklarliga skäl gällande rättssäkerheten i förundersökningen inte helt säkert och är 

																																																													
73 Ibid., s. 516 f. 
74 Brun, H, Diesen, C & Olsson, T, Bevis 5: Bevispraxis, Norstedts Juridik, 2000, s. 177.  
75 Se exempelvis NJA 1991 s. 512 (I), RH 1990:56, RH 1991:7, RH 1991:75 och RH 1997:12. I samtliga 
fall var det skriftliga utsagor från utredningen som åklagaren använde som grund. I RH-fallen var det 
primärrapporten som låg till grund, vilket är möjligt i bagatellmål, se Diesen, a.a., s. 91. 	
76 Se exempelvis 46:6 st. 3 RB 
77 Diesen, a.a., s 98. Se även Schelin, a.a., s. 99 ff. 
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enligt mig i dagsläget inte fördelaktigt. Därför anser jag att om möjligheten att höra den 

tilltalade eller annan inblandad finns ska rätten enligt mig alltid göra det eftersom en 

tidigare utsaga inte går att utveckla mer än vad som står antecknat, bidrar till 

möjligheten att utveckla förekommande tveksamheter inte finns. Enligt mig är 

förhoppningen dock att det ska vara möjligt att uppgifter från förundersökningen får ett 

högre bevisvärde i framtiden. Kravet är då givetvis att uppgifterna som framkommit 

under förundersökningen är av mycket hög kvalitet. Anledningen till förhoppningen om 

mer frekvent användande av förundersökningsprotokoll är bl.a. i och med den ökade 

internationaliseringen. Detta har RÅ påpekat, tillsammans med mycket annat. RÅ 

uttrycker att förhörda i allt större utsträckning ändrar sina utsagor. Dessutom tenderar 

förhörda att vägra att tala i domstolen i allt större utsträckning. RÅ hävdar att det gäller 

alla förhörda och att det inte går att förutse när det kan ske. I och med den ökade 

rörligheten och mer internationell verksamhet har brottsligheten även anammat detta. 

Det betyder att det är svårare att alltid få utsagor i domstolen. I och med detta talar 

mycket för att förundersökningsutsagor kommer bli alltmer viktiga i framtiden. Därför 

bör alla uppgifter som tillförs utredningen dokumenteras och bevaras.78 

	

	

	

	

	

	

 

 
	

																																																													
78 Se Danielsson, a.a., s. 97 med hänvisning till JO 406-1994 och 2037-1994.  
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4 Förundersökningar i praxis 

4.1 Problematisering  
Bevisvärderingen har presenterats och förundersökningars grundläggande ramar likaså, 

vilket leder in till problematiken som är av intresse. Nedan kommer två rättsfall att 

sammanfattas och diskuteras. Först kommer det relativt nyligen avgjorda mål NJA 2015 

s. 702 behandlas.  För framställningen är HD:s synpunkter om förundersökningen av 

intresse. Målet är främst uppmärksammat för HD:s metod för bevisvärderingen, HD tar 

även upp brister som kan finnas i förundersökningen på ett enligt mig mycket 

pedagogiskt sätt. Därför ska detta mål analyseras.       

 Det andra fallet som är av intresse Göta Hovrätt, Mål nr: B 1417-16. Hovrättsfall 

har naturligtvis inte samma vikt som HD:s prejudikat. Dock är den av domstolen 

uttalade kritiken om utredningen i fallet av stort intresse. Kritiken är mycket tydlig och 

kan ge en bild av hur domstolar i framtiden skulle kunna agera när förundersökningar 

håller låg nivå. I fallet hänvisas även till NJA 2015 s. 702. Det uttrycks att den hördes 

utsaga inte alltid förmedlas på det sätt som denne velat. Hovrätten håller således med 

om HD:s uppfattning gällande denna riskfaktor. 

4.1.1 NJA 2015 s. 702 
Det s.k. balkongfallet från 2015 har varit av vikt för bevisvärdering i domstolar. Trots 

att bevisvärdering egentligen inte ska påverkas av HD:s domar går det att hävda att detta 

fall är prejudicerande för metodiken inom bevisvärderingen. Eftersom bevisvärderingen 

är fri är det naturligt att det är ytterst få fall där själva värderingsmetoden tas upp och 

diskuteras.79 Den del som här ska diskuteras är dock domstolens resonemang kring 

förundersökningen.               

 I fallet stod B.B. stod åtalad för att försökt döda sin sambo L.I. genom att ha kastat 

eller släppt ner henne från deras balkong på sjätte våningen. Detta gjorde han enligt 

åklagaren med uppsåt. Det fanns fara för brottets fullbordan, det var bara en tillfällighet 

att L.I. överlevde. I HD justerades åtalet, åklagaren la till att B.B. på okänt sätt tillfogat 

IL smärta samt kroppsskada innan försöket att döda henne. HD ansåg att bevisningen 

var tillräckligt stark och dömde B.B. för försök till mord till fängelse i 14 år.   

 I målet åberopades till stor del anteckningar från förundersökningen. HD skriver att 
																																																													
79 Med vissa restriktioner, se under avsnitt 2.3.  
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sådana anteckningar, exempelvis från förhör, inte alltid ger en korrekt bild av vad som 

hänt då förhör i förundersökningar inte garanterar rättssäkerhet på samma sätt som 

förhör med parter och vittnen i domstolen.80 Här menar HD enligt mig att denna typ av 

anteckningar är mindre viktiga ur bevishänseende. Domstolen tar upp flera anledningar 

till att polisens anteckningar kan vara missvisande. För det första kan förhörsledaren 

och den förhörde ha talat förbi varandra. Risken finns att detta inte framgår av 

anteckningarna. Sedan tar HD upp frågan om sammanfattningar. Antecknas förhör i 

denna form uppstår oklarhet om vilka frågor som ställts vilket givetvis påverkar svarets 

formulering. Dessutom kan viktiga upplysningar ha utelämnats och själva nyansen av 

det som sagts altererats.81 Betoning är av stor relevans och det är svårt att förmedla 

denna i textform. En sammanfattning gör enligt mig inte saken bättre, snarare tvärtom. 

 HD påstår sedan att av förhörspersonen upplästa och godkända förhör inte alltid 

garanterar att den förhörde faktiskt helt och hållet står bakom innehållet i redovisningen 

av förhöret.82 Det kan således tolkas att det som redovisas inte alltid är det som 

förhörspersonen har velat förmedla i förhöret. HD nämner inga källor till påståendet, 

men det är ett anmärkningsvärt uttalande då upplästa och godkända förhör enligt mig 

borde innebära att det som står däri faktiskt är det som den förhörde har framfört. En 

rimlig tanke är att den pressade situation som förhör faktiskt är bidrar till att personer 

vill komma bort från förhörsplatsen så fort som möjligt. Därför kan säkerligen 

godkännande ske utan eftertanke.          

 Slutligen tar HD upp syftet med förundersökningen. Denna ska utgöra underlag för 

beslut i åtalsfrågan. Dessutom ges parterna en möjlighet att bedöma vad som ska 

åberopas som bevisning. Givetvis är inte förundersökningen en del av rättegången, detta 

torde vara tydligt. HD menar därför att uppgifter som lämnats under utredningen inte får 

användas som bevis om inte rättegångsbalken tillåter detta. Regler för åberopande av 

förundersökningsuppgifter finns som ovan nämnts i 35:14, 36:16 st. 2 och 46:6 st. 3 RB. 

Vidare ska anteckningar från förhör användas för en värdering mot vad som ovan sagts 

om risker.83               

 Det framstår som att HD i fallet satt ner foten om förundersökningsprotokoll som 

bevisning. Fallet är av intresse då HD tar upp ett par anledningar till att förhör och 

protokollföring i förundersökningar inte alltid är garanterat korrekta. Enligt mig är det 
																																																													
80 NJA 2015 s. 702 p. 25.  
81 Ibid., p. 25. 
82 Ibid., p. 26. 
83 Ibid., p. 27.	
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olyckligt att uppgifter som framkommit i förundersökningen förkastas då det ofta kan 

finnas bra bevis att hämta i dem. Samtidigt anser jag att HD gör en korrekt bedömning, 

rättssäkerheten är låg i förundersökningar som det ser ut i dagsläget. Delvis på grund av 

de anledningar HD tar upp, men även på grund av aspekter som nedan behandlas. Om 

utfallet går endast att spekulera men högre säkerhet i förundersökningen skulle inneburit 

att uppgifter som framkommit däri kunnat användas i större utsträckning. Det är 

olyckligt att så inte kan göras. Problemet må inte vara stort, men situationer som denna 

förekommer ändå. Därför bör vissa åtgärder vidtas för att minimera antalet problem. 

4.1.2 Göta Hovrätt, Avdelning 2, Rotel 25, Mål nr: B 1417-16  
Detta fall avgjordes nyligen i hovrätten och är av stort intresse. Enligt mig poängterar 

hovrätten brister i protokollföringen under förundersökningar på ett mer nyanserat sett 

än vad som setts tidigare. Detta är möjligtvis ett steg mot en process där 

beteendevetenskapliga aspekter får ett större utrymme. Det är inget nytt att 

förundersökningar underkänns, men domstolen har här tydligt tagit upp andra aspekter 

än endast kritik mot förundersökningen i stort. Att fallet ens gick till åtal är 

anmärkningsvärt med tanke på den mängd brister som hovrätten konstaterar.  

 M.K. dömdes tidigare i tingsrätten för mord samt misshandel till fängelse i 15 år 

och livstids utvisning. Detta trots att tingsrätten konstaterade att förundersökningen 

innehöll brister. Ingen teknisk bevisning kunde styrka åtalet, det fanns alternativa 

gärningsmän och dessutom var alla inblandade bekanta med varandra. De hade heller 

inte hörts under ed och vissa vittnesmål innehöll direkta felaktigheter eller ofullständiga 

uppgifter.              

 Hovrätten börjar med att konstatera att det i princip ska vara helt uteslutet att 

händelsen skett på annat sätt än åklagaren lagt fram för en fällande dom. Sedan tar 

hovrätten upp osäkerheten som råder i förundersökningar och att det måste beaktas att 

rättssäkerheten inte är lika stor i förhör som hålls under förundersökning som i domstol. 

Hovrätten konstaterar att anteckningar som förs under förhör kan vara ofullständiga 

eller missvisande. Denna situation är än mer vanlig då tolkning behövs, det kan uppstå 

brister som inte framgår i protokollen eller promemoriorna. Dessutom nämns att det kan 

vara oklart vilka frågor som ställts, att utredarna ibland enbart skriver sammanfattningar 

samt att nyansen av den förhördes uppgifter inte alltid framkommer på samma sätt i 
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protokollet. Hovrätten jämför detta med ovan nämnda NJA 2015 s. 702.84    

 Angående utredningen i detta fall anser hovrätten att det är klart att A.G. dött på så 

sätt som tingsrätten redogjort, dvs. knivhugg i bröstet samt fysiskt våld. Hovrätten är 

dock inte lika övertygad om att M.K. mördat A.G. som tingsrätten tidigare varit. M.K. 

har själv hävdat att han inte minns händelsen samt att det finns andra personer med 

motiv att döda A.G.85               

 När det kommer till brister i utredningen påpekar hovrätten att ingen teknisk 

bevisning finns som knyter M.K. till dådet, trots omfattande insatser. Den kniv samt de 

jeans som hittats knyter inte M.K. till brottet, det kan ha funnits alternativa vapen och 

dessutom kan de blodfläckar som funnits på jeansen varit från ett annat tillfälle. En 

viktig del av processen är förstås vittnesförhör. Här har uppgifter lämnats av tre 

personer som alla har koppling till M.K. eller haft koppling till A.G. Ingen av dessa tre 

personer har hörts under ed, vilket förstås måste beaktas.86      

 Hovrätten tar upp det anmärkningsvärda i att vittnenas utsagor varit långt mer 

detaljerade under förundersökningen än under huvudförhandlingen. Detta kan bero på 

att de ville skydda M.K., men det kan också finnas andra förklaringar till detta. Ett 

vittne, H.S., befann sig i lägenheten vid tiden för mordet. Hon har hävdat att hon sov 

tungt och inte hörde någonting. Hon har dock lämnat felaktiga uppgifter om andra 

iakttagelser samt inte kunnat förklara de skador hon haft på ryggen. Dessa ska ha 

uppkommit under den relevanta tiden för brottet. Hovrätten konstaterar med detta att det 

inte går att utesluta att hon vet mer än hon berättat. Enligt hovrätten har även utsagorna 

från två andra vittnen innehållit så pass tvivelaktiga uttalanden att de inte kan beaktas.87

 Hovrätten fastställer att det finns uppgifter som är graverande för M.K. men att det 

inte kan uteslutas att någon annan berövat A.G. om livet. Därför bifaller inte hovrätten 

något av yrkandena. Även åtalspunkt 2 gällande misshandel ogillas av hovrätten. Detta 

eftersom offrets berättelse varit allmänt hållen, hennes uppgifter har inte varit satta i 

någon form av sammanhang samt att hon varit berusad. Dessutom finns det 

överhängande risk att hennes minnesbilder förvrängts av de bilder hon sett under 

förundersökningen, att det alltså inte är tal om egna minnesbilder. Dessutom kom 

anmälan mot M.K. efter informationen att M.K. ska ha varit misstänkt för mordet på 

																																																													
84 Hovrättens domskäl, st. 1 och 2.  
85 Ibid., st. 3. 
86 Ibid., st. 4 och 5. 
87 Ibid., st. 5-8. 
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hennes pappa. 88               

 Detta fall är som ovan nämnts till viss del nydanande i rättsprocessen. Klart är att 

det finns en antydan om att domstolar bör ta mer hänsyn till hur förundersökningarna 

fortlöpt. Kritik ges när förundersökningarna är undermåliga då förhörda personer kan ha 

påverkats av utredarna. Risker finns att utsagor inte ger en sann bild av vad som hänt.

 Det är som tidigare nämnts vad som framkommer i huvudförhandlingen som ska 

ligga till grund för domstolens bedömning. Vittnesmål kan vara av stor betydelse men 

vanligt är även fall där den huvudsakliga mängden bevis grundas på uppgifter som 

framkommit i ett tidigare skede, det vill säga under förundersökningen. I fallen här ovan 

åberopades till stor del uppgifter från förundersökningen som bevisning. Domstolarna 

kritiserade dessa utredningar som bristfälliga. Domstolarna nämner både förhör och de 

anteckningar som förs. Vanligt är att förundersökningar i stort kritiseras, möjligtvis 

kritiseras brister i förhör som att vissa frågor inte utretts ordentligt.89 Det är dock sällan 

domstolen påpekar att vissa beteendevetenskapliga aspekter borde ha tagits mer hänsyn 

till. Därför är hovrättsdomen mycket intressant enligt mig.     

 Utifrån dessa fall är min tolkning att hovrätten, och till viss del HD, anser att det 

finns anledning att förbättra förundersökningarnas kvalitet. Ett alternativ är att bedöma 

liknande fall på så sätt som här gjorts. Det andra alternativet är icke önskvärt då det 

skulle betyda att en mängd fall som kan lösas förblir olösta. Det sätter dock en större 

press på både lagstiftare och polisverksamheten, förundersökningarna måste förbättras.

 Hur detta ska göras kommer att diskuteras nedan men ett enkelt samt effektivt steg 

som kan nämnas är att poliser får bättre utbildning i förhörstekniker samt att det finns 

anledning att ställa krav på protokollen. Frågor som ställts ska finas antecknade i 

förhörsprotokollen och till så stor del som möjligt ska hela förhören transkriberas. Det 

går inte att komma ifrån att tonen i frågorna samt vissa andra aspekter inte går att 

uttrycka i text men det är ändå ett steg i rätt riktning. Med tanke på teknikens utveckling 

bör även detta tas tillvara på. Exempelvis en ökad användning av ljud- och videoband.

 Rättsfallen visar att det finns utredningar som inte håller måttet. Om det är 

bristfälliga förhör, anteckningar eller tunnelseende som påverkat utredningarna varierar, 

dock är klart att det är problematiskt. Nämnas ska att nästan alla utredningar ändå håller 

																																																													
88 Ibid., st. 9 t.o.m. slutet på domskälen. 
89 Se Brun m.fl., a.a. s. 136 ff. Där tas NJA 1986 s. 821, NJA 1990 s. 555, NJA 1991 s. 56 och NJA 1991 
s. 612 upp. I NJA 1990 s. 555 och NJA 1991 s. 612 menar HD att det finns alternativa möjligheter och i 
NJA 1991 s. 56 tas även upp att det inte går att eliminera möjligheten att någon annan varit på platsen. 
NJA 1986 s. 821 är möjligtvis det mest intressanta eftersom där faktiskt bl.a. brister i förhören påpekas. 
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måttet, målet måste dock vara att alla utredningar ska göra det. Givetvis kräver vissa 

utredningar mer resurser samt tid, men det ska inte påverka grundligheten.    

 NJA 2015 s. 702 var banbrytande ur bevisvärderingshänseende. Domstolen lade 

även vikt vid förundersökningarna. Detta fall skiljer sig mycket från tidigare domar och 

jag hoppas att HD fortsätter på den inslagna vägen med att beakta aspekter som är av 

mer beteendevetenskaplig karaktär. Kognitiva aspekter är inte utan intresse i 

domstolsprocessen, jag hoppas att domstolar även i framtiden resonerar på liknande sätt.

 Även Göta Hovrätts mål nr: B 1417-16 tar enligt mig upp den viktiga aspekten att 

förhör samt anteckningar i stort inte alltid är av samma kvalitet som i en 

huvudförhandling, rättssäkerheten är högre i domstolar. Trots detta används material i 

förundersökningar som underlag i brottmål. Det är inget uppseendeväckande med det 

egentligen, ofta är det i förundersökningsprotokollet den mesta av bevisningen finns. 

Problemet är just att domstolen riskerar att missa de kognitiva aspekter som är av vikt. 

Det finns stora risker med att utgå från ett förundersökningsprotokoll. För åklagaren är 

det ett utmärkt protokoll att utgå från, då de sammanfattar och tydliggör vad som finns i 

bevisväg. Däremot är det enligt mig viktigt att åklagaren i ett senare skede inte använder 

generell och osäker information som finns i förundersökningsprotokollen som självklara 

bevis.                

 Dessa rättsfall visar på att det kan finnas brister i förundersökningar som avspeglas 

i protokollen. Följden blir att utredningen får kritik i rättssalen och utredarna får, ibland 

oförtjänt, kritik för något som de egentligen har haft svårt att styra över. Rimligtvis gör i 

princip alla utredare sitt yttersta för att utredningen ska utgöra ett bra underlag för en 

rättvis dom. Frågan är vart det går fel. Svaret är att det ofta är omöjligt att säga i det 

enskilda fallet. Givetvis kan utredningar genomföras som efter resningarna i Quick-

fallet för att ta reda på vilka fel som begåtts, men sådana resurser är i praktiken omöjligt 

att lägga på varje fall. Domstolen har i dessa fall åtminstone pekat ut att det finns 

problem. Med det sagt går det med enkelhet att hävda att det finns risker i 

förundersökningsprocessen. Nedan ska analyseras vilka risker som kan finnas i en 

utredningsprocess. Är det bara misstag eller finns det något bakomliggande? Det troliga 

är att det är alternativ nummer två. Om det går att utkristallisera vilka risker som finns 

går det även att försöka komma med lösningsförslag. För att förundersöknings-

protokollen ska bli så sanningsenliga som möjligt och därmed kompatibla som bevis är 

en riskanalys en bra väg att gå.  
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5 Riskfaktorer i förundersökningar 
5.1 Inledning 
Ovan har bevisrätten kortfattat beskrivits. Efter det har förundersökningar och de 

protokoll som förs beskrivits och kortfattat diskuterats. Rättsfallen har tydliggjort att 

problem i förundersökningar senare kan få konsekvenser i domstolen. Att ha bevisning i 

form av i protokoll antecknade utsagor istället för ett vittnesmål är således i dagsläget 

inte att föredra.90 I båda rättsfallen poängterades just att förhören samt protokollföringen 

i förundersökningarna var undermåliga. Detta är naturligtvis problematiskt då sådana till 

synes onödiga misstag får stora konsekvenser. Skulden hamnar ofta i första hand på 

utredarna men även åklagaren får utstå kritik. I rättsfallen riktas kritik mot förhören 

samt att protokollen kan vara bristfälliga. Det är lätt att nöja sig med denna förklaring 

och för domstolen är det svårt att fördjupa sig mer i de brister som kan ha påverkat 

utredningen. För att kunna göra detta krävs resurser till utredningar vilket inte är 

hållbart med tanke på de principer som ska upprätthållas. Det finns därför utrymme för 

att här diskutera och analysera riskfaktorer som finns eller kan finnas i en 

utredningsprocess. Faktorer som påverkar utredare i förhörssituationer ska tas upp, 

sedan behandlas riskfaktorer som kan påverka den förhördes utsaga. Därefter förklaras 

hur detta påverkar förundersökningsprotokollen som blir det underlag som processen 

vilar på. Det är av vikt att poängtera de problem som finns, inte att peka ut utredare och 

hävda att de agerat felaktigt. Uppgiften angrips därför utifrån riskfaktorer som är 

förekommande och som kan avhjälpas. Betydelsen av detta är att förundersöknings-

protokollen kan kvalitetssäkras på ett betydligt bättre sätt. I den avslutande analysen ska 

möjligheten till eventuella lösningar, främst i ett tidigt skede, utredas. Först ska dock 

förhörsmetodik behandlas för att förklara vilken utgångspunkt förhörsledaren ofta har 

när hen ska hålla ett förhör. Därefter behandlas även minnesfunktionen kortfattat. 

 

 

 

																																																													
90 Diesen, C, a.a., s. 98.  
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5.1.1 Förhörsmetodik 
Under förundersökningar är förhören av naturliga skäl mycket viktiga. Det finns en 

mängd modeller och tekniker för hur förhör bör hållas. I Sverige hålls under polisens 

grundutbildning en kurs i förhörsmetodik. De blivande poliserna får lära sig 

grundläggande metoder samt en del om psykologisk påverkan. Utbildningen är dock av 

generell karaktär, ingen specifik förhörsmetod förespråkas.91 Enligt mig är det positivt 

att det sedermera även finns vidareutbildningar för erfarna utredare på en mer avancerad 

nivå. Detta är av vikt då en grundläggande kurs i förhörsmetodik knappast kan ge 

fullständig kunskap inom förhörsmetodiken. Ingen specifik metod förespråkas heller i 

dessa kurser, men den s.k. PEACE-modellen lärs ut. I korta drag går det att förklara 

modellen med att utredaren innan förhöret ska ta reda på så mycket som möjligt om 

händelsen. Det är sedan viktigt att försöka bygga upp en bra relation med den som ska 

förhöras. När denne ska framföra sin utsaga är det av vikt att hen får göra så fritt ur 

minnet. Detta för att undvika avbrott som kan påverka utsagans kvalitet. För att 

utveckla. PEACE-modellen är inspirerad av kognitiva intervjuer vilket enligt mig är 

positivt. Detta för att den förhörde har möjlighet att ge sin ”råa” berättelse först innan 

utredaren avbryter. Kognitiva intervjuer handlar sålunda om att uppmuntra den förhörde 

till fri återgivning utan avbrott samt att specifika frågor kan ställas innan förhöret 

avslutas.92 Det har visats i ett stort antal studier att uttalanden i utsagor varit mellan 25 

och 50 procent mer korrekta när kognitiv intervju använts istället för när andra 

förhörstekniker utförs.93 För utredare finns vidareutbildningar som är inriktade just på 

beteendevetenskapliga aspekter i förhörssituationer, detta anser jag vara mycket bra och 

är något som ska uppmuntras ännu mer.94 Positivt är även att kurserna utvärderats som 

bra då litteraturen är adekvat och kurserna moderna.95       

 Någon enskild förhörsmodell är dock inte stadgad under utredningsstadiet, även om 

det framstår som att PEACE-modellen förespråkas. Angående tekniker får polisen 

använda den som anses vara bäst, vilket bör betyda att det finns en hel del skillnader 

mellan olika utredare. Grundkraven finns förstås fortfarande, som nämnts i avsnitt 3.3, 

																																																													
91 Granhag, P A, Strömwall, L A & Cancino Montecinos, S, Polisens förhör med misstänkta: svensk 
utbildning i internationell belysning, Rikspolisens utvärderingsfunktion, Rapport 2013:7, s. 17 f. 
92 Ibid., s. 12 f. för utveckling av PEACE-modellen och kognitiv intervju. Även Bring m.fl., a.a., s. 230 ff. 
93 Fisher, R P, Ross, S J & Cahill, B S, Interviewing witnesses and victims, s 63. Finns att hitta i Granhag, 
P A, (Ed.), Forensic psychology in context: Nordic and international approaches, Willan Publishing, 
2010. På s. 56 ff. utvecklas resonemanget kring kognitiva förhör på ett bra sätt. 
94 Granhag m.fl., a.a., s. 19 ff.  
95 Ibid., s. 24 f.	
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på att inte lura den förhörde, att den förhörde måste vara i tillräckligt bra kondition samt 

att förhören inte får strida mot art. 3 EKMR.96 Med detta följer att vilka frågor som 

ställs, förhållningssätt mot den förhörde och andra aspekter bör beaktas, vilket skrivits 

omfattande om i doktrin.97             

 I domstolar arbetar domarna efter en mer tydlig metod. Där finns krav på hur 

förhör ska hållas och även vilka frågor som bör ställas.98 Regleringen i sig innebär inte 

att domstolen uttryckligen använder sig av exempelvis PEACE-modellen, men den 

innebär att förhör läggs fram på ett mer tydligt sätt. När åklagare och advokater förhör 

en person kan ordföranden ingripa om frågorna inte är relevanta eller om de är för 

ledande. Domare hör förhöret direkt vilket innebär att feltolkningar mellan den 

förhörande och den förhörde samt nyansen i förhöret kan uppfattas. Tack vare dessa 

aspekter är förhöret i domstol mer rättssäkert enligt mig, något som också konstaterats i 

doktrin.99 Detta betyder inte med säkerhet att dessa personer inte riskerar att utsättas för 

faktorer som kan påverka dem eller att förhörens kvalitet är bättre än under 

förundersökningen. Det som gör dem mer rättssäkra är att det finns en insyn från en helt 

oberoende part, dvs. domare, som ofta får allt bevismaterial presenterat direkt under 

huvudförhandlingen.              

 Med det sagt är förhör under rättegångar inte flexibla och är även långt ifrån 

perfekta. Tillförlitlighetskriterier som domstolen beaktar i sin bedömning av utsagor bör 

mycket kort nämnas trots att de faller utanför uppsatsens avgränsning. Ett flertal 

rättsfall, senast NJA 2010 s. 671, samt doktrin har utkristalliserat flertalet kriterier som 

domare kan använda för att bedöma utsagor. Vad som bör sägas om detta är att 

kunskapen kring kriterierna är låg och domstolar långt ifrån alltid använder kriterierna 

på rätt sätt. Ofta uttrycks objektivitet som ett ledord, vilket dock inte följs eftersom att 

domstolarna verkar använda kriterierna godtyckligt.100      

 För att återgå till förhörsmetodik kan tas upp att eftersom det inte finns någon 

enhetlig modell för förhören i förundersökningar går det att fråga sig om polisen borde 

ha en mer enhetlig och stadgad sådan för förhören och om förhören bör vara styrda av 

bestämmelser likt förhören i rättegångar. Detta kommer att behandlas efter riskanalysen.  
																																																													
96 Bring & Diesen, a.a., s. 316 samt avsnitt 3.3 för mer utveckling av vilka grundläggande krav som finns.	
97 Se Granhag & Christianson, a.a., s. 258 ff. Även Bring m.fl., Diesen samt Schelin har i tidigare anförda 
verk behandlat förhörskvalitet. 
98 Se Samuelson, P E, Att förhöra ett vittne – en handbok i förhörsteknik, 4:e uppl., Karnov Group 
Sweden, 2016 samt Bring m.fl., a.a., kap. 2 & 5 där förhörsteknik i domstol förklaras utförligt. 
99 Prop. 1994/95:23 s. 73. 
100 Se utveckling av brister när domstolen värderar utsagor i Mellqvist, M, Om tro, tyckande och vetande. 
Högsta domstolens värdering av utsagor, SvJT 2013 s. 753. 
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5.2 Minnet  
Grundläggande för den fortsatta framställningen är minnesfunktionen, därför ska kort 

förklaras hur minnet fungerar. Minnesfunktionen behandlas sedan löpande i texten, 

detta avsnitt är endast en grund för att få förståelse över minnesfunktionens 

uppbyggnad. Centralt i kognitionspsykologin är personers förmåga att inkoda, bearbeta 

och lagra information om de händelser som upplevs. Av vikt är sedan hur denna 

information kan användas för att exempelvis lösa problem och planera.101 För utredare 

är det av stor vikt att ha kunskap om minnets funktion då det ger möjlighet att på bästa 

sätt få den förhörde att minnas vad som tidigare skett.         

 Inom kognitionspsykologin finns en modell som används för att kunna beskriva 

människans informationsbehandlingssystem. Denna modell uttrycker minnet som 

indelat i tre nivåer. Dessa är det sensoriska registret, arbetsminnet och 

långtidsminnet.102 Det sensoriska registret består av sinnesintryck som kortvarigt lagras 

däri. Sinnesintryck kan vara många, därför används en process som heter selektiv 

uppmärksamhet för att välja ut vilken information som ska fortsätta bearbetas. Oftast är 

det sådant som har ett samband med information som tidigare aktivt har analyserats, om 

två personer exempelvis äter på en restaurang så tenderar de att fortsätta lyssna på 

varandra istället för att lyssna på vad andra personer på restaurangen säger. Den 

information som selektivt uppmärksammats går igenom en mer kreativ och grundlig 

bearbetning i det s.k. arbetsminnet. Arbetsminnet kräver mycket av hjärnan vilket gör 

att informationen inte kvarhålls där länge.103          

 Av störst intresse för uppsatsen är långtidsminnet, som kan kompensera de 

begränsningar som finns i arbetsminnet. Långtidsminnets huvudsakliga uppgift är att 

lagra information så att personen kan minnas den under en lång tid. Alla människans 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper finns lagrade i långtidsminnet. Dessa är till stor 

delad strukturerade i s.k. kognitiva scheman. Det är kognitiva scheman som avhjälper 

begränsningarna i arbetsminnet genom att skapa större informationsenheter i 

arbetsminnet. Exempelvis kan ordföljder uppfattas som ett schema fastän de består av 

flera ord. Stundtals aktiveras dock fel scheman, exempelvis om en mörk skugga syns. 

Då fyller schemat i den lucka som finns och den mörka skuggan upplevs på riktigt som 

																																																													
101 Gräns, M, Decisio Juris, s. 48.  
102 Granhag & Christianson, a.a., s. 88 f. 
103 Ibid., s. 89 ff. 
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en hotfull människa, fastän det kan vara något helt annat.104      

 Långtidsminnet anses av de flesta forskare bestå av flera olika system. Det 

procedurala minnet, det preceptuella representationssystemet, det semantiska minnet 

och det episodiska minnet är det fyra typer av minnen som brukar diskuteras.105 För 

framställningen är det episodiska minnet av intresse då det är i detta system alla 

personliga minnen lagras. Detta gäller därför även situationer där brott begåtts och 

således är det i detta minne som riskfaktorerna kan påverka minnesbilderna negativt. 

  Nämnas ska även att det enligt Schelin åtminstone finns tre faktorer som är 

avgörande för människans minnesbild. Dessa är personens ålder vid tiden för händelsen, 

retentionstidens längd (dvs. den s.k. glömskeprocessen) samt efterföljande interferens 

på minnesbilden.106 Nedan kommer relevanta delar av minnesfunktionen förklaras 

löpande, därför är inte djupare diskussion angående det episodiska minnet och riskerna 

för förvanskning av personliga minnen däri relevant att ta upp i denna del.  

5.3 Riskanalys av förundersökningen  
5.3.1 Inledande resonemang 
En viktig del av utredningen är interaktionen mellan personer inom rättsväsendet och 

misstänkta, vittnen samt andra inblandade. För att erhålla bra vittnesbevisning krävs en 

god kommunikation mellan parterna. Under förhör vill förhörsledaren få ut så mycket 

information som möjligt från förhörspersonen. Informationen i förhören antecknas och 

tillförs utredningen. Protokollföraren kan föra anteckningar på ett flertal olika sätt. Som 

ovan beskrivits angående skyldigheten finns det inget direkt formkrav på hur protokoll 

ska föras, kravet är att protokollet ska ge en rättvis bild av det som framkommit i 

förhöret.107               

 Risker för felaktigheter genomsyrar hela utredningsprocessen, det är svårt att undgå 

riskernas närvaro. Däremot kan svårigheter troligtvis avhjälpas. Här ska risker som 

förekommer under förhör med inblandade parter analyseras. Givetvis finns även i andra 

skeden av en utredning risker att beakta, fastän de utesluts här. Framställningen blir 

härefter av rättspsykologisk karaktär. Vissa problem går möjligtvis att lösa genom bättre 

tillämpning och förståelse för bestämmelser i RB, FUK och PL samt bra 

																																																													
104 Ibid., s. 92 f. 
105 Ibid., s. 93. 
106 Schelin, a.a., s. 119. 
107 Se ovan i avsnitt 3.4.  
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förhörstekniker. Andra problem är dock svårare att få bukt med och är svårare att 

upptäcka. Mest troligt är att de inte upptäcks alls alternativt nämns kortfattat i 

domskälen som ”bristande utredning”. Dessa problem ska adresseras nedan. Jag vill 

återigen betona att fokuseringen på konfirmeringsbias är ett medvetet val. Så är även de 

riskfaktorer/komponenter av konfirmeringsbias som behandlas. Detta för att jag anser 

att dessa faktorer tillsammans täcker en stor del av den problematik som adresserats. 

Det innebär inte att andra slags bias inte innebär risker för utredare. Dock lämnas dessa 

faktorer därhän i framställningen.  

5.3.2 Konfirmeringsbias  
Av de riskfaktorer som kan påverka utredare i undersökningsfasen är konfirmeringsbias 

den första som ska nämnas. Begreppet konfirmeringsbias förklaras i detta avsnitt. 

  Människor har en förmåga att försöka hitta kopplingar som är logiska när en 

händelse sker.108 Dessutom dras inte slutsatser endast utifrån den information som tas 

del av utan även från tidigare erfarenheter samt förväntningar, vilket skapar ett slags 

berättelse.109 Berättelser, eller s.k. narrativ, har visats vara av central position i 

förundersökningar. Detta eftersom att utredare inte har möjlighet att klargöra den 

fullständiga sanningen. Istället begränsas utredningen, ett narrativ används för att skapa 

en berättelse där avgörande detaljer används tillsammans med luckor fyllda med 

erfarenheter och sannolikhetsbedömningar.110         

 Människor tenderar även att styras mot den uppfattning de haft från början.  

Exempelvis kan en polis ha en uppfattning om hur ett brott har begåtts, sedan hittas 

bevis som inte riktigt överensstämmer med uppfattningen. Det rimliga vore då att 

omvärdera situationen. Människor är dock dåliga på att utesluta den personliga 

uppfattningen. Konfirmeringsbias gör att hjärnan tolkar ny fakta på ett sådant sätt att 

den stämmer överens med den tidigare uppfattningen. På så sätt stämmer bevisen med 

den tidigare teorin, trots att så egentligen inte är fallet.111 Dessutom är 

																																																													
108 Se mer i Weary, G & Jacobson, J A, Causal uncertainty beliefs and diagnostic information seeking, 
Journal of Personality and Social Psychology, vol. 73, 1997, s. 839 ff.  
109 Granhag & Christianson, a.a., s. 163. Se utveckling i Schank, R C & Abelson, R P, Scripts, plans, 
goals and understanding: An inquiry into human knowledge structures, Lawrence Erlbaum Associates, 
1977. 
110 Granhag & Christianson, a.a., s. 163. S e även Innes, M, Investigating murder: Detective work and the 
police response to criminal homicide, Oxford University Press, 2003, s. 177.  
111 Granhag & Christianson, a.a., s. 163 f., med hänvisning till Nisbett, R & Ross, L, Human inference: 
Strategies and shortcomings of social judgement, Englewood Cliffs, 1980 och Nickerson, R S, 
Confirmation bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises, Review of General Psychology, vol. 2, 
1998, s. 175 ff. 
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konfirmeringsbias ett tveeggat problem. Om konfirmeringsbias gör att utredare letar 

efter bevis som styrker en tidigare arbetshypotes bidrar det också till att bevis som inte 

stämmer överens med hypotesen förkastas. Det finns alltså en risk att bevis som skulle 

hjälpa den misstänkte avfärdas.112          

 Ask och Granhag har utfört studier på svenska utredare, både erfarna och oerfarna, 

för att observera konfirmeringsbias. Studierna visade att trovärdigheten för ett bevis 

blev högre när beviset bekräftade polisens tidigare hypotes. Andra bevis tenderade att 

avfärdas. Ett exempel är att ögonvittnen framstod som mer pålitliga när deras vittnesmål 

bekräftade hypotesen.113             

 De flesta utredare skulle antagligen förneka att de påverkas av tidiga övertygelser. 

Uppfattningen är normal och utredarna är i de flesta fall helt ärliga och tror att de agerar 

objektivt i utredningen.114 Dessutom finns ett krav på objektivitet i utredningsprocessen, 

23:4 RB. Trots drivet att agera objektivt agerar bias automatiskt. Utredarna vet kanske 

inte om det, men det finns scheman i deras långtidsminnen som bearbetar informationen 

utan att utredaren gör medvetna val.115      

 Konfirmeringsbias förekommer främst när bevisningen är svår och pekar åt flera 

håll, vilket måste ses som naturligt eftersom väldigt tydlig bevisning hjälper utredare att 

frångå sin potentiellt felaktiga hypotes .116 Viktigt att även poängtera är att det ibland är 

brist på andra möjliga scenarier, i dessa lägen är konfirmeringsbias som vanligast.117 

 Sägas kan om konfirmeringsbias att det är en extremt vanlig påverkande faktor och 

är något som utredare borde vara varse om. Enligt mig framstår det som att 

konfirmeringsbias är själva roten till många av de problem som finns i 

förundersökningar. Detta bekräftas av ovannämnda undersökningar och dessutom 

kommer nästkommande avsnitt utreda risker som är starkt förknippade med, eller som 

helt beror på, konfirmeringsbias. Konfirmeringsbias kan även förekomma i domstolen, 

emellertid bidrar regler i rättegångsbalken samt själva domstolsförfarandet till att 

																																																													
112 Edwards, K & Smith, E E, A disconfirmation bias in the evaluation of arguments, Journal of 
Personality and Social Psychology, vol. 71, 1996, s. 5 ff. Se även Koriat, A, Lichtenstein, S & Fischhoff, 
B, Reasons for Confidence, Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, vol. 6, 
1980, s. 107 ff. 
113 Ask, K & Granhag, P A, Motivational bias in criminal investigators’ judgments of witness reliability. 
Journal of Applied Social Psychology, vol. 37, 2007, s. 561 ff.  
114 Ask, K, Criminal Investigation: Motivation, Emotion and Cognition in the Processing of Evidence, s. 
15. Talar om att det finns en tro på att man tänker rationellt, fastän så inte är fallet. 
115 Granhag, Christianson, a.a., s 106 f. 
116 Ask, K, Rebelius, A & Granhag, P A, The “elasticity” of criminal evidence: A moderator of 
investigator bias, Applied Cognitive Psychology, vol. 22, 2008, s. 1245 ff. 
117 Simon, D, Ghostwritten Testimony (draft), 2017, s. 15. 
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begränsa effekten av denna sorts bias. Exempelvis får ledande frågor inte ställas i 

rättssalen, 36:17 RB. Dessutom är, oftast, fler personer närvarande i domstol än under 

tidigare förhör. Att utredningen enligt 23:4 RB ska bedrivas objektivt räcker dock inte i 

sig för att faktiskt hålla utredningen objektiv, vilket ska visas nedan.   

 Viktiga faktorer som påverkar konfirmeringsbias är exempelvis tidspress, kultur på 

arbetsplatsen, personligt engagemang, media och allmänheten. Det ger upphov till fler 

problem som tunnelseende och misstänktdrivna utredningar.  Dessa faktorer ska nu tas 

upp tillsammans med ett par andra riskfaktorer som kan påverka utredarens sinne. 

5.3.2.1 Risk för tunnelseende 
En term som vanligtvis används i brottsutredningar är tunnelseende, vilket innebär att 

utredarna har en så pass snäv fokus att de missar information som skulle kunna tyda på 

ett annat händelseförlopp.118 Detta är tyvärr ett vanligt fenomen som grundar sig i 

konfirmeringsbias. Det har till och med hävdats, av Findley & Scott, att tunnelseende 

förekommit i princip i alla felaktiga domar.119         

 Felaktigheter i ett tidigt stadium i utredningen triggar tunnelseendet. En vanlig 

startpunkt är ett felaktigt utpekande från ett ögonvittne.120 Ett tidigt felaktigt utpekande 

är vanskligt. För det första leder det till att mycket av utredarens fokus ligger på den 

misstänkte. I förhör riskerar utredaren att pressa den misstänkte till ett erkännande. I 

Sverige torde risken för felaktiga erkännanden dock inte vara särskilt stor, de tekniker 

som utredare här använder är oftast baserade på kognitiva synsätt.121 Fastän den 

misstänkte inte erkänner kan denne däremot ändå framstå som skyldig i utredarens 

ögon.122                 

 Tunnelseende förekommer givetvis hos utredare i Sverige, vilket visats i de ovan 

refererade fallen. Förhör är en pressad situation, ligger alltför stor fokus på den 

misstänkte och ställs frågor som upplevs som anklagande är det inte märkligt att den 

misstänkte blir nervös. Jag är inte förvånad över Findley och Scotts påstående att 

tunnelseende förekommer i felaktiga domar. Om de förekommer i varje felaktig dom 
																																																													
118 Granhag, Christianson, a.a., s. 164.  
119 Se Findley, K A & Scott, M S, The multiple dimensions of tunnel vision in criminal cases. Wisconsin 
Law Review, 2006, s. 291 ff. Det finns en mängd intressanta utredningar om tunnelseende.  
120 Granhag, Christianson, a.a., s. 164. 
121 I USA används exempelvis REID-tekniken, med den finns stora risker för exempelvis falska 
erkännanden. Se Granhag m.fl., a.a., s. 11 ff. om denna teknik samt om systemet i Sverige. 
122 Granhag, Christianson, a.a., s. 164. Se även Kassin, M, Goldstein C C & Savitsky, K, Behavioral 
Confirmation in the Interrogation Room: On Dangers of Presuming Guilt, Law and Human Behavior, 
vol. 27, 2003, s. 188 ff. samt Gudjonsson G H, The psychology of interrogations and confessions: A 
handbook, Wiley & Sons, 2003, s. 45 m.fl.  
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låter jag vara osagt, men fenomenet är som visats åtminstone inte ovanligt. Hur 

tunnelseende samt konfirmeringsbias ska undvikas kommer att analyseras nedan men 

det kan nämnas redan nu att det givetvis är svårt att lösa tunnelseende genom 

regleringar. Detta är mer en fråga om utbildning och kunskap. För att undvika 

tunnelseende på bästa sätt borde, enligt mig, utredare vara mycket pålästa om det. 

Dessutom skulle exempelvis en utredare som inte har varit delaktig i fallet få ge snabb 

input om det som framkommit. På så sätt kan en part som inte träffat den misstänkte 

eller målsäganden ge råd. Detta stoppar givetvis inte tunnelseendet under förhör eller i 

de protokoll som förts, men det är en möjlighet för att åtminstone lindra dess effekt.  

5.3.2.2 Drivkraften i utredningar 

Konfirmeringsbias grundas alltid i en arbetshypotes eller åtminstone en föreställning om 

vad som hänt. Som visats ovan är utredare benägna att anta att egenskaper som 

bekräftar arbetshypotesen är sanna. Utredarna tenderar att bevara dessa teorier så länge 

det är möjligt.               

 Denna typ av bias påverkar även utredares förhörsstrategi. I förhör är det mycket 

viktigt hur förhörsledaren formulerar sig. Detta för att undvika alltför suggestiva frågor. 

En stor risk som jag ser med att förhörsledarens arbetshypotes är att frågor onekligen 

ställs utifrån denna. Det finns därmed en risk att frågor ställs för att passa hypotesen. 

Därför är det enligt mig extremt viktigt att alternativa hypoteser hela tiden finns 

närvarande i processen, om det är möjligt. Detta är något som tillämpas under 

domstolsprövningen, exempelvis utreder domstolen alternativa förklaringar när ett fall 

ska avgöras.123 Detta bör göras redan i utredningsstadiet för att säkerställa att 

utredningen är på rätt spår.             

 Av intresse är även att det är skillnader på utredningar som drivs med utgångspunkt 

i själva brottet eller utredningar som drivs av att polisen har en misstänkt. Wagenaar, 

van Koppen och Crombag utförde 1993 en utredning om 35 fall om felaktiga domar. 

Det visade sig att misstänktdrivna utredningar var dominerande till antalet när det kom 

till felaktiga domar. Med misstänktdriven utredning menas att utredarna tidigt har 

kopplat en misstänkt till händelsen. Istället för att bygga ett narrativ kring brottet, byggs 

narrativet runt den misstänkte. Detta bidrar starkt till ökade risker i utredningen då 

																																																													
123 Se exempelvis Bring m.fl., a.a., s. 155. Detta är ett område som behandlas ovan när det gäller 
robustheten av utredningen och utredningskravet. För att det ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att 
den tilltalade är skyldig får det inte finnas någon alternativ förklaring till händelsen. 
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exempelvis förhör riskerar att endast kretsa kring ett bekräftande av arbetshypotesen.124 

Detta visar klart vikten av utredningens samt förhörens upplägg, en brottsdriven 

utredning skapar ett narrativ kring brottet som i sig ger en mer objektiv bild av vad som 

hänt. Av egen erfarenhet från praktik under hösten var misstänkta i flertalet fall tidigt 

kopplade till brotten. Att undvika misstänktdrivna utredningar framstår för mig som 

delvis svårt då en naturlig del av utredningen är att snabbt hitta den som utfört dådet. 

Samtidigt är det då av vikt att utredare således inte styrs av att de har en misstänkt, utan 

att det är brottet som ska vara i fokus.  

5.3.2.3 Att sätta saker i sammanhang  
Koherens eller sammanhang är en förmåga som gör att människor kan se kopplingar 

mellan föremål i svåra problem. Koherens kan på ett sätt hjälpa utredare då vissa 

alternativ i svårlösliga uppgifter med tiden framstår som bättre än andra, utredarna kan 

se ett sammanhang.  Dock finns även en del problem kopplat till koherens. Bevisning 

som kan anses vara förenlig med den framväxande slutsatsen kopplas samman på ett 

inte alltid helt korrekt sätt. Koherens bidrar således till att beslut tas med stor säkerhet 

trots att fallet egentligen är mycket svårt att lösa.125       

 Simon förklarar detta koherensbaserade resonemang formbart och effektivt verktyg 

som finns hos alla människor. Däremot finns det problem med denna typ av tänkande, 

vilket blir framträdande i förundersökningsprocessen. Koherens skapas inte ur tomma 

intet utan uppnås genom att utredarens subjektiva tolkning av bevisningen ändras 

genom kognitiva processer. Vad som händer är att de bevis som finns anpassar sig till 

andra existerande bevis.  Under utredningens gång ses ett samband mellan de olika 

bevisen och en form av slutsats växer fram. Givetvis går detta åt båda håll, samtidigt 

som bevisningen skapar en slutsats påverkar också slutsatsen bevisningen. Slutsatsen 

framstår som trovärdig samtidigt som bevisningen ses som mer sammanhängande och 

relevant. Simon skriver även om att detta observerats i polisutredningar.126 Det är 

intressant och återigen oroväckande att detta förekommer.     

 Problemet med denna effekt är att situationen framstår som mer simpel än vad den 

möjligtvis är. Dessutom snedvrids bevisningen för att passa med den framväxande 

																																																													
124 Wagenaar, W.A., van Koppen, P.J. & Crombag. H.F.M., Anchored Narratives – The Psychology of 
Criminal Evidence, Harvester Wheatsheaf & St. Martin’s Press, 1993, s. 1-261. Se även Granhag & 
Christianson, a.a., s. 164 f.  
125 Simon, D, a.a., s. 17. Se även utveckling av resonemanget i däri nämnda källor. 
126 Ibid., s. 17 med hänvisningar, se bl.a. Angående polisobservationen, se Nelken, D, The limits of the 
legal process: A Study of Landlords, Law and Crime, Academic Press, 1983, s. 127. 



	 47	

slutsatsen. Fastän brottet kan ha varit av mycket komplex art framstår situationen som 

långt mer säker än den egentligen varit. Det här ser Simon som en andra fara, utredarna 

får en övertro för deras bedömningsförmåga. Detta bidrar till en förundersöknings-

process där beslut tas med större säkerhet och mer kraftfullt än vad de egentligen borde 

tagits.127               

 Slutligen kan koherenseffekten sprida och befästa misstag. Om utredaren utsätts för 

felaktig information, oavsett om det är lögner eller felaktiga minnen etc., finns risken att 

detta påverkar utredarens syn på brottet. Vad som ovan sagts om effekten är riktad åt 

båda håll spelar även roll när informationen som utredaren erhåller är felaktig. Om 

informationen inte avfärdas kommer även den att ses i ett sammanhang, vilket påverkar 

den slutgiltiga slutsatsen. Risken för att den felaktiga informationen ska ses som riktig 

är alltså större då den sätts i ett sammanhang.128       

 Denna situation torde vara vanlig och utredare samt åklagare bör ha kunskap om 

detta. Ju svårare brott desto större risk för påverkan av denna typ. Problemet bör dock 

inte vara speciellt stort i Sverige då bevisningen sedan ska prövas av domstol och 

bevisningen prövas enskilt. Mycket är dock beroende på situation, om uppgifter från 

förundersökningar läggs till grund för bevisprövning är problemet mycket större. Brister 

i bevisningen kan föras med till bedömningen i domstolen om det inte finns någon att 

höra i det skedet. Därför är det av stor vikt att förundersökningarna samt protokollen 

inte påverkas av koherenseffekt utan att även polisen i så stor utsträckning det går 

bedömer bevisningen enskilt.  

5.3.2.4 Personligt engagemang och motiverande faktorer  

Personligt engagemang är av stor vikt för hur utredare tänker och är en faktor som starkt 

påverkar hur stor risken är för konfirmeringsbias. Människors motiv eller önskningar 

påverkar de beslut som tas129 och denna typ av snedvridningar av hur människor 

resonerar har observerats i en mängd undersökningar.130     

 Polisutredare drivs ofta precis som många andra av vissa mål. Exempelvis kan 

drivkraften vara att lösa brott. Ask skriver om olika drivkrafter och identifierar tre olika 

motivationsgrunder. Dessa är noggrannhet, viljan att avsluta ett fall samt en vilja av att 

																																																													
127 Ibid., s. 18. 
128 Ibid., s. 18. 
129 Ask, a.a., s. 7 f. Se även Granhag & Christianson, a.a., s. 166 och framförallt Kunda, Z, The case for 
motivated reasoning, Psychological Bulletin, vol. 108, 1990, s. 480 ff.  
130 Se Simon, a.a., s. 18 med hänvisningar.		
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bevisa att ens egen tro eller perspektiv etc. är den bästa.131 Givet är också att utredare 

arbetar med andra personer inom rättsväsendet. Eftersom dessa personer också drivs av 

motiverande faktorer blir effekten mer kraftfull. Personer inom samma grupp tenderar 

att ha en liknande övertygelser och värderingar. Grupperingar kan påverka medlemmar 

till den grad att de inte längre känner sig enskilt förpliktiga, dvs. gruppens vilja styr. 

Dessutom har visats att det kan vara mycket svårt att lämna en grupp och att personer 

som står upp för sig själv riskerar disciplinära åtgärder.132 Det kan således antas vara för 

kostsamt för den enskilde individen att avvika från gruppens normer.133 

 Eftersom utredare lägger ner mycket tid och resurser på utredningar kan detta även 

anses vara ett slags motivation som kan påverka dem. Som ovan nämnts är tendensen 

redan tidigare att utredare försöker konfirmera arbetshypotesen. Ju längre utredningen 

fortlöper, desto mer inriktade blir utredarna på att behålla denna hypotes. Granhag & 

Christianson skriver om en personlig stolthet. Det går att uttrycka som en stolthet över 

teorin de arbetat utifrån, de beslut de tagit och handlingarna de utfört. Simon uttrycker 

att om den misstänkte är häktad är denna motivation än större.134 En naturlig följd av 

detta är att utredarnas självuppfattning skadas av att erkänna att fel har begåtts. Stolthet, 

tidspress och engagemang bidrar således till en risk för felaktiga beslut.   

 Det finns en stor mängd forskning inom området. Denna forskning har lyckats 

identifiera ett antal uppgiftsfunktioner som påverkar engagemanget hos människor, 

även hos utredare har det visat sig. Simon skriver om dessa kriterier och ger en bra 

sammanfattning av vilka faktorer utredare tenderar att påverkas av. Dessa är ett ökat 

ansvar för det ursprungliga felet, den möjlighet som finns att dölja detta fel, hur strängt 

eller strikt det ursprungliga beslutet är, det uppfattade hotet som avslöjande av felet för 

med sig och en rädsla för publicering av det ursprungliga felet.135 Således, med dessa 

kriterier följer alltså ett ökat engagemang hos utredaren. Detta bidrar i sin tur till en 

ovilja att rätta det ursprungliga felet, en ovilja som blir starkare ju längre utredningen 

har kommit.               

 Väsentligt är att av det ovan sagda framstår som att problemen trappas upp ju 

längre utredningen går. Detta måste ses som en naturlig följd. Med tanke på hur 

konfirmeringsbias påverkar tankesättet hos människor genom en bekräftande funktion 

																																																													
131 Ask, a.a., s. 8 ff. 
132 Simon, a.a., s. 19 ff. 
133 Granhag & Christianson, a.a., s. 166. 
134 Granhag & Christianson, a.a., s. 166 samt Simon, a.a., s. 20. 	
135 Simon, a.a., s. 21 f. med hänvisningar. 
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är det naturligt att konfirmeringsbias blir starkare med tiden. Att erkänna fel blir än mer 

komplicerat med tiden då utredare kan känna sig förpliktade gentemot sina kollegor, 

mot utredningens robusthet inklusive förhör och teknisk bevisning. Går det så pass långt 

att fallet går till domstol ska det antagligen mycket till för att erkänna att utredningen 

grundats på felaktigheter. Enligt mig är denna del inom läran om konfirmeringsbias en 

av de mest riskfyllda. Om utredarna medvetet har en ovilja att rätta eventuella fel finns 

risker för felaktigheter i en följande rättegång. Eftersom undersökningar visat att detta 

problem förekommer betyder det att det faktiskt även finns huvudförhandlingar där 

domarna har att bedöma en situation på felaktiga grunder. 

5.3.2.5 Skuldpresumtion  
Ett vanligt fenomen som hör samman med konfirmeringsbias är skuldpresumtion. 

Troligtvis är denna riskfaktor det människor förknippar mest med förutfattade meningar 

inom utredningar. Med skuldpresumtion menas att utredare redan från att en misstänkt 

blivit identifierad arbetar utifrån teorin att hen är skyldig. Utredare tenderar även att 

påverkas starkt av att en misstänkt arresterats eller blivit utpekad i en 

vittneskonfrontation.136 Fokus i utredningen blir tyvärr att konstruera ett åtalbart fall 

mot den misstänkte. Det är lätt att se liknelser med den ovan nämnda misstänktdrivna 

utredningen som drivs av ett narrativ kring den misstänkte. Utredarna letar således efter 

bevis som stärker tesen att det är den misstänkte som begått gärningen. Vad som blir 

produkten av utredningen är ett förundersökningsprotokoll där den misstänkte framstår 

som skyldig, vilket inte alltid är det objektivt rätta.137      

 Intressant är att skuldpresumtion hos utredare är starkare när det finns yttre faktorer 

som påverkar, exempelvis tidspress och krav på att klara av så många fall som möjligt. 

Ask skriver att även inre faktorer kan påverka, exempelvis kan en utredares vilja att få 

en misstänkt fälld baseras på den misstänktes kriminella historik.138    

 Skuldpresumtionen är farlig då den även driver på ovan nämnda motiverande 

faktorer.139 I längden får skuldpresumtion utredare att ställa mer ledande frågor och 

överlag agera annorlunda än fall där det inte finns någon skuldpresumtion, vilket även 

påverkar de misstänktas svar. På så sätt arbetar utredarna inte objektivt, även om det 

																																																													
136 Simon, a.a., s. 23. 
137 Ask, a.a., s. 10 f. Se även Granhag & Christianson, a.a., s. 164 f.	
138 Ask, a.a. s. 11.  
139 Se ovan om motiverande faktorer i avsnitt 5.2.2.4. Se även Ask, a.a., s. 11 ff.  
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ofta påpekas att de ska vara just objektiva och rättvisa.140     

 Det har följaktligen visats att skuldpresumtion utlöser andra motiverande faktorer. 

En av dessa faktorer är att fallet ska avklaras. Problemet med denna motiverande faktor 

är att den påverkar robustheten och objektiviteten i utredningen. Denna kraft är starkt 

rotad i flera länder, Simon tar upp USA som exempel där antalet fall som ”avklaras” 

påverkar möjligheterna till befordran. Dessutom används samma bedömningsmått för 

att se hur effektiv en speciell enhet är.141 Problemet upplever jag som stort även i 

Sverige, antalet avklarade fall får stor medial uppmärksamhet och givetvis vill polisen 

lösa så många fall som möjligt. Jag menar att yttre påverkansfaktorer som press från 

allmänheten påverkar utredare även i Sverige, inte minst senare år då polisen fått utstå 

en del kritik. Detta leder i sig till en motivering att klara av fall, vilket torde kunna leda 

till en större risk för en skuldpresumtion. På sitt sätt ett cirkelresonemang, 

skuldpresumtion genererar motiverande faktorer och vice versa.     

 Det ska tilläggas att undersökningar som gjorts inom detta område mestadels är 

utförda i USA, detta gör situationen problematisk eftersom förhörsmetoder i Sverige 

och USA skiljer sig åt markant.142 Därför är det svårt att säga hur stor problematiken 

med skuldpresumtion är i Sverige. Enligt mig bör utgångsläget hos utredarna vara 

liknande, dvs. de misstänktas skuld förutsätts även här i landet. Förhören i Sverige bör 

dock inte vara lika problematiska som i USA eftersom ledande frågor inte används här i 

samma mån. Dock, som ska visas nedan, finns det praxis då skuldpresumtion även i 

Sverige lett till undermåliga utredningar.          

 Av det ovan sagda följer således att den avgörande fasen i en förundersökning är 

utförd i närvaro av betydande motiverande faktorer. Samtidigt skapas en tydlig 

rollkonflikt mellan dessa motiv och viljan att hitta sanningen. Åklagare är visserligen de 

som bestämmer när en förundersökning är tillräckligt stark för att det finns anledning att 

väcka åtal,143 men det är utredarna som under förundersökningens gång bedömer om 

den ska anses vara avklarad eller inte. Med tanke på den press som kan finnas finns det 

risk för att fler ärenden än nödvändigt anses vara avklarade. Således kan objektiviteten 

fallera. Simon konstaterar att skuldpresumtion mynnar ut i vad han kallar ”goal 

displacement”, vilket kan sammanfattas som att ambitionen att vara objektiv och rättvis 
																																																													
140 Kassin m.fl., a.a., s. 198 ff. Se även Hill, C, Memon, A & McGeorge, P, The role of confirmation bias 
in suspect interviews: A systematic evaluation, The British Psychological Society, vol. 13, 2008, s. 358 ff. 
141 Simon, a.a., s. 24 f. 
142 I USA används som nämnts i avsnitt 5.1.1. den s.k. Reid-tekniken. I Sverige finns ingen särskild 
metod, men Reid-tekniken bör undvikas p.g.a. dess omfattande brister, Granhag & Christianson, s. 312 f. 
143 Om åtals väckande, se bland annat 20:2 och 20:6 RB. 
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ofta får ge vika för de incitament som utredarna har, ofta på grund av tidigare 

erfarenheter.144              

 Med det sagt kan skuldpresumtion summeras som en övertygelse att den misstänkte 

är skyldig och motiverande faktorer för att bevisa det. Det ska upprepas att 

skuldpresumtion inte nödvändigtvis ställer något krav på medvetenhet hos utredaren. 

Omedvetet finns skuldpresumtionen sammanvävt med processen i övrigt, vilket gör det 

svårt att upptäcka vart i utredningen något har gått fel.145    

 Gällande skuldpresumtion finns en del praxis att tillgå.146 Ett fall som enligt mig 

behandlar skuldpresumtion på ett tydligt sätt är Hovrätten för Västra Sverige, 2014-10-

24, mål nr. B 3210-14. I detta mål rev hovrätten upp tingsrättens dom och friade en då 

19-årig man som efter en olycka i Hagfors kommun av tingsrätten dömts för grovt 

rattfylleri samt obehörigt avvikande från trafikolycksplats.      

 Av intresse är hovrättens domskäl. Enligt hovrätten fanns mycket som var till 19-

åringens nackdel. Bland annat skador, vittnesmål samt att han vanligtvis brukade bilen. 

Dock konstaterade hovrätten att förundersökningen innehöll en mängd brister. Dels 

riktades kritik mot att mer teknisk bevisning hade kunnat säkras på platsen, dessutom 

fanns fler personer av intresse att höra. Det mest intressanta var dock att utredningen 

uteslutande var inriktad på 19-åringen. Inga alternativa spår utreddes och 19-åringens 

historia förkastades omedelbart, något som hovrätten påpekade.     

 Totalt sett var det tydligt att det fanns många brister i förundersökningen. Eftersom 

den var så pass undermålig som den var kunde hovrätten inte anse det ställt utom rimligt 

tvivel att det var 19-åringen som kört bilen. Det fanns en viss möjlighet för alternativa 

händelseförlopp och åtalet ogillades därför.         

 I detta fall är det tydligt att utredarna fokuserat på 19-åringen från början. Det 

illustreras klart hur skuldpresumtion leder till ett icke önskvärt resultat. Det går även att 

urskönja hur konfirmeringsbias kan påverka processen i stort. Polisen verkar ha haft en 

inledande arbetshypotes som visserligen kan ha varit korrekt. Dock har för stor vikt 

lagts vid denna. I förhören har utredarna utgått från arbetshypotesen och fått 

bekräftande ord om 19-åringens skuld. En helhetsbild ger för handen att 19-åringen är 

skyldig, dock påverkar det detaljarbetet. Skulle bevisen dissekerats ett och ett hade 

förundersökningen gett en mycket mer solid grund för domstolen.     
																																																													
144 Simon, a.a., s. 25 f. 
145 Se utveckling om skuldpresumtion under förhör i Kassin m.fl., a.a., s. 187 ff. 
146 Se bl.a. rättsfallen som JK tar upp i Felaktigt dömda. I vissa av fallen kan en skuldpresumtion 
urskönjas. Se även diskussionen på s. 438 ff. 
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 Med en öppen inställning till både misstänkt och vittnen samt större skepsis till den 

egna utredningen hade starkare bevisning kunnat säkras. Det är självklart olyckligt och 

anmärkningsvärt att så inte var fallet men positivt kan sägas att hovrätten åtminstone 

inte godkände utredningen. Att hovrätten lägger stor vikt vid skuldpresumtion är 

positivt då detta är något som bör uppmärksammas.    

5.3.3 Att påverka en utsaga  
Efter att ha gått igenom faktorer som kan påverka utredaren under 

förundersökningsprocessen är det dags att undersöka vilka risker som detta kan föra 

med sig till utsagor av förhörspersoner.147 Vanligtvis minns förhörspersoner händelsen 

bäst under förundersökningen, vilket bör innebära att utsagan i grund och botten har 

större potential att stämma överens med sanningen.148 Trots att minnen dock ofta är 

relativt korrekta kan de även i många fall vara felaktiga.149 Minnesprocessen är 

komplicerad. Förenklat sett går det att säga att minnet kan påverkas av olika faktorer 

som finns i de tre centrala faser av minnesprocessen. Det är alltså dessa som påverkar 

riktigheten av en utsaga. Den första fasen är inkodning av händelsen, dvs. när händelsen 

sker. Sedan är fas nummer två hjärnans förmåga att bibehålla minnet. Slutligen, vid 

exempelvis ett förhör, är återerinringen av minnet en fas där en mängd faktorer kan 

påverka. Eftersom förundersökningen är i fokus är den tredje fasen av mest intresse för 

framställningen, dvs. återerinringsfasen. Detta är under förundersökningen otvivelaktigt 

den viktigaste funktionen för att kunna få en så bra utsaga som möjligt i förhör, samt i 

potentiella vittneskonfrontationer.150          

 Många uppfattar troligtvis minnet som ett slags fotografisk utrustning. Detta är 

dock en felaktig uppfattning. För att människan ska kunna återerinra ett minne på bästa 

sätt är inkodningskvalitén i första ledet av stor vikt. God kvalitet i denna fas skapar 

förutsättningar för att minnas bättre. Detta för att hjärnan i inkodningsfasen konstruerar 

konton av associationer som utgör ledtrådar för minnet som filtreras i personens sinne 

där fördomar, förväntningar etc. finns. Dessa ledtrådar kan vara av många olika slag, 

exempelvis lukt, ljud eller ett ord. Ju fler av dessa associationer som finns, desto lättare 

är det att minnas händelsen på ett korrekt sätt och desto svårare är det att förvanska 

																																																													
147 Det ska anmärkas att det finns en stor mängd ytterligare faktorer som kan påverka utredare och 
förhörspersoner, detta finns dock inte utrymme för att utveckla ytterligare. 
148 Bring m.fl., a.a., s. 194 f. 
149 Granhag & Christianson, a.a., s. 343 ff. 
150 Ibid., s. 99 f. Se även Simon, a.a., s. 27 ff.  
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minnet. Ledtrådarna finns ofta internt men kan ävem produceras externt, av exempelvis 

frågor från en utredare innehåller viss information.151 Christianson skriver att bara det 

att en utredare ställer en fråga där den förhörde ska minnas en händelse betyder att den 

förhörde har blivit utsatt för en suggestiv fråga. Med detta sagt kan det vara nödvändigt 

med en viss del ledande frågor för att trigga igång de rätta minnesledtrådarna för 

händelsen.152 Schelin skriver om att det finns möjlighet att aktivt ge ledtrådar till den 

förhörde för att plocka fram minnen (detta kan främst vara effektivt för barn som annars 

ofta berättar en relativt begränsad berättelse).153 Enligt mig är detta inget som bör 

praktiseras i större mån eftersom det snarare för med sig mer ont än gott. Schelin skriver 

i samma avsnitt att systemet används mindre ju äldre den förhörde är, vilket är att anse 

som positivt. Ju mer information som ges, desto mindre neutral blir som sagt utsagan. 

Därför måste utredare vara försiktiga med att ge ledtrådar till den förhörde.   

 I denna del av uppsatsen fokuseras just på risken för att förhördas minne påverkas 

av information som ges av utredare samt att förhörda tenderar att svara på så sätt som 

utredare vill att de ska svara. En mycket intressant aspekt som Simon skriver om är att 

återerinring är starkt förknippat med det så kallade meta-minnet som finns hos 

människor. Med detta menar han människors medvetenhet och kunskap om sitt eget 

minne. Enligt Simon kan detta meta-minne påverka hela förhöret och i längden hela 

förundersökningen. Detta eftersom så kallade meta-minnesdomar av ett minne riskerar 

att inte rapporteras om dessa är svaga. Med det menas alltså att e contrario att ju säkrare 

en person är om kunskapen om ett minne desto större möjlighet är det att personen vill 

rapportera minnet och dessutom göra det i starkare termer.154      

 Simon tar även upp andra intressanta aspekter inom samma område. Det har visats 

att människors minnessystem är sårbart även för meta-minnesfel, alltså utöver 

sårbarheten för ”vanliga” minnesfel. Detta kan vara svårbegripligt men allmänt kan 

sägas att det är mycket vanligt att människor exempelvis har en övertro på minnet.155 En 

annan sårbarhet som är av intresse är att meta-minnet kan manipuleras på olika sätt. 

Vanligtvis genom att personens säkerhet om minnet stärks eller att komplimanger eller 

kritik om personens minne ges. Slutligen nämner Simon att när utredare bedömer den 

																																																													
151 Schelin, a.a., s. 126 f. 
152 Christianson, S Å (red), Rättspsykologi, Natur och Kultur, 1996, s. 136. 
153 Schelin, a.a., s. 127. 
154 Simon, a.a., s. 28. 
155 Ibid., s. 29. För utveckling, se Johnson, M K, Hashtroudi, S & Lindsay, D S, Source monitoring, 
Psychological Bulletin, vol. 114, 1993, där fenomenet undersöks. Se även Schelin, a.a., s. 151 med 
hänvisningar. 
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förhördes minne är antydningar från meta-minnet mycket viktigt, allra tydligast är hur 

säker personen är. Om ett förhör är långdraget eller om flera förhör hålls finns risken att 

denna säkerhet förstärks, vilket gäller både den förhörande och den förhörde. Tvärtom 

vad som skulle kunna förmodas betyder hög säkerhet om ett minne inte att den 

objektiva verkligheten stämmer överens med detta minne.156    

 Området är mycket invecklat och det finns många frågor som kan behandlas. Här 

ska vissa riskfaktorer som kan påverka den förhörde och som borde åtgärdas tas upp. 

Naturligt blir att följande delar delvis är inriktade på vittnen. Huvudsakligen är det 

utsagor från samtliga parter som varit i fokus och kognitiva påverkningar på utredares 

sinnen. När det kommer till inducerande faktorer är dessa med största sannolikhet 

vanligare hos vittnen och möjligtvis målsäganden då den misstänkte av förklarliga skäl 

vill hålla sig till en historia. Däremot är det inte alltid så, därför kommer det nedan 

skrivas antingen om den förhörde eller vittnet. 

5.3.3.1 Riskfaktorer som påverkar den förhördes utsaga 

Eftersom förhör utgör en så pass stor del av förundersökningen är det av vikt att se hur 

de ovan beskrivna faktorerna hos utredare i det långa loppet kan påverka den förhörde. 

Med det menas alltså att bias som påverkar utredare kan påverka vilka frågor som ställs 

och alltså göra att förhöret blir mer suggestivt och ledande än vad som varit tanken från 

början. Det ska erinras om att ledande frågor under förundersökningen inte är förbjudna 

och till och med uppmanas det ibland om att sådana bör ställas för att kunna få en 

misstänkt att säga emot sig själv.157 Med det sagt är det skillnad på att ställa någon 

ledande fråga och att försöka snedvrida utsagan från den förhörde. Detta är inte tillåtet i 

Sverige men har tyvärr visats förekomma i flera andra länder. Utredare använder vissa 

frågor och knep som påverkar utsagan på ett negativt sätt.158     

 När utredare förhör en person är det mycket sällan denna person minns händelsen 

på ett helt korrekt sätt. För att det ska vara möjligt måste inkodningen vara kvalitativ, 

sedan måste den förhörde ha bevarat inkodningen och slutligen kunna återerinra 

avgörande detaljer på ett riktigt sätt. Samuelson uttrycker att de flesta vittnesmålen 

troligtvis fallerar i mer eller mindre viktiga avseenden och att det finns olika faktorer 

som ligger bakom detta.159 Faktorer som Samuelson tar upp är att alla för det första har 

																																																													
156 Simon, a.a., s. 29 samt Schelin, a.a., s. 150 ff. 
157 Bring m.fl. s. 34. Se även Ekelöf V, s. 123 f. 
158 Se Simon a.a., s. 30 och 48 ff. 
159 Samuelson, a.a., s. 11.  



	 55	

olika fysiska förutsättningar, exempelvis dålig syn. Även utan de fysiska 

förutsättningarna uppfattar personer situationer annorlunda.160 Iakttagelser påverkas av 

de värderingar människor har, följden av detta blir en s.k. selektiv perception. Dessutom 

förvanskas minnet av människans strävan av att iakttagelser ska vara så logiska som 

möjligt. Logiska omedvetna detaljer fyller i de luckor som inte går att förklara.  

Slutligen tar Samuelson upp tiden som en faktor som försämrar minnet. Människan är 

selektiv när det kommer till glömska och centrala delar ligger kvar i minnet under en 

längre tid.161                

 Av detta framgår att utredningsprocessen blir komplicerad. Eftersom utredare 

redan innan kan antas presumera att en misstänkt är skyldig riskerar ”dåligt minne” att 

spä på denna presumtion. När utsagan haltar kan utredare utnyttja minnesarbete för att 

få minnet att komma tillbaka, vilket i nästan alla fall är en dålig idé då det snarare 

riskerar att försämra utsagan än att förbättra den.162       

 Nämnas bör även suggererande frågor. Det är en form av frågor som presenterar 

något som kan antas vara korrekt. Utredaren ger alternativ där den förhörde endast kan 

välja mellan rätt och fel. Exempelvis kan det frågas om vilken färg bilen hade eller hur 

gammal mannen som sköt var. Dessa frågor intalar den förhörde att det fanns en bil och 

att det var en man som dessutom sköt. Om den förhörde inte nämnt något om en bil 

eller en man tidigare så förleds personen att tro att det måste ha funnits en bil och att det 

måste varit en man som utfört gärningen.163 Anledningen till att utredare ställer sådana 

frågor kan vara oskuldsfull, dvs. att frågorna endast används för att den förhördes minne 

ska komma tillbaka. Vanligt kan dock vara att utredaren vill att den förhörde ska hålla 

med om det som frågas, utan att ha avsikt att svaret egentligen ändras. Det är en 

egenskap hos människor för att förbättra dynamiken i samtal. Utredaren ställer en fråga 

där den förhörde förväntas svara konfirmerande. Ledande frågor är ett slags 

suggererande frågor som är av denna typ.164  

 

	

																																																													
160 Ibid., s. 11, Anna Lindh-fallet tas upp där flera personer hade olika utsagor om vad som hade hänt.  
161 Ibid., s. 12. Se även Schelin, a.a., s. 121 f. 
162 Bring m.fl., a.a., s. 181 f. 
163 Detta var en mycket enkel förklaring av suggererande frågor, se utveckling i Schelin, a.a., s. 176 ff. 
164 Simon, a.a., s. 31. Se även Schelin, a.a., s. 176 ff. om denna del. 
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5.3.3.1.1 Efterföljande information genererar falska minnen 

Falska minnen har forskats mycket om och är ett stort problem i utredningar. 

Information som inte har med den egentliga händelsen att göra riskerar att tränga in i 

minnet, även om dessa skett senare än själva händelsen.165     

 Det finns en mängd mekanismer och faktorer som ligger bakom falska minnen. 

Typiskt sett handlar mekanismerna om att brist på information eller svårförståeliga 

moment görs om till ett förlopp som är förståeligt utifrån förväntningar samt kunskap 

och tidigare erfarenheter. Gällande faktorer finns både kognitiva och sociala sådana som 

kan påverka minnet. Mekanismer och faktorer som påverkar den förhörde ska tas upp 

nedan.166               

 Undersökningar på området finns gott om och vanligt är att filmer visas för olika 

grupper av personer, exempelvis en testgrupp och en kontrollgrupp. Vissa detaljer i 

filmerna visas inte för den så kallade testgruppen. Vanligtvis får testgruppen vid ett 

annat tillfälle information om filmen som inte överensstämmer med vad de sett, 

exempelvis att en tavla förekommer fast detta inte stämmer. När försökspersonerna 

senare svarar på frågor om händelsen har det visats att ett flertal personer i testgruppen 

nämnt den felaktiga informationen som en del av händelsen, vilket inte kontrollgruppen 

gjort. Detta beror på att, framförallt, detaljer som upplevs vara av mindre vikt glöms 

bort men ersätts av oäkta minnen. Minnet kan påverkas på fleras sätt, inte bara genom 

att luckor fylls i. Bland annat kan minnet av en händelse ändras väsentligt samtidigt som 

personens säkerhet för minnet också kan öka.167 Dessutom kan felaktig information leda 

personer till att gå så pass långt att de nämner detaljer som säger emot den ursprungliga 

händelsen. Icke att förglömma är att både bilder och ord kan påverka minnet.168 Det ska 

påpekas att denna typ av intrång är beroende på ursprungskvalitén av minnet. Är 

minnesbilden vag är det större risk att efterföljande information kan tränga in i minnet. 

Som nämnts är det även främst information som inte är central som påverkas mest. 

Givet är också att om lång tid förflutit sedan händelsen och information ges till 

personen nära inpå ett förhör påverkar minnet negativt.169      

 I experiment av den typ som ovan visats var den felaktiga informationen 
																																																													
165 Granhag & Christianson, a.a., s. 343 ff.  
166 Ibid., s. 344 f. 
167 Se bland annat Loftus, E F, Leading questions and the eyewitness report, Cognitive Psychology, vol. 7 
1975, s. 560 ff., samt Loftus, E F & Greene, E, Warning: Even memory for faces may be contagious, Law 
& Human Behavior, vol. 4 1980, s. 323 ff., framförallt s. 331 ff. där experiment tre visar på tydliga brister 
hos människor att minnas rätt ansiktsdetaljer.  
168 Granhag & Christianson, a.a., s. 344 f. Se även Simon, a.a., s. 32 f. 
169 Schelin, a.a., s. 123. 
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introducerad med hjälp av att fakta eller förutsättningar planterades i de frågor som 

användes för att undersöka deltagarnas minne. Det finns även ytterligare risker med 

felaktig information. Felaktiga förutsättningar kan framföras indirekt genom att en 

utredare framför påståenden på olika sätt. Dessa är ofta omärkbara vilket gör det mycket 

svårt för utredaren att upptäcka, eftersom det endast är små antydningar som är 

skillnaden. Ett klassiskt exempel är en video där en bilkrock visades och 

försökspersonernas uppgift var att uppskatta bilens hastighet vid olyckstillfället. Det var 

fem försöksgrupper och frågan till de olika grupperna uttrycktes på varierande sätt. 

Exempelvis byttes verbet stötte till ut till kraschade in. Deltagarna i de senare grupperna 

uppskattade att bilarna hade kört snabbare än deltagarna i de första grupperna, precis 

som forskarna förutsett.170             

 En sista form av efterföljande information som kan induceras av andra personer är 

tendensen att anpassa minnet efter andra personer, främst andra personer som varit med 

om samma händelse.171 Det har visat sig att efter samtal med andra inblandade blir 

utsagorna mer homogena och personer tenderar att svara att de sett händelser som de 

egentligen inte sett.172 Samma effekt kan orsakas av utredaren, exempelvis om två 

vittnen skulle förhöras samtidigt på brottsplatsen. Detta är något som bör undvikas, det 

måste framstå som tydligt att det är bäst att förhöra personer enskilt även på plats. 

Dessutom kan utredare påverka den förhörde genom att informera personen om andra 

förhördas utsagor som kan ha innehållit felaktigheter. Risken finns då att även denna 

person redogör för dessa felaktigheter i ett senare skede.173 Det ska poängteras att 

utredare inte får förleda den förhörde med felaktig information. Händer det omedvetet 

är det dock svårare att komma ifrån.        

 Efterföljande information bör vara ett stort problem i förundersökningar och är med 

stor sannolikhet en bidragande faktor till att förhör av samma person kan skilja sig 

mycket från gång till gång. Vanligare är nog dock att olika utsagor senare under 

processen liknar varandra mer och mer. Oavsett blir konsekvensen att utsagorna, som i 

många fall ska utgöra grunden i fallet, kan befläckas med oriktig information som 

riskerar att följa med genom hela utredningen. Detta antingen genom 

förundersökningsprotokollet eller genom följande förhör i rättegången, vilket bör vara 
																																																													
170 Loftus, E F & Palmer, J C, Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction 
between language and memory, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, vol. 13 1974, s. 585 ff. 
171 Granhag & Christianson, a.a., s. 347 ff. samt NJA 1993 s. 616, vikt fästes vid att målsägandena inte 
kunnat prata med varandra sedan förundersökningen inletts. 
172 Ibid., s. 347 ff. Se även Simon, a.a., s. 34. 
173 Simon, a.a., s. 34. 
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det vanligaste scenariot. Det har visats att utredare kan vara en bidragande faktor till 

denna felaktiga information, därför är det av största vikt att utredare uttrycker sig 

korrekt och inte i alltför starka termer.174  

5.3.3.1.2 Minnesarbete och uppmaningar  

Stundtals händer det att den förhörde inte minns nödvändiga specifika detaljer som 

behövs för att klara av fallet. Vid dessa tillfällen är det troligt att utredarna börjar med 

så kallat minnesarbete. Utredare hoppas kunna hjälpa till att få fram fakta som de tror att 

vittnet memorerat och till slut kommer att kunna minnas. Flertalet studier visar att 

minnesarbete kan leda vittnen till självgenererad felaktig information. Precis som i 

fallet ovan blir denna information sedan en del av det ursprungliga minnet. En typisk 

form av minnesarbete som kan leda till självgenererad felaktig information är att 

utredare kan be den förhörde att hitta på fakta från egentligen ingenting. Detta kan leda 

till falska minnen om sådant som den förhörde faktiskt upplevt, men även om sådant 

som aldrig hänt.175 En annan form av minnesarbete är att uppmana den förhörde att 

gissa eller föreställa sig vilken detalj det är som saknas.176 Liknande är uppmaning till 

den förhörde att försöka komma ihåg ännu mer, lägga ner än större ansträngning. 

Sådana uppmaningar är ständigt kontraproduktiva, det inte finns några bevis att minnet 

kan komma tillbaka genom ansträngning. Sådana uppmaningar kan dock, precis som i 

övrigt med minnesarbete, resultera i att förvränga vittnets metakognitiva bedömningar 

av sitt minne, vilket i sin tur kan generera falska minnen och höja den förhördes visshet 

om att minnet är det korrekta.177           

 Ytterligare situationer där felaktig information kan påverka den förhörde är 

tillfällen då den förhörde blir ombedd att förklara hur något som inte upplevts sett ut, 

exempelvis en pistol vid ett rån där det egentligen inte funnits någon pistol. Utredare 

kan också ställa frågan hur den förhörde skulle reagerat om en händelse hade skett.178 

Återigen får alltså utredarens frågor stora konsekvenser, inte bara på svaret, utan även 

på den förhördes minne. Jag skulle vilja beskriva det som att den nya informationen 

																																																													
174 Se Schelin, a.a., s. 124, där hon skriver om tonfall och nyanser från förhörsledaren. 
175 Simon, a.a., s. 35. 
176 Bring m.fl., s. 181 f., nämner att ”hjälp på traven” är ett fel som ofta begås. Bra utveckling av 
resonemanget finns i Ackil, J K & Zaragoza, M S, Forced fabrication versus interviewer suggestions: 
Differences in false memory depend on how memory is assessed, Applied Cognitive Psychology, 25(6), 
2011, 933 ff.  
177 Se ovan nämnda källor. 
178 Det går att utveckla dessa delar. Alla situationer grundas dock i minnesarbete, därav den något korta 
förklaringen av vissa delar. För utveckling, se Simon, a.a., s. 35 med hänvisningar. 
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skrivs över det gamla minnet, där det finns luckor fylls dessa och är minnet mycket vagt 

redan från början finns stor risk att minnesfragment byts ut mot nya. Detta är riskabelt 

och det framstår som vanligt att det sker, med tanke på hur lite som krävs. För att lösa 

detta problem krävs mycket god kunskap hos utredarna, både i förhörsteknik men även 

kunskap om psykologiska aspekter. Det är en rejäl nöt att knäcka.  

5.3.3.1.3 Feedback från förhörsledaren 

Polisförhör är huvudsakligen dialogiska till naturen eftersom förhörsledararen och den 

förhörde, oftast vittnet, söker att skapa en delad förståelse för den kriminella händelsen. 

I denna process kan utredare svara på vittnets uttalanden med återkoppling, stundtals 

bekräftande och stundtals åt andra hållet. Feedback kan vara positivt för att skapa en bra 

konversation, men det är viktigt hur den ges. De kan ges både oralt och med 

kroppsspråk.179 Risken som jag ser det är att återkopplingen typiskt sett är bekräftande 

när utredaren tror att uttalandet är korrekt och återkopplingen är mer negativ när 

utredaren tror att uttalandet är fel. Med andra ord, återkopplingen kommer troligtvis att 

bero på utredarens teori om brottet. Det bästa är att ha tålamod och inte pressa den 

förhörde i dessa lägen.180            

 Den förhördes säkerhet om att minnet är korrekt är relevant gällande feedback. 

Forskning visar att återkoppling till den förhörde kan ha inverkan på dennes säkerhet 

om uttalandet. Detta spelar en stor roll gällande trovärdigheten eftersom utredare i dessa 

fall tenderar att se signaler från den förhörde som ett tecken på att utsagan är korrekt.181

 Bekräftande återkoppling till felaktiga svar har konstaterats att även det leder till 

ökad säkerhet för dessa svar i ett följande minnestest. Givetvis gäller detta även negativ 

feedback som påverkar i omvänd riktning och givet är också att om utredare upprepar 

frågor där informationen är felaktig stärks den förhördes säkerhet.182 Detta måste 

beaktas med stor tillförsikt, säkerhet är bevisligen således en dålig måttstock på hur 

sann en berättelse är. Än värre påverkar det både personer i rättsväsendet, men främst de 

förhörda som får svårt att skilja på riktiga och felaktiga minnen. Bekräftande feedback 

från utredaren har också visats öka frekvensen av de ovan nämnda självgenererade 

detaljerna, vilka följer med till följande förhör.183 Bevisligen är det således även svårt 

																																																													
179 Se bland annat Schelin, a.a., s. 128 f. 
180 Bring m.fl., s. 153. 
181 Simon, D, In doubt: The psychology of the criminal justice process. Cambridge, MA: Harvard 
University 2012, s. 158 ff. Hädanefter “Simon 2012”. 
182 Simon, a.a., s. 38. Se även Simon 2012, s. 75 och 115 f.	
183 Ibid.  
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med feedback då det på många sätt kan påverka minnet och meta-minnet hos den 

förhörde. Samtidigt uppmuntras feedback ofta, eftersom det kan leda till ett bättre och 

mer avslappnat förhör. Enligt mig är situationen svår eftersom balansen mellan bra och 

dåligt är hårfin. Det gäller att utredaren är neutral men ändå håller god ton i förhöret. 

Dessutom måste utredaren tänka på sitt kroppsspråk, vilket försvårar ytterligare. 

5.3.3.1.4 Upprepade frågor 

När den förhördes minne sviker är det vanligt att utredare upprepar frågor för att den 

förhörde ska kunna minnas bättre. Detta kan framstå som harmlöst men är egentligen en 

riskfaktor som även den leder till felaktiga minnesbilder. Upprepning kan förekomma 

antingen i omedelbar följd eller över flera förhör. Risken för att en fråga, exempelvis 

”sköt han mer än en gång?”, ska besvaras bekräftande av den förhörde ökar för varje 

gång frågan ställs. Det har visats att risken ökar ytterligare ju fler förhör som hålls.184

 Forskning visar att fenomenet reminiscens, dvs. möjlighet att komma ihåg ett 

minne bättre i ett efterföljande förhör, ibland kan påverka den förhördes minne positivt 

angående icke-memorerad fakta.185 Fördelarna med reminiscens är dock så pass få och 

icke-frekventa att risken är större för att felaktigheter ska uppstå än att något positivt ska 

komma ur de repeterade frågorna. Detta beror på att tiden mellan förhören samtidigt 

påverkar minnet och således är effekten av reminiscens i princip omärkbar.186 Istället 

torde ett efterföljande förhör snarare stärka felaktigheter som sagts i det första förhöret. 

Detta beror givetvis på vilken typ av förhör det andra förhöret är. Ett kompletterande 

förhör bör inte ha stor påverkan på minnet, så länge det inte är tidigare felaktigheter som 

tas upp.                

 Upprepning, framförallt innehållande suggestiv information, framkallar felaktiga 

minnen. För den förhörde framstår frågorna som mer betydelsefulla och hålls fler förhör 

blir det svårt för den förhörde att frångå den minnesbild som byggts upp med dessa 

frågor. På så sätt skrivs den ursprungliga minnesbilden över med den nya.187 Om den 

förhörde har ett vagt minne är det ofta tillräckligt med att utredaren ger ett diskret 

förslag för att den förhördes minnesbild ska påverkas.188 Utredare bör på grund av detta 

samt vad som tidigare visats undvika upprepade frågor i stor mån.  

 Påverkansfaktorerna ovan har enligt mig visats ofta ha ett relativt nära samband 
																																																													
184 Schelin, a.a., s. 132 f. 
185 Simon 2012, s. 109. 
186 Ibid. 
187 Schelin, a.a., s. 124 och 132. 
188 Ibid., s. 132. 
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med varandra, problem med exempelvis självgenererad felaktig information kan visas 

även när förhörsledaren ger feedback. Det är således mycket svårt att lyckas få till ett 

perfekt förhör, jag skulle vilja påstå att det är essentiellt att förhörsledaren har god 

kunskap inom den beteendevetenskapliga sfären. Behovet av en debatt på området kan 

helt klart ses som stort. 

5.3.3.1.5 Strukturella faktorer 

Som ett sista led i de risker som kan påverka en utsaga ska strukturen tas upp, detta 

gäller främst vittnen. För att ett förhör ska bli lyckat är det viktigt att utredaren skapar 

en god stämning. Generellt sett vill personer dela med sig av sin verklighet med 

samtalspartnern. Även om utredaren lyckas ställa frågor utan någon påverkande input 

kan strukturen ändå påverka utsagan hos den förhörde.189 Detta för att den som talar 

tenderar att anpassa sin utsaga efter lyssnaren, vilket är naturligt med tanke på 

människors olika egenskaper.190 I en förhörssituation skulle det betyda att förhörets 

struktur påverkar den förhörde att försöka uttrycka sig på ett sätt som främjar utredaren 

och på så vis utredningen. Detta har visats i minnesforskning där det dessutom 

konstaterats att uttryck av minnen i ord tenderar att stärka de minneskontona. Hur den 

förhörde uttrycker sig, med tanke på viljan att skapa ett bra samtal, påverkar hen till den 

grad att minnet kan förvrängas. Istället för den ursprungliga versionen minns den 

förhörde situationen så som den uttryckts i förhöret.191      

 Det finns fler strukturella faktorer som kan påverka vittnens redogörelser. Simon 

uttrycker att detta hänger ihop med det kontradiktoriska i att vittnens utsagor tenderar 

att vara snedvridna åt ett visst håll. Exempelvis brukar vittnen ha en tendens att vittna 

till fördel för den part som kallat dem. Detta har också visats när personer blir förhörda, 

fastän förhörsmiljön kan anses vara ”fientlig.” Angående domstol framkom i en 

utredning att vittnen har en benägenhet att vittna till fördel för en part snarare än 

objektivt inför domstolen. Det visades att vittnena böjde ord eller bytte ut dem, snarare 

än att utelämna vissa fakta.192 Detta är intressant eftersom att det leder till 

tolkningsbekymmer för bedömaren, fel slutsatser kan dras när vittnen formulerar sig på 

																																																													
189 Simon 2012, s. 116. Se även Echterhoff, G, Higgins, E T & Levine, J M, Shared reality. Experiencing 
commonality with others' inner states about the world, Perspectives on Psychological Science, 4(5), 2009, 
s 496 ff. för utveckling av vad som menas med att dela med sig av sin verklighet. 
190 Ibid. Se även Simon, a.a., s. 38 f. 
191 Echterhoff m.fl., a.a., s. 501 ff.  
192 Simon, a.a., s. 39. Se 	



	 62	

olika sätt.193 Slutligen bör även nämnas att vittneskonfrontationer kan ha stor betydelse i 

en förundersökning. Det finns goda skäl till att analysera konfrontationer eftersom 

riskfaktorer förekommer även i dessa fall. Tyvärr finns inte utrymme för detta fastän det 

är ett mycket intressant område som har samband med vad som tagits upp i denna 

framställning. För den intresserade rekommenderas vad Granhag & Christianson och 

Simon skrivit om vittneskonfrontationer.194 

	

5.4 Följden av brister i utredningar 

5.4.1 Inledning 
De ovan förklarade problemen riskerar att föras in i rättssalen. I många fall hörs den 

misstänkte, målsäganden och vittnen under huvudförhandlingen. Genom att höra 

inblandade personer i rättssalen kan problemen ofta lösas. Åklagaren samt domaren ska 

agera objektivt,195 fastän det går att diskutera att åklagare alltid är objektiva i en 

huvudförhandling.196 Vissa problem är dock svårlösta. Det mest uppenbara är som ovan 

förklarats att en person som hörs i en rättssal, även under ed, kan ha felaktiga 

minnesbilder. Således ges ett ärligt vittnesmål som dock inte skildrar hela sanningen.  

 Förutom det intressanta i att felaktiga vittnesmål förekommer hela vägen till 

rättssalen är det relevant att ta upp uppgifter i förundersökningsprotokollen, exempelvis 

förhörsanteckningar. Detta eftersom situationer förekommer då endast protokoll 

används som bevis, där inga förhör hålls under huvudförhandlingen.197  Utöver protokoll 

är det av intresse när vittnesutsagor, som vanligtvis stämmer överens med vad som sagts 

i förhör under förundersökningen, ändras i huvudförhandlingen och inte stämmer 

överens med vad som tidigare sagts.          

 Nedan ska visas vilka spår riskfaktorerna kan sätta i förundersökningsprotokollet. 

Först ska praktiska erfarenheter tas upp. Med detta menas åsikter förmedlade av en 

förundersökningsledare hos polisen i Västerås samt egna erfarenheter från 

uppsatspraktiken under hösten. Detta segment ger långt ifrån en rättvis bild av hur 

																																																													
193 Vidmar, N & Laird, N M, Adversary social roles: Their effects on witnesses’ communication of 
evidence and the assessments of adjudicators, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 44 
1983, s. 888 ff.  
194 Simon, a.a., s. 40 ff. och Granhag & Christianson, a.a., s. 275 ff. 
195 Se ovan i kap. 3.2. Se även 1:9 RF. 
196 Ibid. Se även SOU 2011:45 s. 104 ff. 
197 Se ovan i avsnitt 3.5. 
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situationen ser ut. Däremot finns det ett visst intresse i att jämföra hur en polis ser på 

förundersökningsprotokoll jämfört med hur försvarsadvokater kan se på hantering av 

dessa. 

 5.4.2 Intervju samt praktiska erfarenheter  
5.4.2.1 Förundersökningsledarens åsikt  

Jag lät förundersökningsledare Per Wiklert förklara hur han ser på förundersöknings-

protokollen och de anteckningar som förs däri. Det kommer inte att förekomma några 

direkta citat, vilket naturligtvis kan påverka tolkningen av de svar som givits. Wiklert 

förmedlar att de mer erfarna förundersökningsledarna är utbildade och därmed har 

större kunskap om bra förhörsmetoder samt vilken problematik som kan uppstå. 

Personligen har han haft åtta veckors utbildning vilket varit mycket givande. Ska förhör 

hållas bör förhörsledaren enligt Wiklert ha mer utbildning än endast den grundläggande 

utbildningen som ges under polisutbildningen.         

 De flesta problem som tas upp under samtalet handlar om sanningskriterierna. 

Wiklert berättar om utbildningen och om svårigheten att upptäcka lögner. Han menar 

dock att det i riktiga situationer ofta finns stödbevisning som hjälper till att ibland 

avslöja lögner. Han poängterar också vikten i att låta den förhörde berätta sin egen 

historia innan frågor ställs.             

 När det kommer till de risker som talas om i denna uppsats är det tyvärr sådana 

faktorer som behandlas sparsamt under förhörsutbildningen. Hur frågor ska ställas samt 

vilken typ av svar som erhålls tas dock upp under utbildningen. Till viss del behandlas 

även givetvis suggestiva frågor, vilket är positivt. Många faktorer som här tagits upp 

lämnas utanför vilket inte är märkligt med tanke på att rättspsykologi hittills inte haft en 

stor roll i det svenska rättsväsendet.          

 Intressant är också Wiklerts åsikter om protokollen i sig. Han hävdar, mycket 

riktigt, att omedelbarhetsprincipen ofta för med sig att en stor del av den ovan nämnda 

problematiken försvinner. Dessutom säger han att uppgifter från förundersökningen 

ändå används sparsamt i rättegångar. Detta är enligt mig delvis sant men behöver inte 

vara helt korrekt då både parter samt vittnen kan ha påverkats av subtila signaler i 

förhören under förundersökningen vilket kan inverka på deras utsagor i rätten. Till 

användningen av förundersökningsprotokoll har Wiklert till stor del rätt men 

problematiken ska givetvis inte förringas helt. Wiklert tar även upp en intressant aspekt, 

polisutbildningen ställer inte längre samma krav på hur poliserna skriver. Med det 
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menar han att det tidigare funnits högre krav på grammatiken men att det nu finns risker 

i och med att kraven inte längre är lika höga på skriftens kvalitet. Detta öppnar för 

misstolkningar av anteckningar som förts.         

 Överlag är Wiklert positivt inställd till hur förhör sköts, problematiken som tagits 

upp i uppsatsen är dock inget som diskuteras nämnvärt i utbildningen. Det finns enligt 

honom möjligheter till förbättring men det är få situationer där misstag i förhör blir 

avgörande i rätten.    

5.4.2.2 Erfarenheter från uppsatspraktik     
Under hösten har jag haft förmånen att praktisera på Advokatfirman Defens. I detta 

avsnitt ska mina egna erfarenheter därifrån behandlas. Samtal med medarbetarna har 

givit mig en inblick i hur en försvarsadvokat ser på förundersökningsprotokoll som 

bevisning. Av det jag upplevt under praktiken har de flesta förundersökningar gått rätt 

till och varit problemfria. Många fall var relativt okomplicerade och det fanns ofta 

stödbevisning, polisens protokoll samt vittnesmål var i få fall avgörande. Under 

perioden fanns det dock fall när det uppstod problem med bevisvärderingen. 

Exempelvis var förundersökningen ibland bristfällig. Advokaterna på kontoret var eniga 

om att det förekom fall där utredningen var bristfällig vilket också hämmade dem i 

deras arbete. Stundtals litade även domstolen för mycket på polisens utsagor trots att 

lång tid kunde ha gått gått sedan exempelvis en promemoria skrevs.   

 Överlag framstår det som att medarbetarna på advokatfirman är mer negativt 

inställda än vad förundersökningsledare Wiklert är. Åsikten var att domstolen stundtals 

lägger stor vikt vid förundersökningsprotokoll, framförallt förhörsprotokoll. De ansåg 

att det kunde vara problematiskt att framförallt förhör inte protokollfördes med direkta 

citat samt att utredningar kunde utföras ännu mer utförligt.  

5.4.3 Bristerna riskerar att föras vidare  
Utredningar har ovan visats kunna påverkas av utredares beteende. De faktorer som 

riskerar att äventyra säkerheten av förundersökningen är ofta utredare omedvetna om, 

vilket gör dem svårare att upptäcka. Tillsammans med förhållandevis låga krav på 

protokollföringen kan det slutgiltiga materialet från förundersökningen stundtals vara 

bristfälligt. Lyckligtvis brukar rätten grunda sina beslut utifrån omedelbarhetsprincipen 

och ha en bevisprövning där alla bevis prövas enskilt, vilket reducerar problematiken. 

Det betyder dock enligt mig att det finns anledning att arbeta för förbättringar i 
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utredningsstadiet. Ett slutgiltigt förundersökningsprotokoll kan även innehålla brister 

som bör avhjälpas. Troligt är att förundersökningsprotokoll ges en större roll i framtiden 

i och med ökad internationell karaktär i Sverige leder till ökad internationell 

brottslighet.198 Med en kvalitetssäkring skulle även protokollen kunna användas mer i 

ett senare skede. Förhör kan påverka den förhördes minne vilket bidrar till en risk att det 

falska minnet följer med till domstolen. Förhörsledare har bra förutsättningar att i förhör 

kunna ställa relativt säkra frågor samt frågor som inte är av suggestiv natur. Bäst är att 

låta den förhörde fritt berätta för att sedan ställa främst öppna frågor och utforskande 

frågor. Både Bring m.fl. och Schelin har noga utrett vilken typ av frågor som bör ställas 

samt vikten av att frågor ställs. Detsamma har Granhag & Christianson som framhäver 

fri berättelse och aktivt lyssnande som bästa metod.199 Vanligt enligt Simon är dock att 

utredare ofta ställer undermåliga frågor, däribland ledande frågor och ja/nej-frågor.200 

Han utvecklar även i samma avsnitt att utredare använder sig av dömande frågor, dåligt 

formulerade frågor, specifika frågor, feedback och flera frågor staplade på rad. 

Förundersökningsprotokollen visar också att utredare avbryter vittnen för ofta, pratar för 

mycket och inte ger vittnet den tid och frihet att utveckla sin berättelse.201 Denna 

undersökning inte är fullständigt relevant för detta fall då undersökningar inte utförts i 

Sverige, vilket gör att det är svårt att lita på uppgifterna fullt ut. Däremot har beteendet 

synts i bland annat Norge och Tyskland, vilket tyder på att problemen också bör 

förekomma här då rättssystemet liknar dessa länders till viss del.202   

 Det har visats att konfirmeringsbias är grunden till en stor del av de riskfaktorer 

som förekommer under förhör. Att förhör blir bristfälliga kan således bero på att 

utredare är drivna av en bland annat en skuldpresumtion, vilket gör utredningen 

misstänktdriven istället för brottsdriven. Av detta följer givetvis att om den misstänkte 

är känd är det av vikt att utredare inte avslöjar dennes identitet för målsägande och 

vittnen, eftersom samma effekter som kan påverka utredaren då kan påverka dem.

 Angående förundersökningsprotokollen är innehållet i dessa till stor del bestående 

av vad som framkommer i förhör. Ovan nämnda konfirmationsbias riskerar att följa 

med även i protokoll som utredare för, vilket syns mest i förhörsdelen samt att viss 

																																																													
198 Se ovan i avsnitt 3.5.  
199 Granhag & Christianson, a.a., kap. 13. Se även Schelin, a.a., s. 131 ff. samt Bring m.fl., a.a., s. 167 ff. 
200 Simon, a.a., s. 48. 
201 Ibid., s. 48. 
202 Simon, a.a., s. 48 f. 
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bevisning lyfts fram respektive avvisas.203 Dessutom påverkas förhörda personer av de 

subtila och ofta omedvetna antydningar som utredare ger under förhör. Protokoll av 

polisförhör visar att förhören kan hållas på flera olika sätt samt att själva 

protokollföringen sköts med ytterst blandad kvalitet. Dokumentationsskyldigheten 

ställer som ovan sagts inga krav på hur antecknandet ska ske.204   

 Effekterna av att brister förekommer i förundersökningsprotokoll skulle inte vara 

skadliga för utgången av processen om det var lätt att identifiera bristerna i ett senare 

skede, dvs. av advokater eller domare. Dock är situationen inte enkel.  Det har noterats 

att systemet är mer rättssäkert i domstol än under förundersökningar. Domare arbetar 

utifrån vissa kriterier och regler vilket reducerar antalet fel som kan ta sig igenom en 

rättegång obemärkta. Precis som i fallet med utredare anser jag dock att även domare 

har för låg kunskap om de riskfaktorer som kan ha påverkat förhöret och 

förundersökningsprotokollet. Det finns svårigheter även i domstol i att skilja mellan 

spontana utsagor och utsagor där utredare påverkat. Om så inte var fallet hade inga 

personer varit felaktigt dömda, eller åtminstone klart färre.205      

 I rätten bör problemen enligt mig dock vara större gällande de förhörda än gällande 

protokollen. Detta efter vad som framkommit om bevisvärdering av förundersöknings-

protokoll samt att de risker som tas upp faktiskt kan ändra minnet hos den förhörde. En 

misstänkt kan exempelvis ha tagit med sig de felaktigheter som uppstått i för-

undersökningen till huvudförhandlingen. Omedelbarhetsprincipen kan således föra med 

sig en del problem också, även om min uppfattning är att det i dagsläget skulle vara mer 

vanskligt att lita helt på förundersökningsprotokoll som bevisning. Förhoppningen är 

ändå att dessa ska kunna bli så pass säkra att de med fog kan användas i rätten, givetvis 

måste parterna dock få möjlighet till att höras även i rätten. Det kan tyckas märkligt att 

hävda att förundersökningsprotokollet ska få större bevisvärde när parterna ändå kan 

höras. Att avslöja vad som är objektivt sant i en utsaga är dock ytterst svårt även i 

domstol där utsagan överlag värderas högre än utsagan under förundersökningen.206 

Den ursprungliga utsagan går förlorad vilket är olyckligt. Det medför att domare får 

höra en mer polerad utsaga som kan ha påverkats under processens gång på grund av de 

faktorer som ovan tagits upp. Dock går det i dagsläget inte att blunda för de brister som 

																																																													
203 Se ovan i avsnitt 5.2. 
204 Se ovan i avsnitt 3.4 Se även 23:21 RB, 20-25 §§ FUK och 27 § PL.  
205 Flertalet av fallen i JK:s rapport Felaktigt dömda innehöll moment där domstolen misslyckats, se s. 
438 ff.  
206 Diesen, a.a., s. 98 samt Schelin, a.a., s. 100.  
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kan finnas i ett förundersökningsprotokoll. Förhör dokumenteras ofta i efterhand och 

inte med direkta citat, vilket av naturliga skäl inte är positivt. Utredare kan bevisligen 

inte minas allt som har sagts under förhöret vilket medför att potentiellt viktig 

information går förlorad. Dessutom finns risk att utredarens egna förutfattade meningar 

eller inputs förs med i det antecknade protokollet. Följden av detta är att domare får 

förlita sig på svagare bevisning. Det finns potential att få en ursprunglig äkta utsaga, 

men istället är det en justerad version som ska bedömas. Det är möjligt att hävda att 

protokollens kvalitet i dagsläget påverkas av att polis har full kontroll över 

utredningsstadiet. Utredare har handlingsfrihet att radera eventuella spår av felaktiga 

handlingar, exempelvis kan förhör skrivas om. Detta har en direkt skadlig effekt på 

kriminalprocessen eftersom det gör det möjligt för utredarna att arbeta relativt hemligt 

och framförallt eftersom detaljer som kan vara av vikt riskerar att gå förlorade. När 

vittnesmål sker i rätten blir följden att utredares arbete presenteras som professionellt 

och objektivt.207 Om utredare kallas in som vittnen må deras utsagor faktiskt vara ärliga, 

eftersom de troligtvis inte varit medvetna om de inducerande effekter som deras 

handlingar haft. Även om de var medvetna om subtila påverkningar som kan förvanska 

en utsaga skulle de ha svårt att minnas om någon faktor påverkat det specifika fallet. 

Det är det som gör dessa riskfaktorer så pass farliga. De framstår som spontana minnen 

som värderas som riktiga.            

 Det har visats att den förhördes säkerhet om förvrängda minnen kan höjas under 

utredningen, vilket försvårar processen ytterligare. Den förhördes, ofta vittnets, säkerhet 

kan spela en avgörande roll i utgången av målet eftersom domare tenderar att bedöma 

säkerhet som ett tecken på en trovärdig utsaga. För att exemplifiera är det bevisat svårt 

för ett ögonvittne att peka ut rätt person, ponera att en person blivit hotad med en pistol. 

I detta läge finns den så kallade vapenfokuseringseffekten som kan påverka människors 

möjlighet att fokusera på annat än vapnet. Offret eller ett vittne kan minnas vapnet i 

detalj men har mycket svårt att minnas andra detaljer som kan vara av vikt, till och med 

den som haft vapnet i sin hand.208 Detta tenderar domare att bortse från, samtidigt som 

de kan vara känsliga för vittnenas säkerhet, i princip oavsett bakomliggande faktorer 

som kan ha påverkat.209 Som behandlats ovan, vittnenas säkerhet influeras ofta av 

upprepade förhör, bekräftande feedback och liknande. 

																																																													
207 Simon, a.a., s. 50 f. 
208 Granhag & Christianson, a.a., s. 97. 
209 Simon 2012, s. 150 ff. 
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6 Analys av reformförslag 
6.1 Problemformulering  
Risker i förundersökningar har ovan undersökts. Framförallt är det risker i 

förhörssituationer som har behandlats. Dessa risker har visat sig vara vanligt 

förekommande och dessutom kan det konstateras att de potentiella felaktigheter som 

kan uppstå i förhöret även riskerar att följa med genom hela processen i form av 

protokollsanteckningar.             

 För att kunna analysera måste problemen som tagits upp adresseras. Det finns ett 

flertal aspekter som måste tänkas på. De första är förstås de som tagits upp, dvs. det 

finns risker i förundersökningar som kan leda till omedvetet vinklade förhörsutsagor. 

Problemen är främst kopplade till konfirmeringsbias och till viss del även andra 

psykologiska påverkansfaktorer. Dessutom är influenser från utredaren en stor del av 

problematiken. Utöver frågor som lätt kan ses som ledande eller öppna och stängda har 

visats att även mindre märkbara faktorer kan påverka den förhörde så pass mycket att 

utsagan tenderar att vara fabricerad av utredaren. Detta behöver som sagt inte heller 

vara medvetet från utredarens sida. Små omedvetna inputs från utredare och även andra 

större påverkningar gör att både vittnesmålen samt de handlingar som slutligen hamnar i 

domstolens händer blir förvrängda.           

 Givetvis går dessa risker att se från andra sidan också. Stundtals har utredare 

tillräcklig bevisning för att faktiskt vara säkra på vem som är skyldig och vad som har 

hänt. Då kan det hända att exempelvis ett vittne har misstagit sig och utredaren vet om 

detta. Spontana misstag gör alla, vittnen och andra inblandade kan minnas fel utan att 

utredaren påverkar dem. Simon skriver att det har visats att 30 % av uppradningsvalen 

är oskyldiga figurer, en viss del av den fakta som vittnet kan återerinra är falsk, och 

personer har överlag svårt att uppskatta hastighet, distans, tid och belysning.210 Det är 

därför oundvikligt att utredarens teori om brottet stundtals är den korrekta och vittnets 

ursprungliga uttalande fel. Det kan således hävdas att utredare i dessa fall bör få 

använda sig av tekniker för att erhålla den utsaga som överensstämmer bäst med 

verkligheten. Syftet är gott när det går att bevisa att vittnet, eller annan inblandad, har 

misstagit sig. Detta är dock något som jag anser vara dålig argumentation då det öppnar 

för godtycklighet.            

																																																													
210 Simon, a.a., s. 59.  
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 Problematiskt är inte endast riskfaktorerna, eventuella lösningar ska även de vara 

kompatibla med förhållningsregler i processen. Exempelvis kan problematik uppstå 

med noggrannhetskrav kontra skyndsamhet.211 Enligt prop. 1994/95:23 har det redan 

tidigare varit problematiskt med så pass grundliga förundersökningar jämfört med 

skyndsamhetskravet, det kan vara problematiskt att få dessa två principer att passa ihop. 

Att ytterligare lägga fokus på grundliga förundersökningar kan således underminera 

kravet på skyndsamhet ännu mer än tidigare. Det är ett ytterligare problem som måste 

tas hänsyn till vid eventuella åtgärder av förundersökningar. Mot problemet kan hävdas 

att en systemändring för rapporteringen kan bidra till att arbetet både effektiviseras och 

kvalitetssäkras, då domstolen i ett senare skede kan lita mer på vad som står i 

förundersökningsprotokollet.              

6.2 Vad som bör och inte bör reformeras  
6.2.1 Ökad kunskapsnivå 
Att mäta utredares kunskap om systemet i förundersökningar, exempelvis att skriva 

protokoll och hålla förhör är svårt. Överlag får experiment och annan forskning som 

utförts användas som underlag.212 Ovan har visats att kunskapsnivån gällande 

riskfaktorer är relativt låg, vilket kan bero på flertalet faktor. Till att börja med är 

rättspsykologin ett område som hittills inte är särskilt utbrett i rättsväsendet. Detta gäller 

inom polisen men även inom den juridiska sfären. Under den juridiska 

grundutbildningen finns möjlighet att läsa rättspsykologiska kurser, men det är inget 

krav. Bevisvärdering lärs ut under utbildningen, under denna period talas om 

tillförlitlighetskriterierna som har kunnat urskönjas i NJA 2010 s. 671.213 Att jurister 

skulle vara bättre på att bedöma tillförlitlighetskriterier än lekmän har dock visat sig 

vara fel och domstolen har använt kriterierna på olika sätt i flertalet fall, vilket får ses 

som att objektiviteten brister på detta område.214 Det finns således även i domstol 

utrymme för att utreda möjligheterna till att förbättra tillämpningen av dessa kriterier. 

 Gällande de kognitiva riskfaktorer som ovan tas upp är det inget som mig 

veterligen lärs ut. Detta kan givetvis ha att göra med rättspsykologins begränsade 

inflytande i den juridiska processen. Schelin uttrycker att en utredning gällande 
																																																													
211 Prop. 1994/95:23 s. 73 ff. 
212 Granhag m.fl. tar upp att kunskapen testas kunskapen hos utredare i England/Wales. Där mäts om 
kunskap och färdigheter får genomslag efter utbildningen. 
213 Se även ovan under avsnitt 5.1.1 
214 Mellqvist, a.a., se framförallt s. 768 ff. 
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beteendevetenskapliga faktorer bör utföras för att undersöka möjligheterna till en 

reform.215 Kunskapsnivån hos utredare framstår som mycket skiftande. Det finns ett 

flertal fördjupningskurser som utredare kan läsa, dock är det långt ifrån alla utredare 

som läst de kurser som erbjuds. Dessutom finns en otydlighet i vilka vidareutbildningar 

som ger behörighet att läsa ytterligare kurser. Detta medför mest troligt, enligt mig, att 

inte enbart välutbildade utredare håller förhör, vilket kan anses vara vanskligt eftersom 

det bidrar till att säkerheten under förhören blir lägre. Gällande polisutbildningen bör 

grundutbildningen först nämnas. Granhag m.fl. har uppgett att den litteratur som erhålls 

under grundutbildningen är relevant och uppdaterad.216 Detta gäller även den 

rättspsykologiska litteraturen vilket är mycket positivt. Under utbildningen får 

studenterna lära sig hur olika förhörsmetoder fungerar, PEACE-metoden förespråkas 

samtidigt som Reid-tekniken anses innehålla många brister. Dessutom finns möjlighet 

till viss fördjupning i bra intervjuteknik.217 Av detta framgår att en grund till bra 

intervjuteknik faktiskt ges redan i grundutbildningen, vilket är positivt enligt mig. 

 Under vidareutbildningen finns möjlighet att läsa kurser där beteendevetenskapliga 

aspekter av förhörsmetodik framhävs. Exempelvis finns kursen Intervju- och 

förhörsmetodik att läsa. Där tas svårigheter som kan uppstå i förhörssituationer upp, 

dessutom ska deltagarna reflektera över sin egen förhörsstil. Dessutom nämns att 

litteraturen i dagsläget är väl uppdaterad även inom vidareutbildningarna.218 Enligt 

Granhag finns således utbildningsalternativ där blivande poliser och vidareutbildningar 

för utredare får lära sig om de beteendevetenskapliga aspekterna i förhör. I intervju med 

Per Wiklert har framgått att förundersökningsledare har fått läsa en åtta veckor lång 

kurs om förhörsteknik, vilket är något som jag anser vara mycket bra. Oklart är om 

denna utbildning finns kvar då jag inte hittat något stöd för dess existens i dagsläget. 

Utifrån det ovan sagda kan konstateras att en stor del av utbildningen innehåller 

moment som är av hög kvalitet sett ur beteendevetenskaplig synvinkel.  

 Trots flertalet bra kurser samt relevant material är kunskapen gällande 

riskfaktorerna som i denna framställning behandlats för låg. Detta eftersom fall ännu 

förekommer där konfirmeringsbias påverkat utredningen fatalt. Det finns kurser då just 

konfirmeringsbias lärs ut, dock är det svårt att förstå hur kraftfullt detta fenomen är. Jag 

ställer mig dock tveksam till att ytterligare kurser kan hjälpa med att komma bort från 
																																																													
215 Schelin, a.a., s. 244 ff. 
216 Granhag m.fl., a.a. s. 24. 
217  Ibid., s. 18. Se även Kursplan för Polisiärt arbete A. 
218 Granhag, a.a., s. 20 och 24 f.  
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problemet. Möjligt kan vara att lära ut att just kombinationen av konfirmeringsbias och 

risken för att påverka den förhörde kan resultera i felaktiga utsagor. Förslaget är således 

att ha en mer tydlig fördjupningskurs om just dessa delar. Utöver ökad kunskap genom 

kurser bör utredare ständigt påminnas om dessa faktorers vikt under förhör, samt i det 

slutgiltiga förundersökningsprotokollet. Fastän det är mycket svårt att undvika påverkan 

av kognitiva faktorer kan en ständig medvetenhet om faktorernas närvaro åtminstone 

hjälpa utredare att vara mer uppmärksamma på hur de själva agerar under förhör. 

6.2.2 Enhetlig förhörsmetod 
En enhetlig förhörsmetod är att föredra och används redan i andra länder, enligt mig bör 

även Sverige ha en mer enhetlig förhörsmodell. Granhag m.fl. har utrett att länderna 

England/Wales, Norge och Nederländerna använder tydliga förhörsmodeller. Detta har 

enligt Granhag m.fl. bidragit till att grund- och vidareutbildning i dessa länder verkar 

vara samordnade på ett bättre sätt.219 Med det menas att utbildningen, dvs. 

kunskapskontroll, sakupplägg och pedagogiskt upplägg, i dessa länder inte skiljer sig åt 

oavsett vart de utförs i landet. Dessutom skriver Granhag m.fl. att inom 

vidareutbildningarna i de olika länderna är progressionen tydlig, vilket den inte är i 

Sverige.220 Det är således mer otydligt vilka kurser som ger behörighet och leder till 

andra kurser i Sverige, vilket bidrar till svårigheter med kopplingen mellan 

grundutbildning och vidareutbildning. Enligt Granhag m.fl. är det kursansvarige som 

lägger upp kursen i princip som denne vill. Detta leder till en subjektiv utbildning, 

vilket främst går att urskönja i vidareutbildningar. Det går dock att märka subjektiva 

inslag även i grundutbildningen.221          

 Utifrån vad Granhag m.fl. kommit fram till framstår det som att en enhetlig 

förhörsmetod är att önska även i Sverige. Givet är dock en avvägningsfråga. En enhetlig 

förhörsmetod skulle enligt mig kunna bidra till en högre risk för statiska och obekväma 

förhör. Detta p.g.a. att förhörsledaren riskerar att utgå för mycket från ett slags ”manus” 

som en metod kan anses vara. Tanken torde dock vara att metoden snarare ska bidrar till 

en motsatt effekt, upplägget bidrar till ett bättre förhör. Att ha en enhetlig metod i 

kombination med utbildningar kan bidra till att utredare får större kunskap, bland annat 

om tillförlitlighetskriterier och kunskap om falska minnen/felaktiga erkännanden etc., 

																																																													
219 Ibid., s. 35 f.  
220 Ibid., s. 36. 
221 Ibid.  
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men även om de riskfaktorer som tagits upp. Utredarna kan exempelvis genom en bättre 

struktur lära sig om ungefär i vilka moment de utsätts, eller utsätter den förhörde, för 

risker. Ensamt har jag svårt att tro att en enhetlig metod bidrar till att riskerna 

minimeras. Metoden i sig bidrar endast till ett upplägg som är lämpat för ett bra förhör. 

Dock, eftersom att utbildningen fokuserar på PEACE-modellen och även kognitiva 

intervjuer skulle en utgångspunkt i dessa metoder kunna vara lämplig vid skapandet av 

en enhetlig metod. Tillsammans med kunskap skulle en enhetlig metod säkerligen 

kunna leda till mer objektivt riktiga förhör och därmed till utsagor som håller hög 

kvalitet även i förundersökningar. Återigen är det viktigt att dock poängtera att 

utredarna kommer att utsättas för riskerna, det viktiga är hur dessa situationer hanteras. 

6.2.3 Inskränka utredarens input 
Sett till de två ovanstående punkterna, som har ett samband, är ett naturligt steg att 

arbeta för att minska mängden input från utredaren. Dock är det svårt att se hur det ska 

utföras. Endast en metod räcker inte för att hjälpa utredaren från att ge input och ”dålig” 

feedback. Det skulle kunna hävdas att den ökade medvetenheten som förhöjd kunskap 

ger samt en bättre strukturerad förhörsmetod minimerar mängden input. Detta är dock 

svårt att argumentera för då jag inte hittat någon svensk forskning som visar på att 

mängden feedback samt input har någon korrelation med kunskap och metod.  

 En risk med att inskränka utredarens input är att utredare då interagerar mindre 

med den förhörde, dvs. utredaren konverserar sparsamt och ger inte någon information 

under förhöret. Även om risken för att påverka den förhördes minnesbild blir mindre 

finns risken enligt mig att den förhörde ger en kortare och mer detaljfattig utsaga. Den 

obekväma situation som förhör redan är skulle bli än värre vilket skulle kunna bidra till 

att den förhördes utsaga blir sparsmakad. Hur ska frågan behandlas då? Givet är att det 

finns anledning att diskutera om inte kognitiva förhör ska få en större plats.222 Med 

utgångspunkt i de två ovanstående förbättringsåtgärderna kan ett förhörsprotokoll föras 

med utgångspunkt med utgångspunkt i kognitiva kriterier. Med det menas i stora drag 

att förhöret inleds med att försöka hitta en bra social dynamik, att den förhörde känner 

sig väl mottagen. Sedan hålls ett förhör med öppna frågor där den förhörde får berätta 

allt om händelsen innan förhörsledaren ställer frågor. Det är av vikt att bredare frågor 

ställs först, mer detaljerade frågor ställs i slutskedet. På samma sätt anser jag att det är 

																																																													
222 Jag har ovan påstått att kognitiva intervjuer är att föredra, vilket även Simon anser vara rimligt, Simon 
2012, s. 118. Se även Granhag m.fl., s. 13. 
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av vikt att förhörsprotokollet följer denna metod.223 Kognitiva förhör är främst relevanta 

i förhör med vittnen och offer. Misstänkta bör enligt mig förhöras på ett liknande sätt, 

men stundtals krävs även mer slutna frågor för att föra utredningen framåt.    

 Simon tar upp som förslag att den förhörde själv kan föra anteckningar.224 Detta är 

naturligtvis ett sätt att frångå inputs på ett effektivt sätt. Däremot får detta värderas mot 

skyndsamhetskravet som finns, risken finns att förhören skulle ta för lång tid. Förslaget 

är intressant. Det framstår för mig som att det kan vara en bra inledning på förhöret att 

först prata lite kort för att sedan faktiskt låta den förhörde skriftligt anteckna sin utsaga. 

Förhörsledaren och den förhörde kan sedan gå igenom vad som antecknats och frågor 

om utveckling av vissa delar kan ställas där det behövs. Det är enligt mig ett bra förslag 

som skulle kunna minska risken för att input ska påverka den förhörde, åtminstone till 

viss mån.               

 Utredarens inputs går möjligtvis i efterhand att beakta om teknisk utrustning 

används men det kan vara för sent att reparera felaktigheter då. 

6.2.4 Tydligare krav på förundersökningsprotokoll 
Enligt mig är förundersökningsprotokoll en punkt där det finns utrymme för förbättring. 

Det finns relativt väl utformade regler om dokumentationsskyldigheten i dagsläget, 

FUK 20-25 §§ i första hand. Däremot anser jag att det är vanskligt att protokoll inte 

behöver föras på ett särskilt sätt. Stöd bör tas från tekniska åtgärder, se nedan i 6.2.4, 

och dessutom bör som sagt en tydligare metod för protokollföringen arbetas fram. Att 

ha vissa protokoll som skrivs ordagrant, vissa som endast är sammanfattningar och vissa 

där endast stycken citeras är inte hållbart. Rättssäkerheten är inte hög i 

förundersökningsprotokoll och det kan mycket väl bero på brister i anteckningsstadiet. 

Med det menar jag att inte kunskapen finns, det är snarare att regleringen lämnar öppet 

för tolkning kring hur antecknandet ska gå till. Det är enligt mig inte effektivt att en ofta 

mycket bra grund kan förbli oanvänd på grund av brister som kan avhjälpas. Med det 

menas inte att protokoll ska användas i större utsträckning om anteckningar förs på 

samma sätt som i dagsläget. Att göra förundersökningsprotokoll mer rättssäkra skulle 

dock kunna leda till en minskning av suggestiva inslag från utredare samt till större 

möjligheter för användning i rätten. Viktigt dock att värdera detta med omedelbarhets-

principen, koncentrationsprincipen, skyndsamhetsprincipen etc. Beaktas ska att det 

																																																													
223 Fisher, Ross & Cahill, a.a., s. 56 ff. Se även ovan i avsnitt 5.1.1. 
224 Simon, a.a., s. 67 f. 
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finns risk att för flitig användning av dokument är ett brott mot art. 6 EKMR. Därför är 

det en svår balansgång hur protokollen ska användas och det är därför invändningar som 

att de endast tar upp onödigt mycket tid inte är helt irrelevanta.    

 Det finns dock enligt mig en viktig aspekt med att förbättra protokollföringen. 

Visserligen kan suggestiva frågor undvikas på ett bättre sätt, det tar dock inte bort 

problemet att utredare fortfarande utsätts för konfirmeringsbias och andra riskfaktorer. 

Att föra bättre protokoll hjälper således inte författaren av protokollet, snarare tvärtom 

då denne riskerar att avslöja sina egna felaktiga handlingar. Av vikt är dock just det att 

det går att upptäcka felaktiga handlingar. Av detta följer att utredare kan hjälpa varandra 

och således minimera felaktigheter i förundersökningsprotokollet. Dessutom kan både 

åklagare, advokater och domare möjligtvis upptäcka brister som ändå följer med hela 

vägen till huvudförhandlingen. Det gör processen mer rättssäker, trots att det faktiskt 

inte är en lösning för att minska antalet riskfaktorer. 

6.2.5 Reform av regleringen 

En tanke är att polisen bör ha liknande regler gällande förhör som i RB. Detta skulle 

kunna anses göra förhör mer objektiva. Samtidigt förloras all flexibilitet som finns i 

förundersökningen. Jag ställer mig tveksam till om det skulle lösa flertalet av de 

problem som här adresserats. Det kan visserligen vara bra med bestämmelser om att inte 

ledande frågor bör ställas, dock har det ju visats att det ibland kan vara bra med en viss 

typ av ledande frågor för att kunna bryta isen så att säga. Gällande förhör är det 

troligtvis bäst att behålla flexibiliteten. Det är svårt att se hur regler skulle hjälpa till att 

minska antalet riskfaktorer på något sätt. Skuldpresumtion och övriga risker som beror 

på konfirmeringsbias skulle med största sannolikhet fortfarande existera. Dessutom 

skulle förhörarens påverkan på den förhörde genom suggestiva frågor, feedback och 

dylikt inte kunna avhjälpas med hårdare reglering om hur förhör ska gå till.  

 Med regleringen kan dock förhörsmetoder givetvis nämnas. Där har tidigare tagits 

upp det positiva med att stadga att en viss typ av metod ska användas, att kognitiva 

faktorer ska beaktas under förhöret. Om detta bör ske genom reglering är jag inte säker 

på, bättre är att lära ut en metod under utbildningen som ska användas. Därefter är det 

upp till utredare att faktiskt använda metoden. Att lagstifta är svårt och det finns som 

ovan nämnts risk för att regler om förhör under förundersökningar skulle göra dessa för 

styrda och statiska.              
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 Jag kan anse att det bör sättas krav på hur långt efter en händelse som en 

promemoria eller ett protokoll får skrivas. Detta för att minimera risken för att glömska 

ska påverka utredaren och att denne då omedvetet skulle fylla i eventuella luckor med 

felaktig information. Dessutom bör det ställas krav på att förhör bör tecknas ordagrant, 

alternativt att med hjälp av teknisk utrustning spela in förhör. Givetvis kan det 

diskuteras om det i bötesfall bör behandlas annorlunda, men det är en diskussion som 

lämnas därhän. Därför finns det utrymme för reglering gällande dessa två punkter. 

Återigen är dessa förslag mer till hjälp för utredare, de minimerar inte antalet risker. 

Möjligtvis kan vissa risker minimeras genom att utredare inte fyller minnesluckor med 

felaktig information. Dock är det inget som hjälper under förhörssituationer. Jag anser 

ändå att det är av vikt med förbättringar som dessa för att hjälpa polisen att på ett enkelt 

sätt utreda hur förhör ska utföras och hur anteckningar ska ske.225 

6.2.6 Utnyttjande av teknik 

Med tanke på den tekniska utveckling som skett under de senaste årtiondena är en inte 

alltför främmande tanke att utredare ska använda tekniska hjälpmedel oftare än vad som 

sker. Det förekommer att video- eller ljudbandspelare används vid förhör under 

förundersökningen men det finns inget krav på detta och inte heller några bestämmelser 

som reglerar förfarandet.226 I JO har frågan utretts där det ansetts att ljudband bör 

behandlas som minnesanteckningar och därmed regleras på samma sätt.227 Med det 

menas bland annat att utredaren inte behöver skriva ut vad som sagts ordagrant utan det 

räcker med en skriftlig sammanfattning. Enligt Bring & Diesen måste avgörande för hur 

mycket som ska antecknas vara 23 § FUK där det står att utsagan ska erhålla slutlig 

avfattning i samband med granskning. Detta uttryckt är diffust och har inte prövats, 

däremot torde irrelevanta delar av upptagningen kunna uteslutas.228   

 Frågan är om alla förhör bör tas upp på video eller band i framtiden. Detta har 

flitigt diskuterats genom åren, genomgående har förslaget att bifoga sådana 

upptagningar diskuterats. Detta skulle då utnyttjas på bekostnad av 

förundersökningsprotokollen där förhörsutsagorna skulle sammanfattas mer 

																																																													
225 I Prop. 1994/95:23 s. 74 och 83 att det är av mycket stor vikt att förundersökningen ger en trogen bild 
av vad som hänt. Detta eftersom att förundersökningen ofta sker utan insyn. 
226 Bring, T & Diesen, C, a.a., s. 513. 
227 JO 1988/89 s. 95. 
228 Bring & Diesen, a.a., s. 514.	
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kortfattat.229 Det går att urskönja både positiva och negativa aspekter med att ta upp 

förhörsutsagor på band, både videoband och ljudband. En klart positiv effekt är att 

dokumentationen blir tillförlitligare. De ovan nämnda riskerna i utredningar kan 

upptäckas i rätten av observanta domare. Omedvetna influenser, en skuldpresumerande 

inställning etc. kan möjligtvis upptäckas i rätten. Detta får utredare att försöka arbeta än 

mer objektivt och utföra förhören på bästa sätt. Dessutom är utsagan närmre i tiden sett 

till händelsen och bör därmed vara mer tillförlitlig. Många av riskerna skulle 

neutraliseras och det nyansen av utsagan skulle vara tydlig för rätten. Ännu en positiv 

aspekt är att domarna hör vilka frågor som ställts, därmed är det lätt att undvika 

bristfälliga sammanfattningar.             

 Det finns dock även negativa aspekter med att tillåta bandupptagningar. Eftersom 

förhör under förundersökning är flexibla till sin utformning betyder det att den förhörde 

kan uttrycka sig på ett sätt som denne inte vill stå för i en rättegång. Det finns risk för 

missförstånd eftersom det då inte går att ställa kompletterande frågor. Dessutom är det 

möjligt att den förhörde har svårt för att tala inför en kamera. JO har även nämnt att det 

skulle vara mycket tidskrävande för åklagaren och att det skulle råda obalans mellan 

parterna. Detta för att övriga parter som regel bara skulle få tillgång till 

sammanfattningar av förhören. Förhör i rätten riskerar att hålla låg kvalitet då det inte 

alltid finns ett komplett underlag.230          

 Det är inte en enkel fråga. Enligt mig borde både ljud- och videoupptagningar 

användas mer frekvent, men detta har bevisligen sina brister. Det har redan tagits steg 

mot ett mer frekvent användande av videoupptagningar i och med tingsrätten 

användande av kameror under rättegången. När det gäller förundersökningar torde det 

vara för det bästa att förhör spelas in och finns tillgängliga. Med det sagt anser jag inte 

att dessa alltid ska användas i rätten. Mycket beror på vilken typ av situation och vilken 

typ av brott det handlar om. Det kan uppstå situationer där en part inte är närvarande 

eller att det finns partier i förhören som den förhörde vill ändra på. Det problematiska 

blir att det finns så pass många olika situationer som kan uppstå och stundtals kan 

bandupptagningar vara bra för rättssäkerheten, men stundtals kan de ha motsatt effekt. 

Förundersökningar och följande rättegång ska vara av så bra kvalitet som möjligt och 

bandupptagningar skulle ofta kunna vara gynnsamt. Att helt utesluta dem tycker jag 

																																																													
229 Se exempelvis diskussion om detta i SOU 1982:26, prop. 1986/87:89, SOU 1992:61 och prop. 
1994/95:23. 
230 JO 1988/89 s. 95. 
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bidrar till en för statisk process och det kan anses vara bakåtsträvande. Eftersom 

uppsatsen fokuserar på riskerna i förundersökningar och hur förundersökningsprotokoll 

påverkas av dessa blir ett tydligt svar att bandupptagningar, helst i videoformat, bör 

användas. På så sätt skulle riskerna minimeras, eller snarare skulle möjligheten att 

upptäcka när de använts skulle vara större. Att utvärdera till vilken mängd och i vilken 

typ av fall är som sagt nästa steg, men det fokuseras inte på här. En form av slutsats blir 

ändå att ett mer kvalitetssäkrat förundersökningsprotokoll bör kompletteras med 

bandupptagningar. Finns tillgång till dessa, för båda parter, finns alltid möjligheten att 

gå igenom oklara delar på ett smidigt sätt. Viktigt att poängtera är att det endast är 

oklara delar som då får tas upp, annars finns risken att domarna påverkas av annat som 

sägs i förhören. Hur detta står sig mot principer som omedelbarhetsprincipen och 

skyndsamhetsprincipen är svårt att förutse. I ett inledande skede skulle säkerligen 

onödig tid spillas, men efter diverse inledande bekymmer borde inte kompletterande 

bandupptagningar hindra processen så pass mycket att det strider mot principerna eller 

mot art. 6 EKMR. 

6.3 Avslutande reflektioner  

Det kan anses vara anmärkningsvärt att inte psykologisk forskning har en större plats i 

den juridiska sfären och framförallt inom detta område. Förundersökningsprocessen i 

Sverige är på många sätt bra och de allra flesta fall löses utan några avgörande 

felaktigheter. Precis som i många andra länder finns det dock tillfällen när det går fel 

och det har ovan visats i praxis att förundersökningar kan underkännas på grund av 

aspekter som reflekteras över i beteendevetenskapen. Här har tanken varit att ta upp 

riskfaktorer under utredningen som i slutändan påverkar förundersökningen, dock har 

även förhör i domstol givits viss vikt då det är många fall då vinklade vittnesmål ges i 

rätten på grund av felaktigheter under förundersökningen. Det finns behov av debatt och 

reformer. Förhörsutsagor och förundersökningsprotokoll är i mångt och mycket grunden 

i den straffrättsliga processen och därför bör diskussioner alltid föras om möjligheter till 

förbättringar.231              

 Intressant hade varit att lägga större fokus på det internationella perspektivet och 

jämfört hur bra Sveriges system för förundersökningar är jämfört med andra länder. 

																																																													
231 Läs Meares, T L & Harcourt, B E, Foreword: Transparent adjudication and social science research in 
constitutional criminal procedure, Journal of Criminal Law and Criminology, 90(3), 2000, s. 733-798 för 
mer information angående vikten av att ha en sund empirisk grund för det juridiska beslutsfattandet.  
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Viss jämförelse har förekommit i framställningen, om än i mycket begränsad mängd. 

Spontant är det lätt att tro att Sverige i en internationell mätning skulle framstå som en 

förebild gällande förundersökningar, åtminstone är min inställning att för-

undersökningar utförs på ett bra sätt i landet. Samtidigt har Granhag presenterat att det 

finns brister här jämfört mot andra stater vilka inte är obetydande.232 Jag anser att det 

därför finns utrymme för ytterligare jämförelser och på så sätt kunna hitta ett bra system 

för hur förundersökningar bör gå till.           

 De källor som tagits upp har i mångt och mycket sina rötter i andra rättsstater. 

Påverkansfaktorer som här behandlats är dock relevanta även för svenska utredare, 

åklagare, advokater och domstolar. De belyser problem som finns i människan, det 

spelar ingen roll om personen är från USA eller från Sverige, riskfaktorer finns hos alla. 

Vad som framkommit i riskanalysen är mestadels vilka faktorer som finns anledning att 

beakta mer i framtiden. Alla riskfaktorer, både beteendevetenskapliga och rent 

rättsvetenskapliga, har inte kunnat utredas utan fokus har varit kognitiva faktorer där 

främst konfirmeringsbias tagit plats. Utöver det har stor vikt lagts på suggestibilitet samt 

andra faktorer som kan medverka till att utredare påverkar förhörda personer.   

 Slutsatsen är, vilket framgår i den slutliga analysen, att det är mycket svårt att 

faktiskt avhjälpa och minimera dessa risker. Det mest troliga är att utredare, som även är 

medvetna om faktorerna, fortsättningsvis ändå påverkas av riskfaktorerna och 

möjligtvis begår misstag. Lösningsförslagen kan dock ha en positiv effekt på utredare. 

Framförallt kan medvetenheten genom kunskap och att skapa en metod som gör det 

tydligare hur förhör, och möjligtvis protokollföring, bör skötas vara till hjälp för att 

avlägsna faktorerna. Tillsammans kan lösningsförslagen framförallt skapa möjligheter 

för utredare och andra inom rättsväsendet att hjälpa varandra att komma fram till bättre 

och säkrare resultat. Felaktigheter i förhör och förundersökningsprotokoll kan upptäckas 

i större mån med tydligare protokoll, tydligare förhörstekniker och framförallt ett mer 

frekvent nyttjande av teknisk utrustning.           

 Denna typ av faktorer är mycket intressant att forska om och det finns goda 

möjligheter för ytterligare framsteg, det framstår för mig som att forskningen ännu är i 

sin linda. Jag hoppas på att rättspsykologi får en större plats i rättsväsendet i framtiden, 

gällande riskfaktorer är det av vikt att de beaktas redan i dagsläget. Annars finns risk för 

felaktiga domar och domar där förundersökningen underkänns. Målet måste vara att alla 

																																																													
232 Granhag m.fl., a.a. s. 35 f. 
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domar baseras på en grund där förundersökningen är solid och där förhör hålls med 

personer som ger en utsaga utan att vara påverkad av andra. 
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