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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förhör med misstänkta är en essentiell del av en brottsutredning. Det är ofta 

förhörens kvalitet som avgör om ärendet går till åtal och alltså avgör hur effektiv 

brottsbekämpningen är. Förhörsmetoder som används vid förhör med misstänkta 

är traditionellt förknippade med en konfrontativ utfrågning av den misstänkte. 

Vetenskapen visar dock att en sådan är behäftad med ett flertal problem, såsom 

bland annat risken för falska erkännanden, som i sin tur utgör en risk för att 

oskyldiga döms.
1
 Dessutom kan, som kommer att visas, mer korrekt information 

utvinnas genom en icke-konfrontativ, informationssamlande metod.  

 Förhör tangerar området rättspsykologi, vilket enkelt uttryckt handlar om 

psykologi i rättsväsendet. Rättspsykologi innebär i tillämpad form att använda 

psykologiska kunskaper för att underlätta de uppgifter som rättsväsendet ställs 

inför, i det här fallet förhör med misstänkta.
2
  

 I den här uppsatsen diskuteras vilka juridiska regler som i Sverige föreskrivs 

för förhör med misstänkta och vad den svenska polisutbildningen lär ut vad 

gäller förhörsmetoder. Då detta i sig är otillräckligt för att kunna dra heltäckande 

slutsatser om förhörsmetoder så behandlas också den rättspsykologiska forskning 

som bedrivits på området. 

 I Sverige finns det mycket få kartläggningar av vilka förhörsmetoder som 

används vid förhör med misstänkta.
3
 Det är av den orsaken svårt att veta om 

metoderna överensstämmer med juridiska föreskrifter, polisens utbildning eller 

den rättspsykologiska forskningen. I en ansats att bidra till ett berikande av det 

vetenskapliga forskningsfältet har en kvalitativ empirisk studie därför företagits, i 

syfte att åtminstone delvis bringa klarhet i frågan om vilka kvaliteter som 

förekommer i svenska förhör med misstänkta. 

   

 

                                                           
1
 Gudjonsson, 2003. 

2
 Wrightsman, 2001. 

3
 Christianson & Granhag – Handbok i rättspsykologi, b.la. s. 313. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa och diskutera förhörstekniker vid 

förhör med personer som är misstänkta för grova brott. Detta kommer att ske 

utifrån ett rättspsykologiskt perspektiv med fokus på såväl juridiska regler som 

psykologiska rekommendationer. Denna diskussion kommer att kretsa kring i 

huvudsak följande delfrågor:  

- Vilka regler finns i Sverige för förhör av misstänkta? Inom ramen för detta 

finns också anledning att kort titta på hur några andra länder hanterar de problem 

som finns. 

- Vilka förhörsmetoder har fått stöd i psykologisk forskning, och varför? 

Starkt kopplat till den frågan är vilka risker som finns när poliser använder andra 

metoder, särskilt den konfronterande typen.
 4

  

- Vad får polisen i Sverige för utbildning om förhörstekniker, och hur väl 

korrelerar den med vad som inom rättspsykologisk forskning visat sig gynnsamt? 

Centralt för uppsatsen är att jag har genomfört en empirisk undersökning av ett 

antal förhör i Sverige, med målsättningen att diskutera hur väl de kvaliteter som 

observerats där överensstämmer med nyssnämnda regler och rekommendationer. 

De spörsmål som diskuteras i de första kapitlen ligger alltså till grund för att 

förstå och fördjupa diskussionen om forskningsstudien.  

 

1.3 Material och metod 

Eftersom uppsatsen har en rättspsykologisk inriktning så innefattar den dels ett 

juridiskt avsnitt och dels ett psykologiskt avsnitt. Det material och den metod 

som använts skiljer sig åt mellan dessa avsnitt. Detta gäller även för den 

empiriska undersökningen, vars metod och material redogörs för i avsnitt 4.1 och 

4.2. 

 Det juridiska avsnittet är präglat av den rättsdogmatiska metoden, vilken 

innebär att studera de traditionella rättskällorna för att ge en bild av gällande 

                                                           
4
 Se avsnitt 3.4.1. 
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rätt.
5
 Jag är av åsikten att den rättsdogmatiska metoden också innefattar en de 

lege ferenda-diskussion, varför sådan förs då detta är motiverat.
6
  

 Vad gäller materialet för det psykologiska avsnittet så utgick jag från 

Christianson & Granhags Handbok i Rättspsykologi. Efter att ha tagit del av den 

information som finns där, och dess källor, var det möjligt att utifrån det söka 

fram även däri icke inkluderade artiklar.
7
 I huvudsak fokuserade jag på 

metaanalyser, då sådana existerade, med anledning av deras högre validitet.
8
 

Metoden som använts påminner starkt om den rättsdogmatiska metoden, med 

skillnader i material och syfte. Istället för att studera rättskällor för att ge en bild 

av gällande rätt så studerades nyss nämnt material för att ge en bild av den 

senaste psykologiska forskningen inom de aktuella områdena. 

 För material till avsnittet om den svenska polisens utbildning om 

förhörsmetoder så har jag haft e-post- och telefonkontakt med Irena Höglund, 

som undervisar i beteendevetenskap på Polishögskolan.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på förhörsmetoder i förhör som sker under 

förundersökningen – alltså inte förhör under huvudförhandling. Den 

avgränsningen har valts av flera anledningar, bland annat eftersom det är 

förhören under förundersökningen som har betydelse för utredningen av brottet. 

Om det överhuvudtaget blir någon huvudförhandling, och med vem som 

misstänkt gärningsman, kan i många fall bero på hur förhören under 

förundersöknigen gått till.
9
 Vidare är förundersökningsförhör mer intressanta 

eftersom det är där rapporter finns om konfrontativa, pressande förhörstekniker 

som leder till falska erkännanden och också oskyldigt dömda.
10

 Det är därutöver 

min uppfattning att förhör under huvudförhandlingar är mer transparenta och 
                                                           
5
 Svensk lagstiftning, inklusive EKMR, förarbeten praxis och doktrin. 

6
 För mer inblick i den rättsdogmatiska metoden i anslutning till de lege ferenda, se Hellner – 

Metodproblem i rättsvetenskapen s. 24. 
7
 Databaser såsom PSYCHINFO användes för att söka fram artiklarna. 

8
 Metaanalyser är en studie av flera vetenskapliga publikationer, med syfte att dra slutsatser om de 

samlade slutsatser som studierna dragit. En studie av studier, vilken då representerar vad som verkligen 

stämmer i högre utsträckning än en enskild studie. 
9
 Bring m.fl. – Förhör s. 191. 

10
 Se avsnitt 3.4.1. 
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kontrollerade och att det inte där på samma sätt finns risk för otillbörliga 

förhörsmetoder.  

 Såsom redogjorts för ovan så kommer uppsatsen att behandla både juridiska 

och psykologiska hänsyn i anslutning till förhörsmetoder. En del avgränsningar 

har gjorts under båda dessa kategorier. Gemensamt är att uppsatsen fokuserar på 

vuxna misstänkta, alltså varken förhör med barn eller ungdomar.
11

 I det juridiska 

avsnittet ligger huvudfokus på sådana regleringar och spörsmål som har en stark 

anknytning till just förhörsmetoder – och sådant som kan påverka den hördes 

utsaga eller förhörsledarens beteende i övrigt. Däremot behandlas inte vad som 

gäller vid förhör med andra än misstänkta, annat än när detta krävs för en 

relevant jämförelse.  

Vad gäller psykologiavsnittet så tangerar det ett flertal oerhört breda och 

invecklade forskningsområden och det vore möjligt att fördjupa sig närmast 

oändligt i exempelvis hur minnet fungerar, eller lögnens psykologi. Av den 

anledningen har jag valt att belysa den senaste forskningen på ett 

sammanfattande sätt – detta i syfte att informera läsaren tillräckligt för att kunna 

ta del av den kommande studien och dess tillhörande analys.   

 

1.5 Disposition 

Efter detta introducerande kapitel följer kapitel två, vilket kommer att redogöra 

för relevanta juridiska föreskrifter vad gäller förundersökningar och förhör med 

misstänkta. Vidare kommer kapitlet att belysa diverse frågor och oklarheter kring 

regleringarna samt att redogöra för och diskutera den svenska polisens 

utbildning.  

 I avsnitt tre introduceras, beskrivs och diskuteras relevant psykologisk 

forskning. Under avsnittet resoneras det kring såväl konfrontativa förhörsmetoder 

som moderna, informationssamlande tillvägagångssätt; den nyss nämnda 

psykologiska forskningen tjänar då till att förstå och fördjupa diskussionen.  

                                                           
11

 Med ungdomar åsyftas här även ”unga vuxna” under 21, för vilka särskilda hänsyn måste tas, bland 

annat enligt LUL och RB 23:4 2 st. Det är också annorlunda att förhöra unga rent beteendevetenskapligt, 

de är till exempel än mer känsliga för suggestion. 



5 
 

 Kapitel fyra avhandlar den empiriska undersökning som gjorts. Inledningsvis 

redogörs för studien, dess upplägg och metod och även etiska överväganden 

belyses. Därefter diskuteras studien i form av en tematisk analys
12

, där observerat 

material kopplas samman med informationen och slutsatserna från tidigare 

kapitel.  

 I det sista kapitlet – kapitel fem – sammanfattas resultaten från studien och 

förslag ges på förbättringsmöjligheter, både vad gäller juridiska föreskrifter och 

polisens utbildning om förhörsmetoder. 

 

2 Juridik 

2.1 Förundersökning 

Eftersom den här uppsatsen fokuserar på förhör under förundersökningen, så är 

det av intresse att titta närmare på vissa av de regler och principer som gäller för 

förundersökningar.  

 Något som har betydelse för förhörssituationen är förundersökningens 

huvudsyfte som kommer till uttryck i RB 23:2: ”Under förundersökningen skall 

utredas, vem som skäligen kan misstänktas för brottet och om tillräckliga skäl 

föreligga för åtal mot honom, samt målet så beredas, att bevisningen kan vid 

huvudförhandlingen förebringas i ett sammanhang”
13

. Den som skäligen kan 

misstänkas intar alltså en partsliknande ställning under förundersökningen. Målet 

är följaktligen inte att samla information om vad som hänt, eller att leta efter 

sanningen; målet är att undersöka om tillräckliga skäl för åtal finns mot den som 

funnits vara skäligen misstänkt.
14

 

 För att bland annat undvika problem som falska erkännanden och oskyldigt 

dömda så måste hänsyn tas till objektivitetsprincipen.
15

 Enligt den så måste inte 

bara sådant som talar emot den misstänkte, utan även det som talar för honom 

                                                           
12

 För en beskrivning av metoden, se avsnitt 4.1. 
13

 Kursivering tillagd för betoning. 
14

 Bring m.fl. – a.a. s. 50. 
15

 Mer om falska erkännanden i avsnitt 3.4.1.2. 
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beaktas och tillvaratas.
16

 Det är naturligtvis positivt att detta finns stadgat i lagen, 

men ordalydelsen ”ej blott de omständigheter, som tala emot den misstänkte” 

tyder på att huvudsyftet ändå ligger på de omständigheter som tala emot den 

misstänkte, vilket skulle ligga i linje med grundsyftet i RB 23:2. Under 

förhörsdelen av förundersökningar vore det dock enligt min mening fördelaktigt 

att ha inställningen att all relevant information ska beaktas, för att undvika ett 

konfrontativt förhållningssätt.
17

 Att ha den inställningen torde också minska 

risken för att bli alltför fast i en viss hypotes, det vill säga minska risken för 

konfirmationsbias.  

 Något som också kan påverka förhören är att hela förundersökningen ska 

bedrivas så skyndsamt som möjligt, vilket kan utläsas av RB 23:4 2 st. 

Förundersökningar som drar ut på tiden är alltså inte önskvärda, förmodligen 

delvis av såväl ekonomiska som andra effektivitetshänsyn; dessutom finns det ett 

flertal positiva aspekter med en snabb förundersökning. Det är viktigt att säkra 

bevisning så snart som möjligt, och det ligger också i den misstänktes intresse 

(särskilt om denne är oskyldig) att inte under förundersökningen förbli 

frihetsberövad under en lång tid.
18

 Det kan dock vara till nackdel för en hörd 

misstänkt om förhören sker alltför skyndsamt. Dels kan inte en lika god relation 

byggas mellan förhörsledaren och den hörde, se avsnitt 3.2, och dels finns risk att 

information som skulle rentvå en oskyldig misstänkt inte hinner komma fram.
19

 

Naturligtvis finns det också en risk att information som annars skulle ha hjälpt 

fälla en skyldig misstänkt inte kommer fram. Bland annat kan förhörsledaren ha 

för lite tid för att hinna skapa den kontakt som krävs för att den misstänkte ska 

öppna sig och berätta vad som har hänt.
20

 Om den misstänkte får för lite tid att 

berätta så kan det också finnas för lite material att applicera till exempel SUE-

metoden på.  

                                                           
16

 RB 23:4 1 st. Ekelöf – Rättegång V, s. 119. 
17

 Se avsnitt 3.4.1 om riskerna med konfrontativa förhörstekniker. Eftersom förundersökningar, i vart fall 

efter att en skälig misstänkt identifieras, är ett förfarande mot en viss person (den misstänkte) så kan inte 

samma generella uttalande göras om hela förundersökningen som sådan. PLB s. 294. 
18

 JO 1956 s. 91. 
19

 Förhoppningsvis observeras dock lagens ”så skyndsamt omständigheterna medgiva” så att dessa 

problem inte uppkommer. 
20

 Se avsnitt 3.2. 
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2.2 Förhör med misstänkta 

2.2.1 Förhörsregler 

Överlag förekommer inga markanta skillnader mellan förhör i allmänhet och 

förhör av misstänkta specifikt.
21

 De särskilda rättigheter som den hörde får i sin 

roll som misstänkt redogörs för i avsnitt 2.2.2. Nedan redogörs för vilka olika 

skäl som är förhörsgrundande och hur dessa kan påverka förhörets utformning. 

De föreskrifter som finns om förhörsmetoder diskuteras också, samt något 

allmänt om relevanta förhörsregler. 

Möjligheten att hålla förhör grundar sig i huvudsak på RB 23:6, som lyder: 

”Under förundersökning må förhör hållas med envar, som antages kunna lämna 

upplysning av betydelse för utredningen”. Detta innebär alltså att det är en så 

kallad allmän medborgerlig skyldighet att stå till förfogande för att delta i 

förhör.
22

 Denna skyldighet är sanktionerad genom vite, hämtning eller 

medtagande.
23

 Även RB 23:18 2 st. har betydelse för förhör med misstänkta, 

eftersom den möjliggör för den misstänkte att begära förhör. Vad gäller förhörets 

form så är det möjligt att lämna uppgifter skriftligen och även att hålla förhör 

över telefon, men klart vanligast är att den som ska höras inställer sig på 

polisstationen eller annan utvald plats för ett personligt möte.
24

 Det är positivt om 

förhöret sker där möjlighet finns att utforma rummet på rätt sätt och eventuell 

inspelningsutrustning finns på plats, exempelvis på polisstationen.
25

 En 

misstänkt, särskilt vid mycket grova brott, är ofta anhållen eller häktad och då 

blir det naturligt att ett personligt möte sker. Om någon är gripen enligt RB 24:7 

så ska en särskild typ av förhör hållas, ett så kallat 24:8-förhör, enligt just RB 

24:8. Syftet med det förhöret är att samla in tillräckligt med information för att 

åklagaren ska kunna besluta om häktning.
26

 Eftersom ett gripande bara kan ske 

om någon är skäligen misstänkt så aktualiseras RB 23:18 och FUK 12§, mer om 

                                                           
21

 Ekelöf – Rättegång IV, s. 243. 
22

 Ekelöf – Rättegång V, s. 121f. 
23

 RB 23:6a-23:8, se även kvarhållande, 23:9 RB. 
24

 FUK 8§. JO 1997/98 s. 159. Ekelöf – Rättegång V, s. 122. Se också FUK 5§. 
25

 Se avsnitt 3.2 om vikten av rummets utformning. 
26

 Bring m.fl. – a.a.s. 55. 
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dessa nedan. Trots det något annorlunda syftet med förhöret bör det hållas på 

samma sätt som i övrigt rekommenderas i den här uppsatsen.  

Det är viktigt att notera att den hörde inte avlägger, eller kan avlägga, någon ed 

under förhöret, och det finns alltså ingen straffbelagd skyldighet att tala sanning 

under förhör.
27

 Däremot är det möjligt att hålla ett vittnesförhör inför domstol 

under förundersökningen, och då kommer den hörde att höras under ed och 

tvångsmedel kan komma att användas. Detta är dock inte möjligt för förhör av 

misstänkta, eftersom de inte är vittnespliktiga. Det är också av den anledningen 

som vittnesförhör inför domstol inte kan ske innan en skälig misstänkt 

identifierats, eftersom man annars skulle riskera att under ed höra den som visar 

sig vara gärningsman.
28

 Det föreligger alltså, särskilt vid förhör med en skyldig 

misstänkt, stor risk att den misstänkte kommer att ljuga om hela eller delar av sin 

berättelse.
29

  

RB 23:12 är intressant, eftersom den förbjuder vissa förhörstekniker. ”Under 

förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning 

användas medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda 

förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder. Den som 

höres må icke förmenas att intaga sexvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila.”
30

 

Det är viktigt att notera att det inte är förbjudet att försöka framkalla ett 

erkännande, eller ett uttalande i viss riktning överlag. Det som förbjuds om detta 

görs genom att använda någon av de uppräknade metoderna för att åstadkomma 

det. Andra sätt att framkalla bekännelse, exempelvis ledande frågor och dylikt, är 

alltså tillåtet.
31

 I Processlagberedningens förslag ingick ett förbud mot snärjande 

frågor men det ansågs av Lagrådet vara ett alltför oklart uttryck som innefattade 

även frågor som inte kunde anses otillbörliga och uttrycket ströks därför ur 

lagtexten.
32

 Vissa författare
33

 hävdar att den misstänktes intresse i sakens utgång 

                                                           
27

 NJA 1958:4. Se dock RB 23:13. 
28

 RB 23:13. RB 36:20-21 (tvångsmedel). NJA 1954:188 (vittnespliktig). NJA 2003:107 (risk att höra 

gärningsman under ed). 
29

 Mer om lögn och hur det kan hanteras i avsnitt 3.3. 
30

 Kursivering tillagd för betoning.  
31

 Bring mfl – a.a s. 34. 
32

 Bring m.fl. – a.a.s. 33. 
33

 Till exempel Heuman & Lassen – Brottets beivrande s. 291 och 297. 
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utgör en tillräcklig garanti för att han inte suggereras till några oriktiga 

uttalanden som är oförmånliga för honom. Såsom ska redogöras för djupare i 

avsnitt 3.2 så är dock detta inte riktigt, utan det föreligger alltså även risk för att 

en misstänkt suggereras att avge ett oriktigt svar. Ekelöf uttrycker det väl: ”[…] 

kan man suggerera den misstänkte att ge en riktig upplysning som han vid 

närmare eftertanke skulle ha velat hemlighålla, kan han väl även suggereras att 

uttala sig om något som han saknar kunskap om och vars betydelse i målet han 

inte inser?”.  

 

2.2.2 Särskilda rättigheter för den misstänkte  

Innan den misstänkte uppnår en kvalificerad misstankegrad, det vill säga skäligen 

eller på sannolika skäl misstänkt så hörs denne upplysningsvis, vilket egentligen 

inte skiljer sig från förhör med andra vittnen.
34

 Misstankegraden kan 

misstänkas
35

 innebär alltså inga särskilda rättigheter eller skyldigheter jämfört 

med vittnen eller målsägande. 

Så snart den misstänkte uppnått graden av minst skäligen misstänkt så ska han 

informeras om detta, vanligen muntligen, så att denne kan förbereda sitt 

försvar.
36

 Han ska informeras om vilket eller vilka brott han misstänks för. Den 

misstänkte ska också informeras om att han har rätt till en försvarare.
37

 Denna 

information delges dock tyvärr inte alltid på ett tillfredsställande sätt, visar en 

undersökning, vilket leder till att misstänkta inte alltid utnyttjar sin rätt att anlita 

biträde av försvarare.
38

  

Vilka möjligheter finns då för den misstänkte att ha sin försvarare närvarande 

under förhör, förutsatt att den misstänkte anlitat någon? Enligt RB 23:10 4 st. får 

detta ske vid alla förhör som hålls på den misstänktes begäran enligt 23:18 2 st., 

och vid alla andra förhör om det kan ske utan men för utredningen. Nu för tiden 

sker det oftare att försvararen deltar även vid förhör som inte hålls på den 

                                                           
34

 Bring m.fl. – a.a.s. 51. 
35

 RB 23:9. 
36

 RB 23:18, Danelius – Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 277. JO 1997/98 s. 159. 
37

 FUK 12§. 
38

 Blomkvist – Försvararen s. 27. 
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misstänktes begäran.
39

 Jag anser att det är en positiv utveckling, eftersom 

försvaren har möjlighet att se till att information som gynnar den misstänkte 

framkommer, genom att ställa frågor till denne. Försvararen kan också se till att 

eventuella oklarheter (särskilt om de är till den misstänktes nackdel) uppklaras.
40

 

Ekelöf hävdar att förhörsledaren då försvarare är närvarande också kan ”[…]ta 

något lättare på objektivitetsprincipen, då försvaren är närvarande under förhöret 

och tillvaratar den misstänktes intressen”
41

. Personligen ställer jag mig tveksam 

till detta. Under de förhör jag observerat har försvaren en relativt passiv roll 

under förhöret och tillåts ställa frågor först mot slutet, detta verkar vara normen.
42

 

Om försvaren inte följer förhörsledarens föreskrifter eller anses störa förhöret så 

kan det utgöra anledning att inte låta försvaren delta.
43

 Vidare kan försvararen, 

särskilt inledningsvis i en utredning, ha ett informativt underläge jämfört med 

förhörsledaren.
44

 Detta skulle kunna tolkas som att det finns anledning att hålla 

fast vid objektivitetsprincipen även då försvarare är närvarande.  

 Enligt Ekelöf finns anledning att anta att försvararens rätt att närvara vid 

förhör med misstänkt är något större än vad som uttrycks i RB 23:10 4 st.
45

 

Kanske är den till och med ovillkorlig.
46

 Europakonventionens artikel 6 p. 3 (c) 

stödjer också detta synsätt, eftersom det enligt den regleringen inte finns någon 

begränsning på grund av men för utredningen. Artikeln nämner dock inte förhör, 

utan var och en ”som blivit anklagad för brott”. Det är emellertid troligt att regeln 

gäller även under förhör, i vart fall om förhöret kan komma att ha betydelse för 

rättegången.
47

 Detta stöds vidare av att Europadomstolen ansett det vara en 

kränkning av konventionen att ett erkännande som framkommit under förhör där 

                                                           
39

 Ebervall – Försvararens roll s. 130. 
40

 RB 23:11. 
41

 Ekelöf – Rättegång V, s. 140. 
42

 Jag baserar också detta på att förhörsledare sagt ungefär ”Jag brukar göra som så att vi håller förhöret 

nu, och din advokat sitter tyst, så släpper jag in honom på slutet om han har några frågor. Vill du ha ett 

kort avbrott för att prata enskilt med din advokat så går det bra”. Endast vid ett förhör, som redovisas i 

avsnitt 4.4.5, bryter advokaten in för att bemöta förhörsledarens fråga. 
43

 JO 1956 s. 96, Blomkvist – a.a. s. 30 
44

 Se vidare Advokaten 1989 s. 351. 
45

 Ekelöf – Rättegång V, s. 136 f. 
46

 JO 1956 s. 110 och 117. Nordisk kriminalistisk årsbok 1962, s. 173f. 
47

 Danelius – a.a. s. 157. 
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försvarare inte närvarat sedermera legat till grund för fällande dom.
48

 Om rätten 

för försvarare att närvara under förhör med misstänkt inte är ovillkorlig så är den 

i vart fall mer långtgående än vad som uttrycks i rättegångsbalken.
49

   

 

2.2.3 Dokumentation av förhör 

Dokumentation är naturligtvis viktigt under förundersökningen i allmänhet, men 

här kommer det att fokuseras på dokumentation av förhör då den här uppsatsen 

behandlar just förhör.
50

 Efter ett förhör har den hörde rätten att få granska 

uppteckningen av förhöret eller få det uppläst för sig, RB:23:21 st. 2, och kan då 

komma med invändningar eller tillägg, som ska noteras. Därefter får 

uppteckningen inte ändras.
51

 22 § 2 st. FUK stadgar att ”Utsaga skall, i de delar 

den anses böra intagas i protokollet, återgivas i så nära överensstämmelse som 

möjligt med det talade ordet. Ordagrann återgivning behöver dock ej ske annat 

än då det ligger vikt på att de exakta ordalagen inflyta i protokollet. Utsaga som 

ordagrant antecknats i protokollet skall sättas inom citationstecken”.
52

  

Vad gäller inspelning av förhör så sker det i Sverige oftast, men inte alltid
53

, 

ljudupptagning av förhör. I andra länder, exempelvis England, är det 

obligatoriskt att spela in alla förhör. Det är för mig något märkligt att utsagan ska 

dokumenteras så nära det talade ordet som möjligt men det behöver inte vara 

ordagrant. Det blir närmast en paradox mellan dessa meningar, men någon 

närmare fördjupning av den reflektionen kommer inte att ske här. Däremot ska 

för- och nackdelar med ordagrann dokumentation kort redogöras för.  

Nackdelarna är enligt min mening få, men det finns ändå några. Det kan tänkas 

att det är något mer tidskrävande att anteckna ordagrant. Vidare krävs det nästan 

att förhöret spelas in, eller att en stenograf är närvarande under förhöret, vilket 

skulle innebära extra kostnader. Värdet av att ha ordagrant dokumenterade förhör 

                                                           
48

 Danelius a.a. s. 286f, SvJT 2009 s. 106 och 112. Salduz mot Turkiet (dom 27 november 2008). 

Panovitz mot Cypern (dom 11 december 2008).  
49

 Se vidare John Murray mot Förenade Konungariket (dom 8 februari 1996). Danelius – a.a. s. 287.  
50

 Kravet på dokumentation ställs mycket högt. Se JO 1993/94 s. 112. Även JO 1974 s. 131, 1980/81 s. 

126 samt 1993/94 s. 118. 
51

 23 § FUK. JO 1982/83 s. 54. 
52

 Kursivering tillagd av författaren. 
53

 Om det inte sker ska polisen författa en promemoria om anledningen till detta. Dir. 2009:35 s. 10. 
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borde dock väga betydligt tyngre än tidskostnaden att skriva av en ljudinspelning 

jämfört med att göra sammanfattande anteckningar.  

Dessutom bör i vilket fall, menar jag, alla förhör spelas in minst på ljudband
54

, 

eftersom det ger möjligheten att gå tillbaka och lyssna om något är oklart, 

exempelvis om den misstänkte vid huvudförhandling hävdar att han inte sagt X 

under förhöret.
55

 Vidare kan det också vara svårt att via text återge till exempel 

tonfall och kroppsspråk som kan ha betydelse.
56

 Noteras bör att inte enbart ljud- 

eller videoupptagning kan utgöra dokumentation av ett förhör, utan en 

sammanfattning eller ordagrann anteckning måste också göras.
57

 

 

2.3 Polisens utbildning i Sverige 

Det här avsnittet behandlar den utbildning kring förhör, förhörstekniker och 

kringliggande områden som polisen får ta del av under sin utbildning på 

polisprogrammet vid Polishögskolan. Informationen för det avsnittet har erhållits 

via en kontakt på Polishögskolan samt från kursplaner och delkursbeskrivningar 

från polisprogrammet. 
58

 

Förhörsutbildningen sker framförallt under termin två, med viss återkoppling 

under senare terminer, nämnvärt termin fyra. Utbildningen går att läsa både 

lokalt och på distans, och skiljer sig då något. Studenterna vid den lokala 

utbildnigen har en veckas fältstudier där de bland annat får intervjua 

förhörsledare om olika aspekter av hur de håller förhör. I slutet av kursen hålls en 

fiktiv förhörsövning med misstänkt där klassen tillsammans med polislärare och 

beteendevetenskapslärare simulerar ett förhör och sedan diskuterar svårigheter 

                                                           
54

 Men video- och ljudinspelningar är ännu bättre, förutsatt att det inte gör den hörde obekväm att vara 

med på kamera och det därför leder till en mindre detaljerad utsaga.  
55

 När ljudupptagning sker bör den därför bevaras minst fram till dess ärendet är över. JO 1988/89 s. 95. 
56

 Se avsnitt 4.4.5. 
57

 Om upptagningen inte skrivs ut ordagrant, eller bedöms innehålla viktiga detaljer i form av exempelvis 

tonfall, så ska den anses utgöra del av utredningen. RPSFS 2000:62 (FAP 400-1). 
58

 Kursplan Termin 2 (härefter Kursplan T2), 2014-12-30, Dnr: PHS-750-A282.405/2013, kurs-kod: 

SPOA30 DPOA30. Kursplan Termin 4 (härefter Kursplan T4), 2014-12-30, Dnr: PHS-750-

A282.405/2013, kurs-kod: SPOC48 DPOC48. Delkursbeskrivning Polisiärt arbete A, Delkursbeskrivning 

för det brottsutredande uppdraget II (härefter Delkursbeskrivning 2), 2014-10-20.  Delkursbeskrivning 

Polisiärt arbete A, Delkursbeskrivning för det brottsutredande uppdraget I (härefter Delkursbeskrivning 

1), 2015-01-12. Delkursbeskrivning Polisiärt arbete A, Delkursbeskrivning för det brottsutredande 

uppdraget 3 (härefter Delkursbeskrivning 3), 2014-11-27. 
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och framgångsfaktorer med återkoppling till det eleverna lärt sig under terminen. 

För distanseleverna är det något annorlunda. De gör istället ett studiebesök där de 

intervjuar förhörsledare och observerar ett riktigt förhör, sedan lämnar de in en 

skriftlig reflektion över det ämnet.  

Vad gäller förhör av misstänkta så fördjupar såväl den lokala gruppen som 

distansgruppen sig inom de möjligheter och svårigheter som finns, bland annat 

kring strategiskt användande av bevis och risker med erkännandefokus. Vidare 

behandlas människans förmåga, eller snarare oförmåga, att avslöja lögn och även 

olika faktorer som kan påverka tillförlitligheten i utpekande i 

vittneskonfrontationer.  

Under termin två så kan ur kursplanen utläsas att studier inom kommunikation 

och grundläggande intervjumetodik fördjupas och appliceras, att studenterna 

tränar och analyserar tillämpningen av kognitiv intervjumetodik, och att det finns 

ett fokus på den fria berättelsen och öppna frågetyper. Stor vikt läggs på 

rättssäker dokumentation och protokollering av förhör. Det studeras också hur 

människans minnesprocesser påverkar möjligheten att inhämta utförlig och 

tillförlitlig information under förhör. Betydelsen av att visa empati och skapa en 

god kontakt med brottsoffer, vittnen och misstänkta betonas och strategier för att 

främja och stödja den hördes förtroende och vilja att samarbeta lärs ut. Risken för 

falska erkännanden kopplat till informationsfokus kontra erkännandefokus 

hanteras också, liksom presentation av bevis under förhör och lögndetektionens 

begränsningar. Under kursens alla delar diskuteras och problematiseras etiska 

aspekter. 
59

 

Särskild tyngd vilar på objektivitetsprincipen i förhållande till den misstänktes 

roll och rättigheter utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.
60

 

Kurslitteratur som förväntas läsas under de här delarna är bland annat: Bring, 

Diesen – Förundersökning; Granhag & Christianson – Handbok i 

rättspsykologi; Knutsson, Granér – Perspektiv på polisetik. Det är min åsikt att 

litteraturen i sammankoppling med undervisning i form av övningar, 

                                                           
59

 Kursplan T2, s. 3. 
60

 Kursplan T2, s. 4. 
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föreläsningar och kompendiematerial utgör en god grund för polisstudenten både 

i juridiskt och psykologiskt avseende. 

Det framgår av tillgängligt material, såsom redovisats ovan, att polisutbildningen 

tillhandahåller en grundlig utbildning av förhör, förhörstekniker och därtill 

sammankopplade ämnen, och utbildningen verkar ha god förankring i såväl 

juridisk som psykologisk utveckling och forskning. Ordningsföljden har god, 

logisk struktur där studenterna inledningsvis får lära sig om de juridiska 

grunderna och hur minnet fungerar, för att sedan studera specifika regler och 

intervjumetoder såsom PEACE och kognitiv intervju. Varför just PEACE-

modellen valts är inte helt klart, möjligen eftersom England uppfattas som ett 

föregångsland vad gäller förhörstekniker. I Sverige finns ingen sådan modell som 

måste följas
61

, men då PEACE vunnit stöd i forskning så ser jag det inte som 

negativt att just den valts.
62

 Därefter fokuseras på rättigheter och även problem 

som kan uppkomma, och förmodligen hur dessa ska hanteras. Mycket positivt är 

att det sker simuleringar av förhör, och i synnerhet, menar jag, är det positivt att 

studenterna är tvungna att granska och analysera både sin egen och andras 

prestation och förmåga och att detta upprepas under termin fyra. Genomgående 

finns som nämnts, enligt kursplanen, ett fokus på öppna frågor och god 

dokumentation, vilket jag också poängterar är väldigt viktigt, se avsnitt 3.2 och 

2.2.3. Det essentiella kontaktskapandet och empatiska tillmötesgåendet 

försummas inte, utan får ett tillsynes stort fokus under utbildningen. 

Naturligtvis har mycket av det material som polisstudenter idag studerar inte 

alltid funnits, och det är troligt att poliser som utbildades för 10, 20, 30 eller ännu 

fler år sedan inte har fått den relativt omfattande utbildningen som beskrivits 

ovan, vilket skulle kunna leda till brister. Det förekommer vidareutbildningar, 

som varierar i omfattning mellan allt från en dag till flera veckor. Tidigare var 

polisen uppdelad och varje myndighet fick själv bestämma om vidareutbildningar 

skulle förekomma och i så fall i vilken utsträckning. Min kontakt vid 

Polishögskolan berättar exempelvis att hon haft deltagare vid dylika 

                                                           
61

 Se mer om detta i avsnitt 3.4.2.1. 
62

 Mer om PEACE i avsnitt 3.4.2.1. Kursplanen nämner att det även lärs ut strategisk bevishantering, 

vilket man får förmoda är SUE-tekniken.   
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vidareutbildningar som arbetat som förhörsledare i tjugo år utan att någonsin 

tidigare ha fått någon vidareutbildning. Sedan årsskiftet 2014/2015 har svensk 

polis samlats i en myndighet, Polismyndigheten, och det är då sannolikt att det 

kommer att utvecklas ett mer likartat nationellt koncept vad gäller 

vidareutbildningar inom förhör och säkert även inom andra områden.   

 

3 Psykologi 

3.1 Minnet 

Att förstå hur vårt minne fungerar är oerhört viktigt för att en förhörsledare ska 

kunna anpassa förhöret så att en så komplett och rättvisande berättelse som 

möjligt kan utvinnas. Framförallt bör förhörsledaren känna till hur han kan hjälpa 

den hörde att plocka fram minnen, eftersom förhöret är just ett återberättande. 

Det är dock också positivt att inneha kunskap om hur inkodningen i minnet 

fungerar och om sådant som arbetsminnets kapacitet och olika minnestyper. I det 

här avsnittet redogörs kort för hur vårt minne fungerar, och i samband med detta 

diskuteras hur den kunskapen kan användas i förhörssituationen.  

 Något förenklat kan minnet delas upp i fyra delar: det sensoriska registret, 

den selektiva uppmärksamheten, arbetsminnet och långtidsminnet.
63

 Det 

sensoriska registret är direkt anslutet till det aktuella sinnesorganet, alltså 

exempelvis ögat för synen eller örat för hörseln. Här lagras all information som 

sinnesorganet uppfattar, men bara en mycket kort stund – för ögat bara en 

tredjedels sekund och örat ett par sekunder.  

 Vi uppfattar dock bara det som uppmärksammas, vilket är endast en bråkdel 

av vad som tas in i det sensoriska registret. Den selektiva uppmärksamheten 

väljer automatiskt ut sådant som hänger samman med information som tidigare 

analyserats aktivt i arbetsminnet, utöver det vi medvetet fokuserar på. Ett 

exempel många känner igen är om man befinner sig i ett rum där flera människor 

pratar. Då kan vi välja vem vi fokuserar vår uppmärksamhet på, och vad övriga 

säger blir till ett bakgrundsbrus. Vi kan också märka av det sensoriska registret, 

                                                           
63

 Christianson & Granhag – a.a. s. 89. 
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när vi inte lyssnat på vad någon sagt. Om vi fokuserar vår uppmärksamhet inom 

ett par sekunder efter någon talat så kan vi ”höra” vad som sagts, trots att vi inte 

lyssnade.
64

 

 Arbetsminnet (även ibland kallat korttidsminnet, även om de två termerna 

egentligen inte är helt synonyma) är oerhört komplext. Här ligger vårt centrum 

för medvetande, och det är här information kan bearbetas. Arbetsminnets 

kapacitet är dock begränsat – vi kan bara analysera en sak åt gången och bara 

hålla ungefär sju enheter (exempelvis siffror) i arbetsminnet. Om vi inte repeterar 

information i arbetsminnet så försvinner den efter ungefär 20 sekunder. Ett enkelt 

sätt att uppleva arbetsminnets begräsning är att försöka att lyssna på två personer 

som pratar samtidigt.
65

 Under förhör så bör därför den hörde bara fokusera på en 

händelse åt gången, och tillåtas att fundera över den utan att få alltför snabba 

frågor eller växla mellan tidsperioder.  

 En uppgift som arbetsminnet har är att åstadkomma en mer långvarig lagring. 

Detta görs genom att koda in information i långtidsminnet, där de tolkningar och 

associationer som gjorts i arbetsminnet avgör hur detaljerat minnet blir och hur 

länge det kommer att vara tillgängligt. Våra tidigare kunskaper och erfarenheter 

bildar så kallade scheman, som påverkar hur vi upplever världen och förenklar 

inkodning i minnet. Att kunna läsa är ett exempel på detta; vi känner igen att 

ungefär de bokstäverna vi ser i ungefär den ordningen bildar ett visst ord – vi 

behöver inte läsa varje bokstav. Dessa scheman kan dock ibland leda till att 

felaktiga tolkningar görs, och en skugga från ett träd kan uppfattas som hotfull 

och skrämma oss. 

 Långtidsminnet har en oerhörd kapacitet – det är möjligt att lagra en nästan 

obegränsad mängd information. Det är dock inte alltid så lätt att lagra valfri 

information, åtminstone inte på ett sätt som gör den lättåtkomlig senare, vilket är 

något som alla studenter kan skriva under på.
66

 Vissa minnen finns dock kvar i 

stort sett för alltid så snart vi lärt oss dem, som till exempel när vi lärt oss att 

                                                           
64

 Chrstianson & Granhag – a.a. s. 90. 
65

 Chrstianson, Engelberg & Gustafson, 2007. 
66

 Christianson & Granhag – a.a. s. 92. 
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cykla.
67

 Dylika minnen finns i det procedurala (långtids-) minnet, och vi behöver 

inte medvetet tänka efter för att nå sådana minnen utan de aktiveras automatiskt. 

Av den anledningen kan det under förhör vara bra att be den hörde visa hur 

denne gjort något, snarare än att be denne att försöka förklara det med ord.  

 Våra faktakunskaper – som vad den där skådespelaren heter eller att hundra 

öre motsvarar en krona – lagras i det semantiska minnet. Där lagras också 

kunskaper om rutiner, såsom exempelvis bordsskick.
68

 Det semantiska minnet 

måste underhållas för att informationen inte ska glömmas bort. Den skillnaden 

kan vara viktig att komma ihåg – om någon hävdar att denne inte kommer ihåg 

ett namn (som lagras i det semantiska minnet) så är det fullt normalt. Om någon 

däremot hävdar att denne inte minns hur man utför en viss manöver som denne 

gjort hundratals gånger (som lagras i det procedurala minnet) så är det mindre 

troligt att denne talar sanning. 

 Det episodiska minnet är det som har störst betydelse för förhörssituationen, 

eftersom det lagrar sådant vi har upplevt. Alla händelser och upplevelser vi 

minns, från sådant som vår första skoldag till vad vi åt till frukost igår, finns i det 

episodiska minnet. Däri finns alltså också information om hur mordet gick till 

hos en skyldig misstänkt för mord, eller information som rentvår en oskyldig 

misstänkt. För att plocka fram episodiska minnen krävs det att vi medvetet tänker 

efter, och vilka ledtrådar vi har tillgängliga har stor betydelse för om vi minns 

eller inte.  

 Vi minns lättare sådant som vi redan har kunskap om, eller intresse för. 

Modeintresserade människor, till exempel, kan i högre utsträckning komma ihåg 

vilka kläder en person haft på sig, eftersom de uppmärksammar och tänker på 

det. Förhörsledaren bör därför känna till så mycket som möjligt om den hörde så 

att den informationen kan användas för att ge rätt ledtrådar till minnet. Vi minns 

också bättre sådant som är överensstämmande med vårt sinnestillstånd. Om vi 

känner oss ledsna och bevittnar något sorgligt så inkodas det starkare än om vi är 
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glada och bevittnar något sorgligt.
69

 Detta gäller även framplockningsfasen, det 

är lättare att minnas en händelse om man försätter sig i samma känslotillstånd 

som man befann sig i när händelsen utspelade sig. En förhörsledare bör alltså be 

den hörde att berätta inte bara om fakta, utan också om känslor. Den hörde bör 

uppmanas att minnas dessa och tänka sig in i samma situation, för att bättre 

kunna minnas vad som hänt. Förhörsledaren kan också med fördel uppmuntra till 

andra ledtrådar, såsom att be den hörde återskapa tankar, lukter, kroppsrörelser 

och helst även den yttre miljön genom att besöka brottsplatsen. Att använda 

dessa hjälpmedel för att aktivera minnet – i samband med den fria berättelsen 

som redogörs för i nästkommande avsnitt – optimerar möjligheterna att få ut så 

mycket information som möjligt från den hörde. Detta är i allt väsentligt 

överensstämmande med en metod som kallas kognitiv intervju, där målet är just 

att genom kunskaper om bland annat minnet få ut så mycket information som 

möjligt.
70

 

 Ibland, när vi försöker minnas en händelse som utspelade sig för länge sedan 

och/eller var obetydlig, så använder vi scripts. Dessa är schematiska 

händelsebeskrivningar, ett slags strukturerade förväntningar, till exempel: ”jag 

äter oftast flingor till frukost på helger, och det var helg då, alltså åt jag 

flingor”. Dessa scripts är semantiska minnen och det kan ibland vara svårt att 

hålla isär vad som är scripts och vad som är genuina, självupplevda händelser.
71

 

Om detta är en osäkerhet under förhör så kan utsageanalysen Reality Monitoring 

möjligen vara behjälplig, se avsnitt 3.3.2.5. 

 När vi upplever en stress- eller känsloladdad situation så inkodas de centrala 

händelserna för den situationen starkt, på bekostnad av perifera detaljer.
72

 Detta 

beror på att det som orsakar stressen eller känslorna får ett oerhört intensivt 

fokus, vilket gör att kringliggande detaljer inte uppmärksammas. Känsloladdade 

händelser kan också göra att vi minns sämre vad som skett före och efter 
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händelsen, och också att vi inte minns händelsen särskilt bra direkt efteråt.
73

 Det 

kan därför vara lönlöst att försöka få en hörd person att minnas kringliggande 

detaljer om denne upplevt till exempel stark stress och fokuserat enbart på en 

sak. 

  Det episodiska minnet är det mest komplexa och sårbara systemet i 

långtidsminnet.
74

 Glömskekurvan – hur vi glömmer vad som lärts in – är 

logaritmisk och går snabbast nedåt till en början. Det kan därför vara bra att hålla 

förhör snart efter händelsen. Forskning visar dock också att vi kan minnas mer 

om vi utfrågas fler gånger, eller tillåts fundera tillbaka under en längre tid.
75

 Om 

vi minns en händelse beror dels på, som nämnts, olika faktorer vid inkodningen, 

och dels på om vi underhållit minnet genom att till exempel tänka på det eller 

prata om det.
76

 Genom att göra detta så påverkar vi dock också minnet och kan 

förändra det eller till och med skapa så kallade falska minnen. Våra minnen 

påverkas konstant av både interna (tankar) och externa källor (samtal, media 

etc.). Detta gör att vi ibland minns fel, minns fler eller färre detaljer, byter ut eller 

skapar helt nya icke-självupplevda minnen.
77

 Minnet spelar inte in händelser likt 

en bandspelare eller videokamera. Det finns luckor, detaljer som saknas, som inte 

uppmärksammats eller som inte kan plockas fram på grund av bristfälliga 

ledtrådar. När vi då försöker minnas så kan vår hjärna fylla i minnet med 

kunskaper och erfarenheter från andra, liknande sammanhang, ofta helt 

omedvetet.
78

 Risken för påverkade eller falska minnen är som störst om vi inte 

kommer ihåg varifrån minnet kommer (så kallad källglömska), eller om minnet 

är svagt. Hur lång tid som har gått är också avgörande, till stor del eftersom 

minnen blir svagare med tiden och påverkas mer och mer av interna och externa 

källor. Det är av dessa anledningar viktigt att en förhörsledare är försiktig med 

ledande frågor eller formuleringar som kan påverka den hördes minne. Detta 
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gäller alltid, men i synnerhet då det rör sig om ett minne som den hörde bara 

minns vagt.   

 

3.2 Den fria berättelsen 

Förhör med misstänkta är historiskt sett förknippat med att en polis håller en 

konfrontativ utfrågning av en misstänkt.
79

 Att en utfrågande metod skulle vara 

effektiv i utredningssyfte saknar dock empiriskt stöd.
80

 En bättre metod, som har 

en stabil teoretisk grund, är den utredande intervjun. Denna fokuserar på den fria 

berättelsen, som innebär att låta den hörde själv berätta så långt som möjligt utan 

att vara styrd av frågor.
81

 I det här avsnittet redogörs för fördelarna med det fria 

berättandet och vilka metoder som kan användas för att uppnå detta på ett så bra 

sätt som möjligt.  

 Det är den hörde som har informationen som polisen söker; förhörsledaren 

vet inte vad som har hänt. Om den hörde bara svarar på de frågor som 

förhörsledaren ställer är risken stor att viktig information utelämnas. Detta beror 

på att det inte är säkert att förhörsledaren skulle ha frågat om allt den hörde själv 

kan berätta. Vidare skapar ett fritt berättande fler sökvägar för minnet och den 

hörde minns därför fler uppgifter.
82

 Dessutom har en fri berättelse ett högre 

bevisvärde än om den hörde svarat på frågor. Allra lägst bevisvärde har de svar 

som förhörsledaren fått genom att använda ledande frågor.
83

  

 Naturligtvis kan det vara nödvändigt att förhörsledaren styr förhöret i en viss 

riktning, och ibland kan den hörde behöva hjälp på traven för att komma igång 

med sin berättelse. Förhörsledaren bör då i största möjliga mån använda öppna 

frågor, och uppmana den hörde att berätta så detaljerat som möjligt. Med öppna 

frågor avses frågor som inte inbjuder till ett visst svar (ledande frågor) och inte 

bara kan besvaras med ett kort svar (slutna frågor). En öppen fråga är 

exempelvis: ”Berätta vad som hände när ni var på ICA. Berätta så detaljerat du 
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kan.”. En sluten fråga kan istället se ut på följande sätt: ”När ni var på ICA, vad 

köpte ni?” och en ledande fråga såhär: ”Ni köpte förstås mjölk när ni var på 

ICA?”. Det är tydligt att den öppna frågan kommer att generera mest 

information, och den ledande minst. Ledande frågor bör undvikas så långt som 

möjligt, dock kan slutna frågor användas för att reda ut eventuella frågetecken 

efter en fri berättelse.
84

  

 Ännu mer information kan utvinnas om den hörde får uppfattningen att 

förhörsledaren är intresserad av denne som person, det vill säga dennes känslor 

och erfarenheter, utöver de juridiskt relevanta uppgifterna. Vissa författare går 

till och med så långt som att mena att den mest avgörande faktorn för ett lyckat 

förhör är den relation som skapas mellan den hörde och förhörsledaren.
85

 Redan 

det första mötet kan vara avgörande för alla kommande förhör.
86

 Det är viktigt att 

förhörsledaren är objektiv och professionell, och att han inte visar nonchalans 

eller misstro gentemot den hörde.
87

 Det kan vara svårt att hålla sig objektiv och 

neutral gentemot en misstänkt som exempelvis erkänt mord eller våldtäkt, då 

dessa handlingar av de flesta anses vara moraliskt förkastliga. Förhörsledaren 

måste dock lära sig att skilja mellan handling och person och se förbi personens 

brister.
88

 Detta är ej att förväxla med att försvara brottsligt handlande eller att ha 

en förlåtande attityd.
89

 

 Vid det första mötet bör förhörsledaren förklara vem han är, vad han arbetar 

med och varför förhöret hålls. Det rekommenderas att våga vara personlig (och 

exempelvis tala om gemensamma intressen), men inte privat (såsom att diskutera 

egna äktenskapsproblem).
90

 Målet är att uppnå en tvåvägskommunikation där den 

hörde känner sig likvärdig och respekterad. För detta krävs att den hörde 

                                                           
84

 Ekelöf menar dock att ledande frågor ibland kan krävas för att kunna snärja en misstänkt så att denne 

av misstag avslöjar kritisk information. De bör dock enligt min mening på grund av det anförda användas 

endast i undantagsfall.  
85

 Michael St-Yves, 2006. Motivation att berätta skapas främst av den respons som fås, enligt Holmberg – 

Sexualbrottsförövares upplevelser av polisförhör, s. 6 f. 
86

 Gustafson – Förhöret s. 43. 
87

 Att vara professionell innebär att vara lugn, objektiv, positiv och vänlig. Williamson 1990;1993 och 

Holmberg, 2004. Att visa misstro eller vara nonchanlant kan leda till att den hörde vägrar kommunicera. 

Bring m.fl. – a.a. s. 148. 
88

 Christianson, Engelberg & Holmberg – a.a. s. 238. 
89

 Christianson, Engelberg & Holmberg – a.a. s. 232. 
90

 Christianson & Granhag – a.a. s. 264 f. 



22 
 

uppfattar ett genuint intresse från förhörsledaren.
91

 Det är också till hjälp om 

förhörsledaren har civila kläder och om förhörsrummet är lugnt, ljust och utan 

eventuella störningsmoment. Vidare bör förhörsledaren och den hörde vara 

placerade minst med armlängds avstånd från varandra i en ”tio i två”-vinkel, 

vilket är dialogfrämjande och möjliggör ögonkontakt.
92

 För att förbättra 

kommunikationen kan det också vara positivt om förhörsledaren anpassar sitt 

språk, tempo, tonfall och så vidare så att de matchar den hördes.
93

 

 Ett effektivt sätt att visa intresse på är att använda aktivt lyssnande. Detta 

innebär att både verbalt och med sitt kroppsspråk visa ett intresse för den hördes 

berättelse och dennes känslor. Respons bör ges genom att nicka uppmuntrande, 

att be den hörde berätta mer och att använda småord såsom ”ja”, ”nej”, 

”fortsätt”, ”och sen” och så vidare. Dock bör inte alltid tveksamheter eller att 

den hörde tystnar direkt följas av uppmaningar att berätta vidare. Den hörde 

behöver tid att söka i minnet, och därför är det också viktigt att god tid finns för 

förhören, så att den hörde inte behöver stressa med sin berättelse.
94

 En essentiell 

del av att visa intresse för den hördes känslor är att visa empati.
95

 Empati bör inte 

förväxlas med sympati eller medlidande, utan innebär istället att försätta sig i den 

hördes situation och förstå hur denne känner eller kände sig.
96

 Empati är 

avgörande för att kunna skapa en relation som innefattar trygghet och tillit, vilket 

i sin tur ofta krävs för att en skyldig misstänkt ska våga och vilja erkänna sina 

handlingar.
97

  

  I slutet av ett förhör, eller i slutet av en berättelse under ett förhör, så kan 

förhörsledaren med fördel kort sammanfatta och bekräfta det som den hörde 

berättat. Dels visar detta att förhörsledaren lyssnat, och dels kan det leda till att 

den hörde minns fler detaljer eller kan förklara något som eventuellt 

missuppfattats.  
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3.3 Lögn 

3.3.1 Lögn och förhör 

Ovan nämndes att det föreligger stor risk för att (åtminstone skyldiga) misstänkta 

ljuger under förhör. Lögner försvårar utredningsarbetet och en viktig del i en 

effektiv förhörsmetod är att den på något vis kan hantera och helst genomskåda 

när den hörde inte talar sanning. En lögn definieras som en ”En handling som är 

ägnad att skapa, hos en annan person, en tro eller förståelse som lögnaren anser 

vara falsk”.
98

  

 I de kommande avsnitten behandlas problemen som finns kring att 

genomskåda lögner, och hur dessa på bästa sätt kan hanteras.  

 

3.3.2 Lögndetektion 

3.3.2.1 Människors förmåga att genomskåda lögn 

Många studier har gjorts som undersökt vad människor i allmänhet tror är 

lögnsignaler.
99

 Det vanligaste svaret som förekommit är att en lögnare tittar bort, 

eller flackar med blicken, vilket mer än 70 % av människor världen över tror.
100

 

De flesta tror också att en lögnare rör mer på kroppen, särskilt huvudet, händerna 

och fötterna. Lögnare tros också ”skruva” på sig, tveka, prata snabbare och med 

ljusare röst samt göra talmisstag.
101

  

 Meta-analyser av signaler som kan tänkas avslöja lögn, inklusive 

ovannämnda, visar dock att korrelationerna är svaga och inkonsekventa.
102

  

Senare studier har också visat att de signaler som inledningsvis fått ett starkt eller 

medelstarkt stöd får minskat stöd över tid, ju fler gånger de testas, vilket skulle 

tyda på att de signalerna egentligen inte har en stark anknytning till lögn utan 

snarare att det slumpat sig så i någon eller några studier.
103
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 Att lekmän har dåliga kunskaper om lögnsignaler är måhända förvånande. 

Det har dock förmodligen ingen särskild påverkan på rättsväsendet. Det som 

däremot kan få betydelse är professionellas kunskaper om lögnsignaler, 

professionella såsom poliser, förhörsledare, åklagare, domare etc. Såsom nämnts 

ovan har det förekommit exempel då poliser på grund av sin egen starka 

övertygelse om att en misstänkt ljugit, hållit konfrontativa förhör som lett till 

falska erkännanden.
104

 Det är lätt att föreställa sig att någon som har stor 

erfarenhet av att förhöra misstänkta som ofta ljuger skulle ha lärt sig att känna 

igen vilka lögnsignaler som är riktiga indikationer på lögn och inte. Forskningen 

talar dock för motsatsen.
105

 Det är faktiskt så att polisers
106

 föreställningar om 

vad som indikerar lögn inte skiljer sig från lekmän. 
107

 Föga förvånande, i ljuset 

av detta, presterar de heller inte bättre än lekmän, utan kan endast avgöra om 

någon ljuger strax bättre än slumpen. Däremot uttrycker poliser och andra 

professionella mycket högre självsäkerhet, det vill säga de är säkrare på att den 

bedömning de gjort är rätt, än vad lekmän gör.
108

 

 Vi människor, såväl lekmän som poliser, domare och andra ”experter”, är 

alltså väldigt dåliga på att avgöra om en annan människa ljuger. Vi presterar bara 

strax över slumpnivå och tittar oftast efter signaler som enligt forskning inte 

korrelerar med lögn.
109

 Sentida forskning antyder något intressant, nämligen att 

det är den hörde personens uppträdande som är högst avgörande för om vi tror att 

denne ljuger eller inte. Vissa människor är helt enkelt mycket mer trovärdiga än 

andra, både när de talar sanning och när de ljuger.
110

 En studie har till exempel 

visat att om personer som verkar trovärdiga och talar sanning spelas in och 

personer som verkar icke-trovärdiga och ljuger spelas in på video, för att sedan 

användas i ett experiment där människor ska avgöra om en viss person ljuger 

eller talar sanning, så lyckas detta i över 70 % av utsagorna. Vid omvända 
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förhållanden, att de trovärdiga ljuger och de icke-trovärdiga talar sanning, så är 

träffsäkerheten under 45 %.
111

 Det visar sig alltså att de lögnsignaler som vi 

uppfattar har mer att göra med en människas personlighet och egenskaper, än om 

denne faktiskt ljuger.
112

 Forskningen talar också starkt för att människor som har 

ett trovärdigare utseende, även låter trovärdigare och använder ord som uppfattas 

som mer trovärdiga.
113

  

 I förhörssituationen är det alltså viktigt att polisen inte styr förhöret utifrån 

egna föreställningar om huruvida den misstänkte ljuger eller inte, i vart fall inte 

om förhörsledaren baserar den övertygelsen på icke-verbala signaler. Att 

använda hjälpmedel såsom särskilda förhörstekniker som så att säga ”sköter” 

lögndetektionen med effektiva metoder är alltså klart nödvändigt. 

 

3.3.2.2 Verbala lögnsignaler 

Såsom visats är det svårt att särskilja sanning från lögn genom att titta på icke-

verbalt beteende. Nedan redogöras för vilka metoder som kan användas för att 

avslöja en lögn baserat på dess verbala innehåll. De utsageanalyser som 

diskuteras innehåller ett flertal kriterier med tillhörande tolkningsanvisningar, 

vilket blir alltför deskriptivt för att behandlas inom ramen för det här arbetet. Det 

förtjänar dock att nämnas att forskning inte lyckats visa att något av de 

föreslagna lögnkriterierna skulle korrelera med lögn. Däremot korrelerar flera av 

sanningskriterierna med sanning, där kriteriet ”mängd detaljer” korrelerar 

starkast.
114

  

 Hur en lögnare uttrycker sig har studerats under lång tid; det går att hitta flera 

tusen år gamla instruktioner för att avslöja lögnare baserat på vad de säger.
115

 

Sedan ungefär 1950-talet har letandet efter verbala lögnsignaler ökat och ett 

flertal sådana signaler har hittats i studier.
116

 Detta har gett upphov till diverse 

                                                           
111

 Levine mfl, 2011. 
112

 Hartwig & Bond, 2011. 
113

 Granhag mfl – a.a.s. 49. 
114

 Vrij, 2008. 
115

 Granhag, Vrij, Verschuere – Detecting Deception, Current Challenges and Cognitive Approaches, 

2014, s. 3f.  
116

 DePaulo mfl, 2003, Masip, Sporer, Garrido & Herrero, 2005, Vrij, 2008.  



26 
 

verktyg som kan användas för att leta efter sådana signaler. Jag har valt att 

redogöra för tre av dessa verktyg i kommande avsnitt, nämligen Statement 

Validity Analysis
117

 (SVA), Reality Monitoring (RM) och Scientific Content 

Analysis (SCAN). Anledningen till att jag valt dessa tre är för att de används och 

har använts ofta i praktiken och har studerats av forskare.
118

 För en närmare 

motivering, se varje tekniks avsnitt. Därefter görs en bedömning av i vilken 

utsträckning det är lämpligt att använda någon eller flera av dessa tekniker vid 

förhör av misstänkta.  

 

3.3.2.3 Statement Validity Assessment 

SVA utvecklades från början som en teknik för att undersöka tillförlitligheten 

hos ett barns utsaga om sexuella övergrepp. Forskning har dock visat att tekniken 

ger ett lika tillförlitligt resultat om den används på vuxna som på barn och det 

inte behöver röra sig om sexuella övergrepp.
119

 Grundidén är att en berättelse om 

något självupplevt skiljer sig kvalitativt från en påhittad utsaga. Denna idé har 

benämnts Undeutsch-hypotesen, efter en av dess upphovsmän.
120

  

 Det är inte helt klarlagt exakt hur väl SVA fungerar. Laboratorieexperiment 

har utförts, men då främst på ett av delmomenten i metoden, som kallas CBCA. 

En skicklig användare av den metoden identifierar drygt 70 % av både sanna och 

falska utsagor, vilket är en kraftig förbättring jämfört med någon som inte 

använder någon särskild metod. De få studier som gjorts på verkliga fall, där man 

med tillräcklig säkerhet har kunnat fastställa sanningen, ger stöd för att CBCA-

kriterier förekommer i högre utsträckning i sanna utsagor än i falska.
121

 SVA har 

fått kritik för att den inte bygger på vetenskaplig grund, för att den bara 

innehåller kriterier för sanning och inga för lögn, samt för att den är invecklad 

och svårtillämpad.
122
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3.3.2.4 Reality Monitoring 

RM är från början inget verktyg för att analysera sanningshalten i utsagor. 

Begreppet RM är istället den process som en person använder för att avgöra om 

ett minne kommer från en faktisk upplevelse eller från fantasin.
123

 Forskare 

menar dock att RM skulle kunna användas som ett lögndetektionsverktyg och det 

har gjorts studier på detta. Det är dock ingenting som används i praktiken, såsom 

SVA och SCAN (se nedan).
124

 Grundidén för RM är att minnen som baseras på 

verkliga händelser skiljer sig i kvalitet från minnen som är baserade på 

föreställning eller fantasi. Det är alltså, menar jag, väldigt likt SVAs grundidé om 

att en berättelse baserad på verkliga händelser skiljer sig från en påhittad. 

Skillnaden är att RM bygger på teoretiskt grund, nämligen att minnen från 

verkliga erfarenheter inhämtas från perceptuella processer och därför bör 

innehålla mer information om bland annat smaker, dofter, känslor, och även 

visuella, audiella samt spatiala detaljer. Dessa minnen ska också vara, 

argumenterar forskarna, klara, skarpa och livfulla om de härrör från verkliga 

händelser.  

 Det har gjorts ett flertal laboratoriestudier som sammanfattats i en 

metaanalys, vilken redovisar att RM korrekt klassificerar ungefär 75 % av 

utsagorna, vilket är snarlikt CBCA och alltså även här långt över slumpnivå.
125

 

Det är viktigt att notera dock, att RM fungerar sämre om utsagan rör händelser 

som skedde för länge sedan, då detaljer som nämnts försvinner över tid.  

 

3.3.2.5 Scientific Content Analysis 

SCAN-metoden, till skillnad från RM, används flitigt i praktiken, i länder som 

exempelvis Australien, Belgien, Kanada, Israel, Mexico, Nederländerna, Qatar, 
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 Johnson, Foley, Suengas & Raye, 1988. Johnson & Raye, 1981. 
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 Självklart möjligt att någon, någonstans använder det, men det är inte utbrett. Granhag mfl – a.a.s. 15. 
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Singapore, Sydafrika, Storbritannien och USA.
126

 I USA används tekniken 

exempelvis av FBI och CIA med flera.
127

  

 SCAN är tämligen lik tidigare nämnda metoder i utförande, dock förespråkas 

en nedskriven utsaga av den hörde, snarare än en muntlig. Likt SVA och RM 

analyseras utsagan utifrån kriterier, av vilka vissa förväntas förekomma oftare i 

sanna utsagor, och vissa oftare i falska utsagor. SCAN saknar dock någon teori 

om varför dessa kriterier skulle förekomma eller inte förekomma. Det finns 

heller ingen standardiserad lista av SCAN-kriterier, utan olika experter använder 

delvis olika kriterier.
128

 Vissa av de vanligt förekommande kriterierna
129

 används 

på motsatt sätt som samma kriterier i CBCA och RM.
130

 

 Det finns lite forskning om hur väl SCAN-metoden fungerar, endast fem 

studier har publicerats, vilket är bekymmersamt med tanke på hur mycket den 

används i praktiken.
131

 Tre av dessa fem studier är behäftade med allvarliga 

validitetsproblem, men har gett SCAN kraftigt stöd; en studie använde sig endast 

av tre kriterier. Den sista studien bad ena halvan av deltagarna i experimentet att 

skriva ned vad de gjort senaste halvtimmen, och andra halvan att hitta på en falsk 

historia om samma sak. SCAN-metoden presterade inte bättre än slumpen, det 

gjorde däremot RM-metoden, som också användes på samma material.
132

 

 Trots SCAN-metodens popularitet är det alltså oklart om den faktiskt 

fungerar, den saknar standardisering och vissa av dess kriterier används på 

motsatt sätt jämfört med RM och CBCA, som har vunnit vetenskapligt stöd.  

 

3.3.2.6 Utsageanalysers användningsområde 

Som anfört ovan ställer jag mig oerhört skeptisk till användandet av SCAN-

metoden. Det krävs mycket mer vetenskaplig forskning kring dess funktionalitet 

                                                           
126

 Vrij, 2008. 
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 Se t.ex. Driscoll, 1994, Smith, 2001, Bogaard, Meijer, Vrij, Broers & Merckelbach, 2015 för exempel. 
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på en sann utsaga i SVA och RM. Att berätta i icke-kronologisk ordning ska också antyda lögn, enligt 
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 RM lyckades att klassificera 71 % av utsagorna korrekt. För en mer ingående beskrivning av dessa 

studier, se Granhag mfl – a.a.s. 23ff.  
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och det krävs en standardisering av kriterierna. I nuläget anser jag att SCAN-

metoden inte bör användas i praktiken.  

 SVA och RM har, såsom visats, fått stöd av forskning. Tyvärr är det svårt att 

veta om de fungerar lika väl i riktiga fall, som i experimentella studier. RM-

metoden är att föredra framför SVA eftersom de har visat sig vara ungefär lika 

effektiva, och RM är lättare att använda, går snabbare att lära ut och bygger på en 

vetenskaplig grund.
133

 Att betänka är att ungefär en tredjedel av utsagor bedöms 

felaktigt oavsett om man använder SVA eller RM. Om någon av dessa tekniker 

ska användas så bör det tas i beaktning vid bevisvärderingen. Å andra sidan 

bedöms nästan hälften av utsagor felaktigt om ingen metod används, se avsnitt 

3.3.2.1. 

 Om exempelvis RM-metoden ska användas vid förhör av misstänkta så är det 

viktigt att inte bli alltför fast i resultatet. Att använda en sådan metod innebär, 

menar jag, en viss risk för ett starkt konfirmationsbias.
 134

 Vidare misstänker jag 

att resultaten beror oerhört mycket på individens egenskaper och kunskaper. Som 

nämndes i minnesavsnittet så minns vi mer om sådant vi är intresserade av. 

Någon som exempelvis har stora kunskaper om bilar kanske berättar väldigt 

detaljerat om en bilaffär, men inte alls detaljerat om en klädbutik som också 

besöktes, vilket kan ge ett vinklat resultat. Det är därför av högsta vikt, anser jag, 

att känna till så mycket som möjligt om den hörde. En annan svaghet med 

utsageanalyser av den här typen är att de kan missbrukas av en listig misstänkt, 

som känner till att polisen använder dessa.
135

 Exempelvis kan den hörde 

förbereda en lögn som kommer att generera höga poäng i en analys. En annan 

taktik skulle kunna vara att berätta en sann utsaga, men som utspelat sig vid ett 

annat tillfälle.  

 Enligt min mening bör resultaten från utsageanalyser användas främst som en 

ledtråd i de fortsatta förhören. Det kan vara värdefullt att exempelvis ställa 

ytterligare frågor kring delar av en berättelse som gett låga poäng i analyser 

såsom SVA och RM.  
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3.3.2.7 Strategisk användning av bevis 

Att strategiskt delge information om bevisning, Strategic Use of Evidence (SUE), 

har visat sig vara användbart för att genomskåda lögn.
136

 I detta avsnitt kommer 

jag att redogöra för SUE-tekniken, både för dess innehåll och för dess 

psykologiska bakgrund. Anledningen till att jag har valt att särskilt diskutera just 

SUE-tekniken är att SUE-tekniken fått starkt stöd av forskning
137

 och är en av de 

få metoder som i både fallstudier och experimentella studier har visat sig kunna 

genomskåda lögn. Jag har även genom min studie observerat att kvaliteter 

liknande de som föreskrivs i SUE-tekniken redan förekommer i förhör med 

misstänkta i Sverige; mer om det i avsnitt 3.3.2.7. När jag nedan talar om ”den 

misstänkte” så åsyftas en skyldig misstänkt som försöker att ljuga om sin 

inblandning i brottet. 

 Viktigt att notera är att det bara går att använda SUE-tekniken om polisen har 

någon form av bevisning, exempelvis övervakningsvideo, vittnesutsaga, finger- 

eller skoavtryck eller annat som på något vis kan binda den misstänkte till brottet 

eller brottsplatsen. Vidare får den misstänkte inte känna till att polisen har den 

här informationen, i vart fall inte exakt vilka bevis polisen har. Förhörsledaren 

kommer, om dessa förutsättningar är uppfyllda, att be den hörde att ge en fri 

berättelse (vilket också är positivt i flera andra avseenden, se avsnitt 3.2) om det 

som har hänt. Under berättelsens gång kan förhörsledaren notera hur detaljerat 

den hörde berättar om olika skeden, för att specifikt leta efter motsägelser i 

förhållande till bevisen, men också eftersom det är troligt att en lögn innehåller 

färre detaljer.
138

 Därefter bör förhörsledaren ställa specifika frågor rörande sådant 

som polisen har bevis om, exempelvis om den hörde befunnit sig på platsen (i 

fall då övervakningsvideo eller dylikt finns) eller om den hörde rört vid ett visst 
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 Granhag m.fl. – a.a. s. 247. 
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 SUE-tekniken har visat sig fungera på såväl enskilda misstänkta som små grupper, och på såväl vuxna 
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Granhag, Strömwall & Kronkvist, 2006 (enskilda misstänkta). Granhag, Rangmar & Strömwall, 2013 

(små grupper). Hartwig m.fl., 2011 (vuxna). Clemens m.fl., 2010 (barn). Hartwig, Granhag, Strömwall & 

Vrij, 2005 (tidigare händelser). Clemens, Granhag & Strömwall, 2011 (intentioner). 
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 Se avsnitt 3.3.2. 
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föremål (om fingeravtryck finns) et cetera. Detta görs för att undersöka om den 

hörde ger en utsaga eller ett svar på en fråga som inte stämmer överens med 

bevisningen.
139

 

 Sue-tekniken delas upp i dels den strategiska nivån, dels den underliggande 

taktiska nivån.
140

 Den strategiska nivån innefattar de så kallade grundprinciperna 

för SUE-tekniken, vilka är oberoende av det enskilda fallet. Den taktiska nivån 

appliceras på varje fall och består av tre underkategorier (i) utvärdering av 

bevisning
141

, (ii) ställande av frågor
142

, samt (iii) avslöjande av bevisning
143

.  

 Den strategiska nivån av SUE består av fyra delprinciper, varav tre är direkt 

kopplade till den misstänkte och den sista till förhörsledaren. (i) Den misstänktes 

uppfattning om bevisningen, (ii) den misstänktes motförhörsstrategier
144

, (iii) den 

misstänktes verbala svar, samt (iv) perspektivtagande. 
145

 

(i) Det kan antas att de flesta misstänkta, särskilt de som är skyldiga, 

kommer att fundera kring hur mycket polisen vet och vad de kan 

tänkas ha för bevis.
146

 Detta kan också delas in i subkategorier, såsom 

”Vad vet de om vad som hände igår?”, ”Vad vet de om mitt 

kontaktnät?”, ”Vad vet de om mina inköp de senaste månaderna?” och 

så vidare. Förhörsledaren kan välja hur mycket eller lite han vill 

avslöja om vilka bevis som finns mot den misstänkte, mer om det 

nedan. 

(ii) Det antas att oavsett skuld i frågan så försöker den misstänkte att 

övertyga förhörsledaren (och åklagaren samt sedermera även 

eventuellt domaren, om förhöret skulle finnas med under 

huvudförhandlingen) om att denne är oskyldig. De strategier och 

taktiker som den misstänkte använder för att genomföra detta kallas 
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inom SUE för motförhörsstrategier.
147

 Den misstänktes försök till detta 

kan ske både genom verbala och icke-verbala strategier
148

, men SUE-

tekniken fokuserar enbart på de verbala. En grundpremiss bakom SUE-

tekniken är att de som ljuger och de som talar sanning använder olika 

strategier för att övertyga den som intervjuar om sin oskuld.   

 

Framförallt tre skillnader antas förekomma. Eftersom lögn kräver att den hörde 

hittar på något som inte skett så kommer lögnare att ha någon form av strategi 

eller plan innan förhöret.
149

 Vidare – vilket kanske är viktigast för SUE-tekniken 

– så har forskning visat att lögnare, om möjlighet finns, undviker att avslöja 

kritisk information.
150

 Med kritisk information avses information som på något 

sätt binder den misstänkte till brottet eller brottsplatsen. Dessutom, om det inte 

finns ett undvikande alternativ, så tvingas lögnare använda så kallade ”flykt-

svar”, det vill säga att på en direkt fråga om sådant som placerar dem i anslutning 

till brottet så väljer de att förneka kritisk information.
151

 Forskning har visat att 

dessa strategier används även av kriminella med stor erfarenhet av förhör när de 

ljuger.
152

 Forskning har också visat att sanningssägare främst använder strategier 

som är rättframma och öppna.
153

 

 En ytterligare anledning till att oskyldiga har som strategi att säga hela 

sanningen, såsom det har hänt, är att de har en tro på en rättvis värld.
154

 Denna 

tro innebär att människor ofta tror att ”man får det man förtjänar” och eftersom 

de vet att de är oskyldiga så tror de att om de bara säger sanningen så kommer 

förhörsledaren att tro dem.
155

 

 Denna illusion om transparens och tron på en rättvis värld kan dock vara ett 

tveeggat svärd, särskilt om den hörde utsätts för konfrontativa och aggressiva 
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förhörsmetoder. Det kan bland annat leda till falska erkännanden, eftersom den 

misstänkte tror att sanningen kommer att komma fram.
156

 

 

(iii) Den tredje delen är såsom nämnts den misstänktes verbala svar. Här 

kommer användaren av SUE-tekniken att finna ledtrådar till de 

sanningar och lögner som framkommer genom att använda SUE. För 

att kunna undersöka dessa när förhörsledaren senare går igenom 

förhöret så är det viktigt att förhöret dokumenteras väl, se avsnitt 2.2.3 

om dokumentation. SUE-tekniken leder i huvudsak till två 

lögnsignaler. 

 

Den första lögnsignalen kallas inkonsekvens mellan utsaga och bevis
157

 och 

innebär att den misstänkte berättar något som inte stämmer överens med 

bevisning som förhörsledaren har tillgång till. Detta, kan hävdas, är den 

viktigaste delen av SUE-taktikerna.
158

 Den andra signalen är inkonsekvens inom 

utsaga
159

 och karaktäriseras av att den misstänkte ändrar sin berättelse för att 

passa den bevisning som delges honom. Forskning har visat att om 

förhörsledaren formulerar delgivandet av bevisning för den misstänkte på ett sätt 

så att det först vagt framgår vilken bevisning polisen har, för att allt eftersom 

förstärkas, så kommer det att resultera i starka inkonsekvenser inom utsagor hos 

lögnare.
160

  

 

(iv) Perspektivtagande – som alltså är något som rör förhörsledaren – 

innebär att intellektuellt sätta sig in i den hördes perspektiv för att 

avgöra vilken uppfattning denne har om bevisningen, vilka strategier 

denne använder och förutsäga vad den hörde kommer att svara. 
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 Den hördes uppfattning av polisens bevis mot denne antas avgöra den hördes 

strategi under förhöret, vilket i sin tur avgör hur den hörde svarar på frågor. SUE-

tekniken kan därmed användas i följande faser: 

   

Fas 1 

1) Den misstänkte tänker ungefär: ”De måste ha någon information, men jag 

vet inte vilken och hur mycket. 

2) SUE-taktik: Avslöja inte vilka bevis som finns; uppmana till fritt 

berättande. 

3) Den misstänkte tänker då: ”De nämner inga bevis, de bör ha mindre än 

vad jag trodde.”  

4) Den misstänktes strategi blir därmed att undvika att ge information som 

kan sammankoppla denne med brottet. Utsagan blir präglad av 

utlämnanden. 

Fas 2 

5) Den misstänkte: ”Det är fortfarande inte klart hur mycket eller vilken 

information de har.” 

6) SUE-taktik: Fortsätt att hålla på bevisen, be om fri berättelse och släck 

genom slutna frågor ut alternativa förklaringar. 

7) Den misstänkte: ”De kanske har mindre information än jag trott.” 

8) Den misstänkte förnekar då även på direkta frågor sådan information som 

sammankopplar denne med brottet. Utsagan präglas då av inkonsekvenser 

med de tillgängliga bevisen. 

Fas 3 

9) Den misstänkte: ”Fortfarande inte klart vilka bevis de har.” 

10)  SUE-taktik: Efter den fria berättelsen och uttömmandet av alternativa 

förklaringar så ställs specifika frågor. Därefter delges den misstänkte 

bevis som motsäger dennes tidigare berättelse. 

11)  Den misstänkte: ”De hade mer bevis än jag trott.” Den misstänkte känner 

sig då tvungen att ändra sin tidigare utsaga för att inte motsäga bevisen. 

Den misstänktes berättelse präglas då av inkonsekvenser inom utsagan. 
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Fas 4 

12)  SUE-taktik: Den misstänkte konfronteras med inkonsekvenserna i 

dennes utsaga och de bevis som motsäger dennes tidigare berättelse. 

13)  Den misstänkte: ”De har mer bevis än jag trott, bäst att börja ge 

information som stämmer överens med bevisen.” 

14)  SUE-taktik: Introducera ett nytt tema där polisen inte har någon kritisk 

information. 

15)  Den misstänkte: ”De har säkert mer information än de låtsas om. Jag vill 

inte motsäga bevisningen igen, bäst att jag talar om det de redan vet.” 

Den misstänktes utsaga präglas då av riktig information, som är ny för 

polisen.
161

 

 

På detta sätt kan dels den misstänktes lögner genomskådas och dennes utsagas 

tillförlitlighet förminskas, och dels kan ny riktig information kommas åt som kan 

föra utredningen vidare. Det krävs dock som nämnts att polisen har någon 

bevisning att utgå ifrån, och dessutom är det inte möjligt att använda metoden om 

den misstänkte exempelvis sitter tyst eller bara svarar ”jag vet inte” eller 

liknande. 

 

3.3.3 Lögndetektorer och framtiden 

Det finns också andra, maskinella sätt att försöka genomskåda lögn, till exempel 

med hjälp av polygrafen. Polygrafen är ett instrument många känner igen från 

filmvärlden, där den har förmågan att avslöja lögnare.
162

 I verkligheten mäter den 

fysiologiska reaktioner
163

 mycket väl, men dessa är olika från person till person. 

Dessutom beror dessa av nervositet, vilket kan uppkomma av flera olika 

anledningar, inte bara på grund av att vi ljuger. Därtill är det möjligt att skapa 
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missvisande resultat genom att använda vissa metoder i samband med att frågor 

besvaras.
164

  

 På senare tid har forskare försökt att använda annan, nyare teknologi för 

lögndetektion, såsom avläsningar med hjälp av fMRI och EEG, och också genom 

att stimulera hjärnan med TMS.
165

 Även hos dessa mer sofistikerade teknologier 

finns dock problem och de behöver utvecklas vidare för att kunna användas som 

effektiva lögndetektorer.
166

 Möjligen kan dessa förbättras eller användas 

tillsammans i framtiden för att uppnå den perfekta lögndetektorn, men i dagsläget 

är det alltså inte möjligt.  

 

3.4 Förhörstekniker 

3.4.1 Risker med konfrontativa förhörsmetoder  

3.4.1.1 Reid-tekniken och dylika förhörsmetoder 

Globalt sett är Reid-tekniken den i särklass mest inflytelserika förhörsmanualen. 

Originalmodellen har också inspirerat en mängd andra, liknande polismanualer 

och tillsammans används dessa av hundratusentals yrkesaktiva.
167

 Även i Sverige 

har det visat sig att poliser, både i experimentella studier och i fallstudier, har 

använt Reid-inspirerade tekniker.
168

 

 Metoden består av två delar: den första delen är en icke-konfrontativ intervju 

där förhörsledaren ska avgöra om den misstänkte är skyldig eller inte. För att 

göra den bedömningen så rekommenderas förhörsledaren att titta efter diverse 

sannings- och lögnsignaler. Dessa signaler stämmer dock inte alls överens med 

vad forskning visat vara riktiga signaler för lögn och sanning. Att förlita sig på de 
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signalerna gör att någon som försöker avgöra om någon annan ljuger presterar 

betydligt sämre än någon som inte använder en metod.
169

 Under denna intervju 

rekommenderas förhörsledaren också att ta reda på personlig information om den 

hörde, som kan användas manipulativt under det kommande förhöret. 

 Efter intervjun, om den misstänkte bedömts vara skyldig, så påbörjas steg 

två: förhöret. Syftet med det är att minska den misstänktes motstånd och därmed 

kunna få fram ett erkännande. Denna nedbrytning ska åstadkommas med hjälp av 

nio steg, där de negativa konsekvenserna med att erkänna tonas ned och de 

positiva understryks. Förhörsledaren rekommenderas vara tydlig redan 

inledningsvis med att han är övertygad om den misstänktes skuld. Den 

misstänkte kan också konfronteras med en bevismapp fylld med papper som sägs 

bevisa att den misstänkte är gärningsmannen. Denna mapp kan dock vara fylld av 

blanka papper, om inga bevis finns. Om den misstänkte nekar till brottet eller 

försöker förklara sig så ska denne avbrytas. Under förhörets gång så ska 

förhörsledaren utveckla ett tema som kan tjäna som motiv, ursäkt eller 

rättfärdigande av brottet. Detta kan vara sådant som att vem som helst skulle 

gjort lika, eller att den misstänkte blev provocerad av offret. Under förhöret kan 

också information om den misstänktes privatliv användas, och han kan 

exempelvis erbjudas att få träffa sin familj, bara han erkänner. Förhörsledaren 

ska också framställa ett erkännande som det bästa för alla inblandande. När den 

misstänkte inte längre explicit förnekar brottet så ska förhörsledaren ställa en 

ledande, alternativ fråga. Det ena alternativet ska uppfattas som dåligt, och det 

andra som mer tilltalande. Exempelvis kan frågan vara ungefär: Stal du pengarna 

för att köpa droger, eller behövde du dem för att försörja din familj? När den 

misstänkte accepterar det senare alternativet ska denne uppmanas att beskriva 

detaljer kring händelsen som sedermera ligger till grund för det skrivna 

erkännandet. 

 Reid-tekniken har fått utstå kraftig kritik från den vetenskapliga världen. Den 

är inte grundad på vetenskapliga studier och är oerhört pressande och 
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manipulativ.
170

 Istället för att samla information om vad som hänt så går tekniken 

ut på att övertala den misstänkte att ändra sin attityd så att erkännandet blir något 

positivt. Att den inledande intervjun baseras på icke-tillförlitliga lögnsignaler kan 

leda till att oskyldiga blir misstänkta. Den grovt manipulativa förhörsmetoden 

kan leda (och har lett till) falska erkännanden, se nedan. Det är de flesta forskares 

uppfattning att Reid-tekniken representerar en oetisk förhörskultur, som empirisk 

forskning visat är både ineffektiv och i många fall förödande.
171

 

  

3.4.1.2 Falska erkännanden 

Erkännanden är inte i sig tillräckliga för fällande dom, men har ändå visat sig 

vara ett bevis som väger mycket tungt.
172

 Falska erkännanden kan därför styra en 

utredning, och i vissa fall en hel rättsprocess, i fel riktning och till och med leda 

till oskyldigt dömda; Tomas Quick-fallet exempelvis lär ha undgått få. Det finns 

flera exempel på fall då det helt saknats fysiskt bevisning och den misstänkte 

dömts enbart utifrån sitt (falska) erkännande.
173

 Det är således klart att falska 

erkännanden utgör ett problem. Frågan är varför de uppkommer och hur de kan 

undvikas. 

 Det finns olika typer av falska erkännanden, vilka inte bör blandas ihop.
174

 

Forskare har därför klassificerat tre olika typer av falska erkännanden: (i) 

frivilliga, (ii) framtvingande-tillmötesgående samt (iii) framtvingande-

internaliserade.
175

 

 (i) Frivilliga falska erkännanden innebär att någon erkänner ett brott helt utan 

påtryckningar, vilket denne kan göra av ett antal olika anledningar. Exempelvis 

kan det vara i hopp om att skydda någon nära, eller någon man står i skuld till. 

Det kan även vara ett försök att få uppmärksamhet, eller på grund av falska 
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minnen (se avsnitt 3.1).
176

 Det är därför viktigt i förhörssituationen att, även om 

någon erkänner, hålla ett öppet sinne och samla så mycket information som 

möjligt. Detta möjliggör att utredningen kan bevisa att det inte var den hörde som 

gjort brottet, och via informationen även hitta den faktiska gärningsmannen.  

 (ii) Framtvingade-tillmötesgående falska erkännanden uppkommer på grund 

av manipulation under polisförhör. Just termen tillmötesgående innebär att den 

hörde själv vet att han inte begått brottet men ändå ger ett falskt erkännande, för 

att vika sig och slippa vidare påtryckningar.
177

 Dylika falska erkännanden är 

alltså en möjlig negativ konsekvens av manipulativa, konfronterande 

förhörstekniker som exempelvis Reid-tekniken (se avsnitt 3.4.1.1).
178

 Andra 

omständigheter som ökar risken för falska erkännanden av typ (ii) är stressfyllda 

upplevelser, sömnbrist och trötthet, i vart fall om den hörde upplever att denne 

kan göra en – om än kortsiktig – vinst på att erkänna, till exempel i form av att få 

gå och lägga sig.
179

 Det finns också studier som visar att de som erkänner falskt 

har en stark tro på att sanningen kommer att komma fram, likt tron på en rättvis 

värld (se avsnitt 3.4.1.2).
180

 Eftersom den hörde i det här fallet är medveten om 

att han inte begått gärningen så drar han oftast tillbaka sitt erkännande när den 

pressade situationen upphör, eller efter att han fått vila sig.
181

 För att undvika 

falska erkännanden av typ (ii) så bör alltså en konfrontativ, pressande eller 

manipulativ förhörsmetod undvikas och reglerna i RB 23:12 efterföljas. 

 (iii) Framtvingade-internaliserade falska erkännanden är något mer 

komplicerade. De innebär att den misstänkte själv utvecklar en tro på att han har 

begått brottet i fråga. Detta beror på något som kallas MDS, Memory Distrust 

Syndrome, alltså ungefär att man inte litar på sina egna minnesbilder. Detta gör 

att den hörde då blir oerhört mottaglig för suggestioner från förhörsledare och 

andra källor, som media. MDS kan ha två orsaker, den ena är att misstänkte inte 
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har något tydligt minne av händelsen, kanske på grund av droger eller av annan 

anledning negativt påverkat minne. Den andra är på grund av att den misstänkte 

börjar ifrågasätta sitt ursprungliga minne till följd av påtryckningar och 

manipulation. Särskilt falska bevis har visat sig kunna orsaka denna senare typ.
182

 

Självklart kan också en kombination av dessa två existera, där den misstänkte 

själv har dåliga eller inga minnen av händelsen och dessutom blir utsatt för 

manipulation. Risken är då ännu större för den här typen av falska erkännanden. 

Att förhörsledaren har kunskap om hur minnet fungerar är en förutsättning för att 

han ska kunna hjälpa den misstänkte särskilja mellan egenupplevda och falska 

minnen. 

 Det är tydligt att ett användande av Reid-tekniken eller en liknande, 

erkännandefokuserad eller konfrontativ teknik skapar förutsättningar för falska 

erkännanden. Vid frivilliga falska erkännanden så finns också risken, om sådana 

metoder används, att förhörsledaren nöjer sig med erkännandet vilket sedermera 

leder till att den misstänkte blir oskyldigt dömd. 

 

3.4.1.3 Konfirmationsbias 

Människan är driven att förstå sin omvärld, att förklara händelser och att sätta 

information i ett så kallat narrativ eller berättelseformat.
183

 Vi letar efter 

orsakssamband och strukturerar saker vi hör eller är med om som 

sammanhängande händelseförlopp. Då information saknas så kompletterar vår 

hjärna bilden detta baserat på våra förväntningar och tidigare erfarenheter.
184

 Att 

bortse från vår egen uppfattning om vad som skett, och istället objektivt fokusera 

på fakta i exempelvis en brottsutredning är ingenting människan är särskilt bra 

på.
185

 Detta fenomen, att vi är fästa vid våra initiala uppfattningar och söker efter 

information som bekräftar det vi redan tror, kallas konfirmationsbias.
186

 Detta 
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bias – som vi inte medvetet upplever – innebär också att vi har en benägenhet att 

tolka tvetydig information som stöd för vår hypotes, snarare än motsatsen. 

 Konfirmationsbias påverkar alltså alla människor, och därmed alla 

förhörsledare – inte bara dem som använder konfrontativa eller 

erkännandefokuserade förhörsmetoder. Anledningen till att jag har placerat 

avsnittet om konfirmationsbias i kapitlet om konfrontativa förhörstekniker och 

riskerna med dessa, är att ett konfirmationsbias bör vara betydligt påtagligare vid 

användandet av dessa förhörsmetoder. Eftersom det redan finns en tendens hos 

alla människor att söka efter information som bekräftar deras hypotes, så bör det 

krävas en medveten ansträngning för att motverka detta bias.
187

 Om 

förhörsledaren istället använder en metod där denne fokuserar på att få den 

misstänkte att erkänna så har förhörsledaren inriktat sig i ännu högre 

utsträckning, även medvetet, på att dennes hypotes är korrekt. Ett sådant så starkt 

konfirmationsbias som då bildas torde kunna innebära att förhörsledaren blir 

närmast blind för uppgifter som är till den misstänktes fördel. Detta skulle stå i 

strid med objektivitetsprincipen i RB 23:4, enligt vilken även sådan information 

som är till den misstänktes fördel ska beaktas.  

 Det finns flera faktorer som ökar risken för konfirmationsbias och dess 

effekter. En högre tidspress, bland annat, leder till en ökad selektivitet i 

informationsbehandlingen.
188

 Det gör att fokus placeras på information som 

individen uppfattar som mest relevant, vilket på grund av konfirmationsbiaset i 

första hand är sådan information som stödjer den egna hypotesen.
189

 Eftersom 

förundersökningar ska bedrivas så skyndsamt som möjligt så föreligger stor risk 

för tidspress.
190

 

 Ett möjligt sätt att hantera konfirmationsbiasproblemet vore att införa en 

rutin där någon av de biträdande förhörsledarna aktivt och medvetet fokuserade 

på att söka efter information som falsifierar den aktuella hypotesen. Den 
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biträdande eller de biträdande förhörsledarna har mer tid att analysera 

informationen som framkommer under förhörets gång, eftersom de inte 

interagerar med den misstänkte i lika hög utsträckning. Visserligen finns 

försvararen (förhoppningsvis) tillgänglig, och har till uppgift att tillvarata den 

misstänktes intressen.
191

 Försvararen kan dock inte på samma sätt som en 

förhörsledare påverka utredningen av brottet. Han har heller inte samma kontakt 

med övriga poliser och utredare, och kan inte genom samtal påverka dessa i 

riktning mot andra möjliga hypoteser. 

 Ask och Granhag föreslår en utökad dokumentation under förundersökningen 

som en potentiell lösning på eller åtminstone förminskning av problemet. De 

resonemang som ligger bakom bevisvärderingar, och orsaker till att viss 

information men inte annan bedöms som relevant bör dokumenteras, föreslår de. 

Dessutom bör utredningens hypoteser dokumenteras, och rutiner införas där 

alternativa hypoteser ställs upp och även de dokumenteras.
192

 I synnerhet att 

införa rutiner där alternativa hypoteser ställs upp torde medföra ett öppnare sinne 

under utredningen. 

 

3.4.2 Förhörstekniker och utbildning i andra länder 

3.4.2.1 PEACE och KREATIV 

I det här avsnittet redogörs för de förhörsmodeller och den utbildning som 

används i England/Wales (PEACE) och i Norge (KREATIV). England har valts 

eftersom de anses vara förgångare inom förhörssammanhang, och PEACE-

modellen utbildas också våra svenska poliser inom.
193

 Norge valdes också 

eftersom de har ett rättssystem som är mer likt Sveriges än vad Englands är och 

de lösningar som de använder bör därför kunna användas på ett liknande sätt i 

Sverige. 

 PEACE står för P: Plan and Prepare, E: Engage and Explain, A: Account and 

Challenge, C: Closure och E: Evaluation. Metoden baseras på forskning om 

                                                           
191

 Se avsnitt 2.2.2. 
192

 Christianson & Granhag – a.a. s. 172. 
193

 Christianson & Granhag – a.a. s. 257. Se avsnitt 2.3 om polisens utbildning. 



43 
 

förutsättningar för en informationssamlande intervju, inklusive 

minnesforskning.
194

 I korthet går de olika delarna ut på följande: 

(i) Planera och förbereda förhöret för att ha så mycket information om 

den hörde och om utredningen som möjligt.  

(ii) Engagera och förklara innebär att bygga en god relation med den hörde 

eftersom detta ökar sannolikheten för att den misstänkte öppnar sig.
195

 

Syftet med förhöret ska också förklaras och en lugn atmosfär ska 

upprättas.  

(iii) Berättande och kartläggning avser själva förhöret. Det fokuseras på 

den fria berättelsen och i huvudsak öppna frågor bör användas. 

Dessutom kan tekniker för att hjälpa den hörde att minnas utnyttjas för 

att få en mer detaljerad berättelse.
196

 

(iv) Avsluta förhöret. I slutet bör en sammanfattning av informationen som 

lämnats göras för att säkerställa att den är rätt uppfattad. Om den 

misstänkte vill berätta ytterligare information här så ska det 

uppmuntras. Förhöret ska avslutas på ett positivt sätt som banar väg för 

lyckade fortsatta förhör. 

(v) Till sist utvärderas de fakta som framkommit under förhöret liksom det 

egna agerandet i egenskap av förhörsledare utvärderas. 

KREATIV bygger på PEACE-modellen och står för (K)ommunikation, 

(R)ättssäkerhet, (E)tik och Empati, (A)ktiv medvetenhet, (T)illit genom 

öppenhet, (I)nformation och (V)etenskaplig förankring. Modellen innefattar alla 

steg i PEACE, men A:et har delats upp i två steg där det ena fokuserar på den fria 

berättelsen, och det andra på att undanröja alternativa förklaringar. Detta sker på 

ett liknande sätt som i SUE-tekniken, genom att utveckla förhörsteman och aktivt 

använda de bevis som finns i ärendet.
 197

 

 I England/Wales så har en utbildningsgrupp vid namn The National Strategic 

Steering Group on Investigative Interviewing (NSSGII) ansvar för utvecklingen 
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och implementeringen av de mest effektiva förhörsmetoderna och den utbildning 

om dessa som ges. I grundutbildningen så lär sig studenterna PEACE-modellen 

och får planera och utföra en intervju med en misstänkt. De får därefter utvärdera 

själva intervjun och sin egen förmåga. De får feedback på sin prestation av lärare 

och handledare. Under vidareutbildningen så tränas poliserna i att hålla förhör i 

mer komplexa utredningar med till exempel flera misstänkta. Kursen innefattar 

ett examinationsmoment och efter kursen ska deltagarna med jämna mellanrum 

visa att de fortfarande besitter den kompetens som utvecklats under kursen.
198

 

För att säkerställa att utbildningen har effekt så används en utvärderingsmodell 

som kallas Kirkpatrick, vilket är en internationellt erkänd modell för att utvärdera 

utbildnings- och träningseffekter.
199

 

 I Norge utbildas studenterna under grundutbildningen först ett år teoretiskt 

om förhörsprocessen och syftet med polisutredningar, samt får kunskap kring 

förhör med misstänkta. Under det andra året av utbildningen ska studenterna 

tillämpa kunskaperna från föregående år genom att öva på att planera, 

genomföra, dokumentera och utvärdera förhör. Emedan praktik så utförs ett 

förhör som i detalj utvärderas av lärare. Det tredje året fördjupas de teoretiska 

kunskaperna inom psykologisk teori och praktiskt genomförande av förhör. 

Vidareutbildningen lär ut de olika momenten i KREATIV, och berör också falska 

erkännanden. Studenterna får också delta i en del förhörsövningar och kursen 

innefattar ett antal examinationsmoment. I framtiden ska förhörsutbildningen i 

högre utsträckning lära ut KREATIV och också innefatta kunskap om förhör med 

tolk, med icke-samarbetsvilliga personer och förhör med barn och ungdomar. 

Norge planerar också att införa ett system för att utvärdera effekterna av 

utbildningen.
200

 

 Norge och i synnerhet England/Wales har kommit något längre än Sverige, 

både vad gäller kvaliteten på förhörsutbildningen (särskilt vidareutbildningarna) 

och införandet av en nationell förhörsmodell. Utöver en nationellt samordnad 

vidareutbildning så har England/Wales också ett system för att säkerställa att 
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utbildningen har effekt. Dessutom finns en särskild utbildningsgrupp som ser till 

att utbildningen ligger i fas med den vetenskapliga utvecklingen. Dessa 

företeelser torde innebära att polisen får en väsentligt högre kompetens inom 

förhörsområdet. 

 

4 Empirisk undersökning 

4.1 Metod 

Den metod som använts för den empiriska studien kallas för tematisk analys, 

vilket är en kvalitativ forskningsmetod. Tematisk analys innebär att data 

struktureras utifrån teman, vilka kan vara bestämda i förväg (och som då kallas 

deduktiv tematisk analys) eller utarbetas utifrån det insamlade materialet 

(induktiv tematisk analys).
201

 I mitt fall rör det sig om en blandning av den 

deduktiva och den induktiva tematiska analysen. Eftersom jag tidigare studerat 

rättspsykologi så hade jag en någorlunda klar bild över vad jag ville fokusera på. 

Däremot hade jag inga konkreta teman utarbetade när jag påbörjade 

datainsamlingen, utan dessa specificerades allt eftersom jag upptäckte vilken typ 

av förhörsmetoder som förekom. Något som också påverkade valet av teman var 

de studier som gjordes vid sidan om datainsamlingen. Vilka juridiska regler som 

fanns och vilka förhörsmetoder som hade vunnit vetenskapligt stöd visade vad 

som var viktigt att fokusera på rent objektivt. Detta resulterade slutligen i de 

teman som utgör rubrikerna nedan i avsnitten 4.4.1–4.4.6. 

 Datainsamlingen gick till så att jag tittade på videoinspelningar och lyssnade 

på bandinspelningar av förhören från fallen, samtidigt som jag också läste 

transkriptionerna för att kunna undersöka dokumentationen.
202

 De delar av 

förhören som bedömdes vara intressanta för studien antecknades, och 

anteckningarna sorterades sedan in under de olika teman som skapats. När alla 

förhör tittats eller lyssnats på och lästs så omprövades ett antal delar som varit 

tveksamma inledningsvis då temana inte varit fastslagna. Därefter analyserades 
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datan utifrån respektive tema vilket ledde till det resultat som presenteras i 

avsnitten 4.4.1–4.4.6. 

  

4.2 Material och urval 

4.2.1 Urvalet 

De fall som analyserats fick jag tillgång till genom att kontakta den juridiska 

avdelningen på Uppsalapolisen. Jag förklarade där min avsikt – att analysera ett 

antal förhör med misstänkta för grova brott i syfte att skriva ett examensarbete 

om förhörsmetoder. Av de fall jag fick tillgång till valdes Fall 1 och 2 ut av den 

som handlade ärendet på den juridiska avdelningen. Fall 3 och 4 fick jag tillgång 

till via den förhörsledare som höll förhören i de fallen. Han hade tidigare varit 

mig behjälplig med var jag skulle vända mig för att få tillgång till inspelade 

förhör. 

 Viktigt att notera är alltså att materialet inte är randomiserat, utan utvalt av 

parter som skulle kunna ha ett intresse av att välja förhör som inte innehåller 

icke-önskvärda förhörstekniker. Uppskattningsvis har 80 timmar av inspelade 

förhör analyserats, vilket i transkriberad form motsvarar över 500 sidor. 

Sammanlagt deltog sex olika förhörsledare, varav fem var huvudförhörsledare i 

något eller några förhör.  

 I nästa avsnitt beskrivs översiktligt de fall som analyserats, så att läsaren kan 

följa med i den efterkommande tematiska analysen. Alla personer är 

avidentifierade och de namn som används är fingerade. 

  

4.2.2 Fallen 

4.2.2.1 Mord, mordförsök och anstiftan – två misstänkta, ”Fall 1” 

Fall 1 innefattar två misstänkta som jag kallar Anders och Berit, och det rör sig 

om fyra brott mot tre offer, Amanda, Karin och Petter. Vilka brott det är och hur 

de kopplas till de misstänkta och offren visas här nedan:  

Anders misstänks för: 

- Mord på Amanda. 
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- Anstiftan till försök till mord på Karin och Petter. 

- Anstiftan till mord på Karin. 

Berit misstänks för: 

- Försök till mord på Karin och Petter. 

- Mord på Karin. 

 Mordförsöket och mordet på Karin är alltså två olika tillfällen, med ungefär 

två månader emellan. Mordet på Amanda som Anders misstänks för skedde cirka 

fem år innan mordförsöket och mordet på Karin samt mordförsöket på Petter. 

Amanda var Anders partner, och efter att Amanda avlidit träffade Anders Karin, 

och de blev ett par. Anders hade under en period, under det att äktenskapet med 

Karin varade, också en sexuell relation och kärleksrelation med Berit. 

 Det är värt att notera att samtliga inblandade var djupt religiösa. Berit mådde 

psykiskt dåligt från och med cirka två år före händelserna och förklarar sitt 

handlande med att det var meningen att Karin och Petter skulle dö och ”komma 

hem till himlen” och att det skulle ske genom Berit, vilken då skulle få nåd och 

komma nära Gud igen. Berit kände att detta inte var något hon skulle klara av 

och absolut inget som hon ville, men trodde att det var det enda sättet hon kunde 

få nåd. Denna tro förstärktes av att Berit fick anonyma sms till sin telefon som 

enligt henne alltid passade in väldigt väl med hennes känslor och uppmanade 

henne att det skulle ske såsom nyss beskrivits.  

 Dessa anonyma sms, som har stor betydelse för utredningen, kom från en 

kontantkortstelefon som Anders hade. Till en början förnekar Anders att han haft 

telefonen, sedan medger han att han haft den, men förnekar att han haft kontakt 

med Berit. Därefter medger han att han haft kontakt med Berit, men inte skickat 

några anonyma sms. Till sist medger han även att han skickat anonyma sms, 

dock inte med det innehåll och i den utsträckning som Berit hävdar. Det finns 

anledning att återkomma till varför Anders berättelse ständigt förändrades i 

avsnitt 4.4.2. 

Berit erkänner redan i inledande förhör men undanhåller trots det en hel del 

information till en början. Förhörsledarens metoder för att få Berit att öppna sig 
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och berätta även sådant som inledningsvis dolts behandlas under bland annat 

4.4.4.  

 

4.2.2.2 Knivmord – ”Fall 2” 

Alexander misstänks för att ha mördat sin före detta fru, Lena, genom att hugga 

henne med 26 stycken knivhugg i hennes hem, där deras gemensamma treåriga 

dotter också befann sig. I de första förhören berättar Alexander knappt något alls 

och svarar inte särskilt på tilltal utan hävdar att denne mår dåligt och även hör 

röster. Noteras bör att han vid gärningstillfället var påverkad av både alkohol och 

andra droger.
203

  

Alexander berättar så småningom lite mer men säger sig ha glömt bort vad som 

hänt under kvällen (då mordet skedde). När han till slut berättar om kvällen så rör 

det sig enligt honom om en självförsvarssituation och det har inte förekommit 

mer än ett till max tre hugg. Då förhörsledaren läser upp obduktionsprotokollet så 

tror Alexander inte att det är sant och ber dem dubbelkolla, då det enligt honom 

inte kan stämma.  

Mycket av förhören går ut på att försöka få klarhet i hur händelseförloppet 

utspelat sig, men förhörsledaren vill också få Alexander att berätta var kniven 

befinner sig. Hur detta går till kommer att redogöras för och diskuteras främst 

under avsnitten 4.4.2 och 4.4.5.  

 

4.2.2.3 Våldtäkt mot barn – ”Fall 3” 

I det som benämns det tredje fallet är det en pappa, Henrik, som smekt och på 

andra sätt sexuellt berört sin dotter, Lisa. Han är misstänkt för våldtäkt mot barn, 

sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt utnyttjande av underårig och sexuellt 

ofredande. Han erkänner redan i det första förhöret åtta olika gärningstillfällen 

och beskriver ingående vad han gjort vid de tillfällena. Han menar dock att det 

inte förekommit fler gånger än de åtta gångerna. Lisa hävdar att det hänt flera 

                                                           
203

 Cannabis eller hasch.  
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gånger i veckan under hela uppväxten, från cirka åtta års ålder fram till 17 års 

ålder. Hon hävdar också att det förekommit på fler platser än vad Henrik erkänt.  

Hur förhörsledaren hanterar det känsliga ämnet behandlas i huvudsak i avsnitt 

4.4.4 och 4.4.5. 

 

4.2.2.4 Våldtäkt mot barn – ”Fall 4” 

I fall fyra ringde en tolvårig flickas familj polisen efter att hon berättat för dem 

att hon blivit våldtagen av en främmande man. Mannen (Nils), cirka 30 år, greps 

och erkänner i första förhöret att de haft sex med varandra, men berättar också att 

det var ett ömsesidigt beslut och att de två haft ett förhållande under cirka ett års 

tid. Flickan (Frida) nekar till att de haft ett förhållande under de första förhören, 

och än längre till att de haft sex vid andra tillfällen än brottstillfället, men medger 

så småningom detta. Förhören med målsäganden är dock inte analyserade 

eftersom målsäganden inte är en misstänkt.  

Värt att notera är att Nils har ett förståndshandikapp och presterar ungefär som en 

tolvåring. Det är vid sådana tillfällen extra viktigt att undvika ledande och 

suggererande frågor.
204

 Bevisningen måste också presenteras mer varsamt. Detta 

kommer att beröras nedan i avsnitt 4.4.2 och 4.4.3. Den här uppsatsen går dock 

inte in särskilt på hur dylika misstänka ska hanteras, se avsnitt 1.4.  

 

4.3 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som följer har gjorts med utgångspunkt i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (HSFR, 2002). Eftersom detta är en 

arkivstudie så medverkar inte undersökningsdeltagarna aktivt och de uppgifter 

om dem som är intressanta för forskningsprojektet hämtas från redan existerande 

myndighetsregister. Deltagarna behöver då inte alltid informeras, eller sökas 

samtycke hos. Det här arbetet är ett examensarbete och alltså relativt litet till sin 

omfattning, och dessutom är samtliga personer i studien avidentifierade. Jag har 
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 Milne & Bull, 1999. 
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därför gjort bedömningen att det inte finns något informations- eller 

samtyckeskrav.  

 En avvägning måste göras mellan individskyddet och att bedriva väsentlig 

forskning. Då deltagarnas identiteter inte är relevanta för min analys har dessa så 

långt som möjligt avidentifierats, både vad gäller de hörda och förhörsledarna. 

Den kritik som ges är inte menad att vara riktad mot individuella förhörsledare, 

utan dessa företräder ett offentligt uppdrag, vilket är vad som analyseras. 

 Samtliga fall har gått till åtal och har lagakraftvunna domar, vilket innebär att 

förhörsprotokollen är offentliga handlingar. Utöver målsägandens identiteter i 

Fall 3 och 4 så åtnjuter inga uppgifter i fallen sekretess. Då samtliga deltagare är 

avidentifierade så föreligger ingen risk att sekretessen kring målsägandes 

identiteter bryts. Värdet av undersökningen, i synnerhet eftersom så få liknande 

undersökningar finns
205

, bör med råge överväga de knappa risker för negativa 

konsekvenser för berörda personer som finns.  

 

4.4 Tematisk analys 

4.4.1 Utgångsläget  

Det första mötet mellan den hörde och förhörsledaren är, som nämnts, mycket 

viktigt för hur förhören ska gå.
206

 Förhörsledaren måste tackla utmaningen att 

dels vara professionell och objektiv, men också att försöka tillintetgöra den 

ojämlikhet som finns mellan honom och den misstänkte. Förhörsledaren innehar 

ju en yrkesmässig, styrande roll och den misstänkte är närmast tvingad att stå till 

förfogande för förhör.
207

 Målet är att nå en atmosfär där förhållandet mellan den 

hörde och förhörsledaren är en tvåvägskommunikation, snarare än att en person 

frågar ut en annan.
208

 För att uppnå detta så krävs det att den hörde får intrycket 

av att förhörsledaren är intresserad av hans utsaga och respekterar honom som 

person. Att visa öppen misstro, nonchalans eller på annat sätt se ned på den 

                                                           
205

 Christianson & Granhag – a.a. s. 313. 
206

 Gustafson – a.a. s. 43, se även avsnitt 3.2. 
207

 Han måste vara där, men kan ju vägra att yttra sig.  
208

 Bring m.fl. – a.a. s. 144 f. 
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misstänkte som klandervärd kan stjälpa förhöret redan innan det börjat.
209

 Även 

miljön i övrigt, såsom placering, vilket rum som används, störningsmoment, 

klädsel och så vidare har betydelse för relationsskapandet.
210

 

 I detta avsnitt kommer att redogöras för hur utgångsläget varit i de förhör 

som studerats. De skillnader som finns kommer att diskuteras, och så även vad 

som utförts väl kontra vad som hade kunnat förbättras. Tyvärr var inte det första 

förhöret, eller första förhören, alltid inspelade. De som inte var inspelade fanns 

inte heller dokumenterade i dialogform. I Fall 1 var det därför inte möjligt att 

analysera det första mötet, varken för förhören med Anders eller med Berit. 

Däremot kan sådant som det rum som sedermera används diskuteras, och så även 

den relation som förhörsledaren och den hörde verkar ha.  

 Inledningsvis kan nämnas att inspelningarna skiljer sig åt något. I Fall 1 så 

var som nämnts förhören med Berit bara ljudinspelade, varför inget kan sägas om 

visuellt kroppsspråk, placering i rummet, klädsel etc. för de förhören. Endast i ett 

av fallen, Fall 4, så syns förhörsledarens ansikte tydligt i bild, i en liten extraruta 

i hörnet. I förhören med Anders syns endast en del av förhörsledarens ben i bild, 

däremot syns Anders klart och tydligt rakt framifrån. I Fall 3 och 4 är den 

misstänkte längre ifrån kameran, och betraktningsvinkeln är från sidan. Inte i 

något av fallen syns biträdande förhörsledare eller försvarare i bild.  

 Vad gäller förhörsrummen så används samma rum för förhören i Fall 3 och 

4, ett annat rum för förhören i Fall 1 och ytterligare ett annat för Fall 2. Rummen 

och placeringen av misstänkt och förhörsledare i Fall 1, 3 och 4 är liknande. 

Båda rummen är neutrala rum, med två fåtöljer placerade ”tio i två” och ett litet 

bord mellan sig. I Fall 2 däremot ser det något annorlunda ut: där sitter de två 

förhörsledarna på ena långsidan av ett rektangulärt bord, och den misstänkte 

jämte sin försvarare på den andra långsidan. Detta tjänar inte till att uppnå en 

tvåvägskommunikation utan stärker snarare ojämlikheten och ger ett mer 
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 Bender-Nack II – a.a. s. 5. 
210

 T.ex. Milne-Bull a.a. s. 31 f. Se även avsnitt 3.2. 
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konfrontativt intryck.
211

 Positivt är att i samtliga fall – möjligtvis med undantag 

av förhören med Berit
212

 – så är förhörsledaren klädd i civila kläder.  

 Såsom diskuterats i avsnitt 2.2.2 så är rätten att ha försvarare närvarande 

under förhöret väldigt stark, troligen närmast ovillkorlig. I Fall 3 och 4 så deltar 

försvarare redan i det första förhöret. I Fall 1 så hörs däremot både Anders och 

Berit först upplysningsvis under ett antal förhör, innan de delges kvalificerad 

misstankegrad. Under samma förhör som de underrättas om misstankegraden så 

får de information om sin rätt till försvarare. Berit väljer att anlita försvarare 

medan Anders först nekar till detta men sedan anlitar även han en. I Fall 2 

(knivmordet) så sker det första förhöret sent på natten, efter att Alexander blivit 

gripen och han är då skäligen misstänkt och informeras om detta. Han har ingen 

försvarare närvarande och får heller inte någon information om detta, i vart fall 

inte under inspelningen.
213

 Alexander får en del frågor, först ”Vi vill veta vad 

som har hänt?” och sedan frågor om hans inställning till det han är misstänkt för 

– om han förnekar eller erkänner. Han får upprepade frågor om sin inställning 

men svarar inte, utan gråter bara tyst och verkar må dåligt. Efter en tid så säger 

han att han vill ha en advokat, och förhöret avbryts då och återupptas en timme 

senare, med försvarare närvarande. Det är positivt att Alexanders begäran om 

advokat respekteras och att han inte pressas ytterligare att ge ett svar på sin 

inställning.  

 I Fall 2 förekommer ingen direkt introduktion eller presentation mellan 

förhörsledaren och den misstänkte. Efter formaliainläsningen så ställs den första 

frågan ”Vi vill veta vad som har hänt?” och då detta inte leder till något svar 

fokuseras det på att få den misstänkte att svara på sin inställning till misstanken. 

Detta trots att den misstänkte är uppenbart skärrad, rädd och osäker. Den ton som 

används är formell och saknar mjuka och vänliga inslag, vilka jag anser vore 

behjälpliga i en dylik situation.
214
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 Se avsnitt 3.2.  
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 Det går inte att avgöra klädseln här, då de förhören inte är videoinspelade. 
213

 Det är möjligt att han informerats om sin rätt innan förhörets början.  
214

 Se avsnitt 3.2 om empati och relationsskapande. 



53 
 

 I Fall 1 (två misstänkta) finns som nämnts inte de första förhören inspelade, 

så vilken introduktion som sker där är oklart. I Fall 3 (pappan och dottern) 

presenterar förhörsledaren sig med namn och berättar lite om sitt arbete. Han 

förklarar också att det kan komma att bli jobbiga ämnen som behöver diskuteras, 

och poängterar samtidigt att han inte fattar några beslut i ärendet utan bara samlar 

information. Fallet rör våldtäkt mot barn och förhörsledaren förklarar de 

ändringar som skett 2005 i våldtäktsparagrafen. Efter att det klargjorts vad 

förhöret rör och varför Henrik är där så uppmanas han att ”Berätta om det här, 

du kan berätta fritt.”.  

 I Fall 4 (flickan och våldtäkten) sker den mest extensiva introduktionen, 

vilken jag också anser är den bästa då den i huvudsak följer vad som 

rekommenderas för ett fullgott relationsskapande.
215

 Även här presenterar sig 

förhörsledaren med namn och berättar om sin roll och sitt arbete. Formalia läses 

in och den hörde underrättas om misstanke. Därefter följer ett flertal 

klargöranden från förhörsledarens sida. Dessa klargöranden är bland annat om att 

han gör skillnad på person och gärning och att det att han ifrågasätter delar av 

berättelsen inte per automatik innebär att han tror att Nils ljuger. 

 

FL: ”Mitt jobb är att samla in så mycket information om ett brott, eller ett 

eventuellt brott, ett anmält brott. Ofta är det så att jag ställer mycket frågor 

kring det som har hänt, för jag har ju inte varit med på platsen och jag ska 

försöka förstå det som hänt, därför ställer jag väldigt, väldigt mycket 

frågor.”  

Nils: ”Ja precis.” 

FL: ”Detta rör ett sexualbrott, därför kommer jag att ställa privata, intima 

frågor till dig som du kommer tycka är jobbiga att svara på. Det är sådant 

som jag gör inom ramen för jobbet, så det är ingenting som jag gör av 

nyfikenhet eller så, utan alla frågor jag ställer är på något sätt intressanta 

för utredningen.”  

Nils: ”Ja.”  

FL: ”Det är också så att jag sitter på väldigt mycket information. Vi har hört 

mycket andra folk, och det pratat med … samlat in olika typer av 
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 Se avsnitt 3.2. 
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information, därför är det så att skulle du säga någonting som inte stämmer 

med annat material som vi har, så kan det vara så att jag ifrågasätter det 

som du säger. Det betyder inte med automatik att jag tror att du ljuger, men 

jag måste ändå få bilden att gå ihop.”  

Nils: ”Absolut.”  

FL: ”Sen vill jag också säga det, jag har som sagt jobbat med det här ett 

antal år, och är det så att du skulle ha gjort det här, som du är misstänkt för, 

så dömer inte jag dig, jag gör skillnad på handling och person så att säga. 

Så att du vet att jag tittar inte på dig med några negativa ögon för det. Det 

är viktigt att tänka på.”  

Nils: ”Ja.” 

 

Detta följs av en uppmaning till fritt berättande som utvecklas med öppna frågor. 

Här så skapas en möjlighet för kommunikation och förhörsledaren är både 

objektiv, empatisk och neutral. Jag ställer mig dock något tveksam till att 

förhörsledaren berättar att denne sitter på väldigt mycket information. Detta kan 

tjäna till att förklara varför förhörsledaren måste ifrågasätta den misstänkte 

ibland då dennes berättelse inte är med vittnens berättelser eller annan bevisning 

överensstämmande. Dock så kan det också få den misstänkte att – i synnerhet om 

denne är skyldig – bli orolig över att i sin berättelse motsäga bevisning. Det är då 

troligt att den misstänkte är mer reserverad i sin berättelse, vilket leder till att 

förhöret genererar mindre information. För att SUE-tekniken ska fungera som 

tänkt krävs det att den hörde inte känner till vilken bevisning som polisen har 

tillgång till. Den misstänkte kan då inte bygga en lögn runt bevisen och riskerar 

att i sin utsaga motsäga andra vittnen eller teknisk bevisning. Här får den hörde 

inte information om vilken bevisning som finns, men ändock att bevisning finns – 

och mycket dessutom. Det torde innebära att SUE-teknikens framgång hindras, 

om den misstänkte på grund av detta är försiktigare i sitt berättande. Det skulle 

därför kunna vara bättre att inte berätta huruvida bevisning finns eller inte. Trots 

detta bör poängteras att förhörsledaren kan behöva ifrågasätta den hördes 

berättelse och att det då inte ska tolkas som att förhörsledaren tror att den hörde 

ljuger.  
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 I Fall 1 så tycks både förhörsledaren för Anders och förhörsledaren för 

Berit ha byggt upp en god kontakt med de misstänkta. En biträdande 

förhörsledare i Anders förhör har dock till synes dålig personkemi med honom, 

vilket kan bero på dennes konfrontativa förhållningssätt; det finns anledning att 

återkomma till detta i avsnitt 4.4.5. 

 

4.4.2 Hantering av bevis 

SUE-tekniken, som diskuterades i avsnitt 3.4.3, är en metod som används för att 

använda tillgängliga bevis strategiskt, snarare än att direkt konfrontera den 

misstänkte med dem. Metoden har visat sig vara effektiv för att avslöja lögnare 

och identifiera luckor i påstådda händelseförlopp. I det här avsnittet analyseras 

hur bevisningen hanterats i de observerade fallen. Exempel kommer att redovisas 

där bevis använts strategiskt, och även tillfällen då sådana möjligheter har 

missats kommer att diskuteras.  

 Överlag är min bedömning att bevisen ofta används strategiskt i samtliga 

fall då tillfälle finns. I Fall 4 i synnerhet är förhörsledaren försiktig med att 

avslöja vilka bevis som finns – bortsett från att han säger att det finns mycket 

bevis, vilket diskuterats ovan.  I citaten här nedan har Nils nyss berättat sin 

version fritt, en version i vilken det beskrivs ett kärlekspar som haft sex med 

varandra, alltså långt ifrån de våldsamma tvångsmedel som målsäganden 

beskriver. Förhörsledaren konfronterar honom därefter med delar av Fridas 

vittnesutsaga. Han väljer då inte bara att vänta till efter att Nils berättat sin 

version, vilket är strategiskt i sig, utan håller dessutom på resten av Fridas utsaga. 

Detta gör det möjligt att fokusera på en del av Fridas berättelse i taget, och 

fortfarande kunna använda resterande berättelse strategiskt senare.  

 

FL: ”Frida själv beskriver att du är våldsam mot henne.”  

Nils: ”Är jag våldsam mot henne? På vilket sätt menar hon?”  

FL: ”Alltså hon säger att du använder ett visst våld emot henne vid det här 

tillfället… Ni har lite olika versioner i övrigt och det får vi chans att gå 

tillbaka till sen, men det är en sak, just det är en skillnad jag vill ta upp när 
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vi är på platsen, här. Och hon beskriver att du är våldsam mot henne. Bland 

annat att du tar tag i henne och drar i henne, och att det här sker mot hennes 

vilja.”  

Nils: ”Ja, det, det får jag nog, det får jag nog, vad heter det, säga att det 

visste jag faktiskt inte att jag gjorde mot hennes vilja, det visste jag faktiskt 

inte.” 

 

I Fall 3 finns också främst goda exempel där SUE-modellen i huvudsak följs. 

Först sker en fri berättelse, varefter öppna frågor leder till att fler detaljer utvinns. 

Därefter ställs vissa slutna frågor, och först efter det avslöjas att annan, 

motstridig information finns. Här har Henrik berättat om alla brottstillfällen, och 

förhörsledaren följer då upp det på följande sätt: 

 

FL: ”Har det hänt på någon annan plats än dessa?” 

Henrik: ”Nej.” 

FL: ”Har det hänt hemma hos dina föräldrar?” 

Henrik: ”Nej.” 

FL: ”D berättar att [att det har hänt hos föräldrarna vid flera tillfällen]
216

” 

 

Under Fall 2 (knivmordet), där det finns teknisk bevisning – som ju fungerar 

bättre tillsammans med SUE-tekniken än vittnesutsagor
217

 – så missas ibland 

tillfällen att använda bevisen på ett strategiskt sätt. Till exempel så berättar 

förhörsledaren för den misstänkte att han finns på video från en 

övervakningskamera i en viss butik, och därefter frågar de honom om han varit 

där. Förhörsledaren berättar också att det finns exakta uppgifter om när 

Alexander ringt till Lena och när Alexander ringt till taxi. Något senare tillfrågas 

Alexander både om han haft någon kontakt med Lena och om han har ringt till 

taxi under den aktuella dagen. Att göra på det sättet, att först berätta om bevisen 

och därefter ställa frågor, möjliggör för en lögnare att bygga sin lögn runt de 

aktuella bevisen.
218

 Om förhörsledaren exempelvis först hade frågat om 

Alexander haft någon kontakt med Lena under dagen och Alexander nekat till 
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 Författarens egen sammanfattning inom klamrar.  
217

 Se avsnitt 3.3.2.7. 
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 Se avsnitt 3.3.2.7 om SUE och avsnitt 3.3 om lögn för vidare utveckling.  
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detta så hade förhörsledaren kunnat berätta om samtalsbevisen. Då hade 

Alexander tvingats ändra sin berättelse, och hans utsaga hade fått en lägre 

tillförlitlighet. Om bevisen hade undanhållits ännu längre – till dess att Alexander 

byggt upp hela sin berättelse över dagen – så hade möjligen dessa bevis kunnat 

omkullkasta hela hans utsaga. Det är just däri SUE-teknikens styrka ligger: att 

motbevisa en misstänkts fabricerade utsaga genom att använda bevis den 

misstänkte inte känner till att polisen har.  

 Det förekommer lyckligtvis i huvudsak strategiska tillvägagångssätt under 

Fall 2. Bland annat så ombeds Alexander berätta var han lämnat sin jacka och 

sina skor, och på vilket sätt. Efter att han berättat om detta så ombeds han 

utveckla hur han slängde jackan, och till sist tillfrågas specifikt om han gömt 

jackan, vilket han nekar till. Förhörsledaren berättar därefter att de hittat jackan 

och att den legat gömd och frågar igen om Alexander gömt den, men han nekar 

fortfarande. Han får då se bilder på jackan där det syns att den ligger gömd. 

Alexander säger då att han inte tänker bråka om det, och att han kan gå med på 

att den är gömd. Genom att använda SUE-tekniken korrekt på ett dylikt sätt 

påtvingas den misstänkte en förklaringsbörda. Detta leder till att den misstänkte 

måste ändra detaljer i eller delar av sin berättelse, eller som i det här fallet – 

erkänna att jackan var gömd.  

 I Fall 1 (två misstänkta) så har Anders och Berit ofta olika berättelser kring 

samma händelser eller samtal. Vad som sagts, om de talats vid, vem som skickat 

vilka SMS och så vidare är grundpelare i utredningen. Eftersom Berit erkänner 

brottshandlingarna så är det framförallt Anders som konfronteras med Berits 

berättelse. Att Berit erkänner betyder dock inte att hon berättar allt 

sanningsenligt. Hon undanhåller många uppgifter inledningsvis och även hon 

konfronteras med såväl Anders berättelser som vittnesutsagor. Det finns också 

teknisk bevisning i form av samtalslistor som visar när det skickats SMS och 

ringts samtal, och från vilka master detta skett.  

 Både Anders och Berit får snart veta att polisen har tillgång till dessa 

telefonlistor, men det hindrar dem inte från att trots det berätta med listorna 

motstridiga utsagor. Genomgående i förhören så får både Anders och Berit 
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berätta fritt om olika delar av händelseförloppet, vilket är väldigt invecklat 

eftersom det rör sig om en lång tid och innehåller flera små viktiga detaljer. Efter 

en berättelse följer ett flertal följdfrågor – vars utformning jag återkommer till i 

4.4.3 – och ofta ett konfronterande med bevis. Det kan exempelvis se ut såhär:  

 

FL: ”Har du kontakt med någon person på dagen här?” 

Berit: ”Mm, eh, det vet jag faktiskt inte. Jag vet att jag ringer pappa. Jag vet 

inte om jag har kontakt med någon. Jag kanske, ja, jag träffar ju, eller jag 

får ju bo hos, vara hos [Bekant], så jag är där men jag vet inte om jag har 

någon kontakt med Anders, det vet jag faktiskt inte. Jag ringer även till, ja, 

min A-kassa tror jag.” 

FL: ”Enligt våra telefonlistor så skickar du fyra SMS till Anders 

kontantkortstele, ja till det abonnemanget då på eftermiddagen där vid 15–

16-tiden.”  

 

Det framstår som högst sannolikt att Anders ljuger om stora delar av sin 

berättelse. Detta eftersom han vid flera tillfällen ändrar sin berättelse och medger 

saker han tidigare förnekat. Bland annat förnekar han exempelvis först – men 

medger sedermera – att han haft kontakt med Berit, att han haft ett 

kärleksförhållande med Berit, och att han skickat anonyma SMS. Sättet han 

ljuger på är inte enbart genom att svara nekande på direkta frågor, utan även 

genom att fabricera stora delar av sina utsagor. Med tanke på detta är det, menar 

jag, av särskild vikt att inte missa möjligheter att använda bevis strategiskt. Detta 

eftersom Anders, om denne känner till bevisen, kan skapa fabricerade berättelser 

som undviker motsägelser. Ett exempel på när en sådan möjlighet missas följer 

nedan, där förhörsledaren berättar vad Berit sagt under förhör, innan han ställer 

sin fråga. Enligt henne så upphörde de sexuella SMS som tidigare skickats från 

Berit till Anders dagligen. Anders visste enligt sin utsaga inte om att Berit letade 

efter ett vapen, inte heller att hon planerade att utföra ett mord. Om Anders ljuger 

om sitt ovetande är det möjligt att han på en mer strategisk fråga skulle ha hävdat 

att de erotiska SMS:en fortsatt som vanligt under den här tidsperioden. 

Visserligen är den minskade SMS-trafiken inte direkt relevant för Anders 

eventuella brott, men det är svårt att avgöra vilken betydelse viss information kan 
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få i en utredning. Om Anders hade tillfrågats på ett sätt där bevisen inte avslöjats, 

så är det möjligt att han, om han är skyldig, hade svarat med en lögn. Denna hade 

då sedermera kunnat motbevisas och på så vis hade Anders trovärdighet 

förminskats.  

 

FL: ”[…]Hon säger såhär i förhör med mig och FL2 att de här 

porrnovellerna som du pratade om tidigare, det upphör här för hon är så 

intensiv i sitt vapenletande, det här är ett heltidsjobb för henne, så uppfattar 

hon det. Vad pratar ni om under tiden hon är i [Stad] vid de här 

telefonsamtalen och vilka SMS är det som skickas nu? För här påstår hon att 

det inte är porrnoveller. 

Anders: ”Vi hade vissa perioder då det var uppehåll på den fronten men jag 

kan inte påstå att jag kommer ihåg när men det ser man ju om man tittar på 

SMS-mängden så att säga.” 

 

Det finns också andra exempel, där bevisen inte bara först avslöjas, utan frågan 

därefter formuleras närmast ledande. Här rör det sig om var Anders förvarat 

mediciner, vilket enligt tidigare berättelse bara varit på en plats. Det hade varit 

mer strategiskt att först bekräfta att han inte haft mediciner på något annat ställe, 

och även specifikt frågat om han haft mediciner i badrummet. Var dessa 

mediciner funnits är relevant eftersom Amanda, när hon funnits död, haft en hög 

dos av en viss medicin i sin kropp.  

 

FL: ”Sen finns det, det är också [Vittne] i och för sig som säger att han 

tidigare har sett någon form av medicin i badrummet, inte vid det här 

aktuella tillfället men tidigare tillfällen har du varit in och gjort någonting i 

badrummet. Kan det vara så att du har förvarat medicin också i 

badrummet?” 

Anders: ”Det kan ha varit så, ja.” 

 

I Fall 3 och 4 så utnyttjas bevisen i huvudsak överensstämmande med SUE-

metodens föreskrifter, även om det naturligtvis inte är möjligt att dra slutsatsen 

att det är just den metoden som avsiktligt använts. I Fall 1 och 2 däremot är 
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förfarandet inte alltid lika närliggande metoden. Bevis används både strategiskt 

och icke-strategiskt, emellanåt tillsynes planerat, emellanåt tillsynes 

slumpmässigt. Generellt så får den misstänkte ge sin berättelse innan denne 

konfronteras med bevis. Det hade dock ofta varit möjligt att ställa fler öppna och 

därefter fler slutna frågor innan delgivandet av bevisen. Vilka sorters frågor som 

används fördjupas och diskuteras vidare nedan i avsnitt 4.4.3.  

 

4.4.3 Suggestibilitet – ledande, slutna och öppna frågor 

Det fria berättandet är en grundpelare i flera av de avsnitt som diskuterats ovan; 

det krävs för att visa empati och lyssna aktivt och det är en förutsättning för 

SUE-tekniken. Överlag så innehåller ett bra förhör att den hörde berättar fritt så 

långt som möjligt, och förhörsledaren ställer öppna frågor för att föra berättelsen 

i relevant riktning. Förhörsledaren kontrollerar därefter relevanta oklarheter med 

slutna frågor, och inga ledande frågor förekommer.
 219

 I det här avsnittet kommer 

att diskuteras hur den här frågedynamiken sett ut i de observerade förhören.  Likt 

tidigare så kommer fallen att jämföras med varandra och deras skillnader att 

poängteras.  

 Det här avsnittets ämne gör att Fall 2 blir särskilt särpräglat, då tolk 

användes vid förhören i det fallet. Att använda tolk leder till ett flertal problem, 

inte minst att översättningarna inte alltid blir exakta. Vidare så hindras det fria 

berättandet eftersom tolken ibland kan behöva avbryta för att översätta. Förhöret 

blir också långsammare, lider av färre detaljer och risken för missuppfattningar 

är större.
220

 Den misstänkte har dock rätt till tolk och det är bättre att använda en 

tolk än att försöka hålla förhöret på undermålig engelska.
221

 Under Fall 2 

användes tre olika tolkar, där en var avsevärt skickligare än de övriga två. Han 

var kompetent nog att översätta simultant, det vill säga med en knapp sekunds 
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 Med vissa undantag, beroende på vilken typ av misstänkt det är. Jfr avsnitt 3.2.  
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 Se exempelvis Bring m.fl. – a.a. s. 183 ff. för en utveckling av problematiken med att använda tolk, 

men också varför det krävs.  
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 Eller annat språk som den misstänkte talar, i det här fallet var det engelska. EKMR art. 6. Bring m.fl. – 

a.a. s. 183. 
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fördröjning.
222

 Detta gjorde att han inte behövde avbryta fritt berättande, något 

som de övriga tolkarna var tvungna att göra. När det inte passade att översätta 

simultant så antecknade han på en dator, vilket gjorde att han kunde återge långa 

berättelser.  

 Tolkarna gjorde ibland något felaktiga översättningar, vilket kunde leda till 

att en sluten fråga blev ledande. I exemplet som följer så var förhörsledaren inte 

säker på att Alexander förstod vem han var misstänkt för att ha mördat, då han 

knappt svarade i det skedet av förhören.  

 

FL: ”Vem är du misstänkt för att ha dödat?” 

Tolk: ”We suspect you of murdering somebody, who have you murdered? 

*paus* that we suspect?” 

 

Frågan Alexander får blir alltså “Vem har du mördat” istället för ”Vem är du 

misstänkt för att ha dödat?”. Visserligen rättar sig tolken något och lägger till 

”som vi misstänker” men frågan har då redan hunnit blivit ledande. Det gäller 

vid sådana här tillfällen att förhörsledaren är uppmärksam och rättar eventuellt 

felaktiga översättningar. Det är förstås bara möjligt i fall som dessa då även 

förhörsledaren förstår språket; hade det rört sig om något annat språk än engelska 

vore det i allmänhet inte möjligt. Förhörsledaren gör en dylik korrektion i 

nedanstående exempel, där översättningen lyder ”vi vet var dina” istället för det 

avsedda ”vi påstår är dina”. 

 

FL: ”Och vi har hittat en massa saker som vi påstår är dina efter brottet.” 

[Tolken översätter ”items that we know were yours”] 

FL: ”Vi påstår det.” [Tolken: ”We claim they are yours”] 

 

Eftersom det bevisligen förekommer problem med att översättningar blir ledande 

så skulle det vara positivt om tolkar som används i dylika situationer utbildades 

om farorna med ledande frågor. Huruvida någon sådan utbildning sker eller ens 

är möjlig kommer dock inte utvecklas vidare inom ramen för det här arbetet.  
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 Detta är också vad som rekommenderas då förhör ska ske med tolk, se Bring m.fl. – a.a. s. 183 ff. 
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 Det förekommer också några få ledande frågor under Fall 2 som inte beror 

på tolken, dock inte av något allvarligt slag. Förhörsledaren ställer framförallt 

öppna frågor och försöker få Alexander att berätta vad denne gjort under dagen, 

var han varit, vilka han träffat och naturligtvis vad som hände i Lenas lägenhet. 

Då Alexander inte självmant berättar särskilt mycket, i synnerhet inte till en 

början, ställs också flertalet slutna frågor. Vad förhörsledaren gjorde och inte 

gjorde för att försöka få Alexander att berätta fritt utvecklas vidare i avsnitt 4.4.4 

och 4.4.5. 

 I Fall 4 (flickan och våldtäkten) följs i huvudsak den ovan nämnda ”mallen” 

för goda förhör, med fri berättelse i samband med öppna frågor och därefter 

slutna frågor. De flesta slutna frågor rör hur många gånger Nils och Frida haft 

sex med varandra, eller på vilken plats, eller på vilket sätt. Det förekommer inte 

några ledande frågor, dock har vissa frågor svarsalternativ. Dessa alternativ är 

dock inte utformade på ett sådant sätt att ett särskilt alternativ skulle vara ”rätt”, 

varför de inte kan anses ledande. Nedan följer några typexempel av frågor i Fall 

3, först två öppna och därefter två slutna frågor med följdfrågor (frågorna har 

inget samband med varandra).  

 

FL: ”Hur går det till när ni har sex första gången?” 

 

FL: ”Berätta från början, vad var det som hände igår?” 

 

FL: ”Har du någon gång gett henne oralsex?[Jakande svar] Vid hur många 

tillfällen då?” 

 

FL: ”Hur många gånger har ni haft sex?[Nils vet inte] Kan du uppskatta 2-

3, 7-8, 10 till 20, 30 gånger?” 

 

Fall 3 (pappan och dottern) är till frågetyperna liknande Fall 4 – även Fall 3 

präglas väsentligen av den ovannämnda ”mallen”. De slutna frågor som ställs rör 

framförallt om det skett något sexuellt mellan Henrik och Lisa på en specifik 

plats, hur många gånger på en viss plats och så vidare. Inga ledande frågor 
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förekommer, med ett undantag; det är dock tveksamt om den frågan är avsiktligt 

ledande från förhörsledarens sida. Henrik har berättat att han vid ett tillfälle lagt 

sig ovanpå Lisa i sängen, och han säger då att han ”[…] vet inte om vi gör några 

sexuella rörelser”. När förhörsledaren något senare sammanfattar så nämner han 

att de gjorde samlagsrörelser, trots att Henrik sagt att han inte visste om det 

förekom.  

 

FL: ”Mm, okej. Men då som sen när du lägger dig på henne och du säger att 

ni gör sam-, nå samlagsrörelser och sen besinnar du dig?” 

P: ”Mm.” 

 

Visserligen verkar Henrik nu hålla med om att dessa samlagsrörelser 

förekommit, men det skulle kunna bero på frågans ledande, sammanfattande 

natur. Att göra den här typen av sammanfattningar, när den hörde själv är osäker 

på sitt minne, kan leda till falska minnen. Nästa gång P tänker tillbaka till detta 

tillfälle är det möjligt att han är säkrare på att det förekommit samlagsrörelser, 

eftersom han nu gått med på det en gång.
223

 Huruvida dessa samlagsrörelser 

förekommit eller inte kan tänkas ha betydelse för om händelsen utgjort våldtäkt 

mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn.  

 Även under Fall 1 händer det vid minst ett tillfälle att förhörsledaren 

riskerar att påverka den misstänktes minnesbild. I utdraget nedan är det dock, 

menar jag, klart mer tydligt att förhörsledaren avsiktligt försökt nå ett visst svar, 

än i det troligtvis oavsiktliga exemplet ovan.  

 

FL2: ”Vad är det du berättar då?” 

Berit: ”Jag berättar att jag kommer att åka dit någon natt. Och att jag ska 

skjuta Karin och sedan Petter.” 

FL2: ”Vad svarar han på det?” 

Berit: ”Han, jag minns inte exakt men han säger inget. Alltså, min 

uppfattning är att han säger ingenting, han liksom, ja okej… Är det liksom 

det här… Alltså det låter så jättekonstigt men det är alltså, det är min ärliga, 
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det här är exakt så som det har varit. Och det, jag kan inte, jag kan inte säga 

något annat, utan han, han är liksom, han tror att det här, tror jag då, det är 

inget som han säger. Men han, jag tror att han känner att okej, är det här 

vägen, kanske guds konstiga väg liksom, då och det här är förutbestämt, då 

och jag är något slags, jag Berit då, är något slags redskap som ska göra det 

här. Jag vet inte. Så då, då måste det ske liksom. Och det är vad jag, jag vet 

inte, men det är vad jag tror att, att han kan tänka.” 

FL2: ”Men så vitt du kommer ihåg så sa han ’ja okej’. 

Berit: ”Jaa, nej det vet jag inte att han har sagt.” 

FL2: ”Du sa det tidigare när du pratade, du har för dig att han sa…” 

Berit: ”Ja, precis, ja.” 

FL2: ”’Ja okej’ när du berättade att du skulle skjuta Karin och Petter.” 

Berit: ”Ja.” 

FL2: ”Du minns inte exakt vad han sa?” 

Berit: ”Det, det minns jag inte exakt vad han sa men/ [Snedsträck indikerar 

att personen blivit avbruten] 

FL2: ”Men det var någonting liknande?” 

Berit: ”Eh, alltså, jag kan inte minnas ordagrant, det minns jag inte. Men 

jag vet att hans inställning var väldigt, han sa, han sa liksom ingenting. 

Alltså han, han tänkte nog, ja, jag vet inte. Men ja.”  

 

Det framgår inte lika klart i transkriptionen – eftersom den inte återger tonläge 

och pauser – men Berit beskriver alltså vad hon misstänker varit Anders 

förhållningssätt. Hon minns alltså inte vad Anders har svarat, utan hennes 

uppfattning är att han inte sagt någonting. Förhörsledaren tar dock fasta på ett 

uttryck, ”ja okej”, som inte från början var menat som ett citat från Anders, utan 

en uppfattning från Berit om vilken inställning Anders haft. Efter att 

förhörsledaren påpekar för Berit att hon sagt detta, och avbryter henne när hon 

tänker förklara sig, så accepterar hon att det var ”ja okej”, eller någonting 

liknande.  

 Ingen vill gärna säga emot sig själv, allra helst inte under förhör när man är 

misstänkt för ett allvarligt brott. Det märks tydligt i de två exemplen ovan, då de 

misstänkta genast håller med när det är något de själva sagt. Också i förhören 
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med Anders finns ett liknande exempel, där förhörsledaren så att säga vrider på 

ett citat från den misstänkte.
224

  

 

[I ett tidigare förhör] 

FL: ”Funderade du aldrig på vem det är som ger dig 20,000 kronor?” 

Anders: ”Jo, det är klart jag har funderat på det.” 

FL: ”Och nu säger jag att det är Berit, vad säger du då?” 

Anders: ”Att hon inte är klok.” 

 

[I ett senare förhör] 

FL: ”Nu skall vi sluta med Amanda. Nu skall vi prata om Berit. Du sa förra 

gången vid en passus så här att hon är inte klok.” 

Anders: ”Sa jag det?” 

FL: ”Ja, det sa du.” 

Anders: ”Ja, okej, ja i och för sig det kan jag väl stå för.” 

 

I Fall 1 finns också ett exempel där förhörsledaren närmast tycks försöka 

manipulera den hördes minne med en ledande fråga. Detta sker genom att 

förhörsledaren först berättar om en vittnesutsaga (vilket för övrigt inte utgör 

strategisk bevishantering) och därefter påstår att det är sant, trots att A inte 

minns.  

 

FL: ”[Vittne] har dragit sig till minnes en händelse såhär i efterhand som 

hon uppfattar som mycket märkligt. För två år sedan var Karin och Anders 

och hans barn hemma hos [Vittne] och firade jul. Vid något tillfälle under 

vistelsen fick [Anders son], Anders son, tag på en revolver som hängde på 

väggen. Stämmer det? Fanns det en revolver hängande på väggen?” 

Anders: ”Det vet jag inte, det har jag inget minne av.” 

FL: ”Jo, det kan du väl komma ihåg? Det fanns en revolver hängande på 

väggen.” 

 

Det finns även exempel på tillfällen då förhörsledaren formulerat frågan på ett 

sådant sätt att det blir moraliskt svårt för Anders att svara på annat sätt än det 
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som förväntas. I nedanstående två exempel så ger förhörsledaren svarsalternativ, 

vilka är ledande i sig. Att Karin är Anders nu avlidna fru gör det så gott som 

omöjligt, menar jag, för Anders att svara något annat. Om det skulle varit så att 

deras förhållande inte var bra (första exemplet) eller att Anders inte sa att Karin 

var bättre än någon annan (andra exemplet) så framstår Anders som klandervärd.  

 

[Första exemplet] 

FL: ”Nej det är ju rätt så allmänt hållet när jag säger det också, så att jag 

förstår det, men om man läser andemeningen i de här anteckningarna så får 

åtminstone jag för mig att andemeningen är att vad som än händer så är det, 

du har rätt och hon alltid har fel, hon kände sig nedvärderad, i de 

anteckningarna, det betyder inte generellt sett över hela tiden men det, just 

de här anteckningarna som hon har skrivit. Är det så? Kan det stämma att 

hon var nedvärderad utav dig?  

Anders: ”Nej, hon var inte nedvärderad.” 

FL: ”Så man kan påstå att du i alla fall fram till i höstas hade ett alldeles 

utmärkt förhållande med Karin? Eller ett bra förhållande? 

Anders: ”Ja, precis, ett bra förhållande.” 

 

[Andra exemplet] 

FL: ”Nej, det betydde att det var slitningar i förhållandet mellan Berit och 

Karin?” 

Anders: ”Ja… ja.” 

FL: ”Vad tog du för roll i det här? Vad var din roll? Jag menar ni bodde 

ihop?” 

Anders: ”Ja, ja, jag försökte naturligtvis som jag gjorde för dig, förklara för 

Karin att hon inte behövde känna sig underlägsen än att det hon behövde 

utveckla sig i och lära sig skulle hon bara göra det var inget problem det 

kunde hon men hon var vare sig en dålig mor, en dålig fru eller en dålig 

husmor, ja. Laga mat lärde jag henne, det tyckte jag var kul så det var inget 

konstigt.” 

[…] 

FL: ”De här slitningarna som var mellan Karin och Berit och du gick in och 

försökte tala om för Karin att hon var lika god som någon annan, 
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förmodligen så sa du att hon var bättre än någon annan, tror jag eftersom 

det var din fru? 

Anders: ”Mm.”[Här är det svårt att svara något annat, menar jag] 

 

Ett uttryckssätt som använts genomgående under Fall 1 är att avsluta frågor, ofta 

slutna sådana, med ”eller”. Ordet ”eller” kan ha en stor betydelse för hur en 

fråga eller ett påstående uppfattas – vissa frågor blir till exempel mer 

suggererande, andra mindre. Om ”eller” används slentrianmässigt, exempelvis 

”och filmen var bra, eller?” så förutsätts svaret vara jakande. Det kan också 

användas misstroende, vilket då istället ger förutsättningen att svaret ska vara 

nekande. Säkerligen kan ännu fler tolkningar göras, och min bedömning är att det 

är ett uttryck att undvika. Det är svårt att använda på ett tydligt sätt och det 

orsakar förvirring i vad som annars hade kunnat vara en tydlig fråga eller ett klart 

påstående. De eventuella fördelar i form av en förminskning av suggeringsnivån i 

en fråga kan vinnas på andra sätt – bäst genom att formulera om frågan till en så 

öppen fråga som möjligt.  

 

[Några exempel – frågorna har inget samband med varandra] 

FL: ”Hade han, jag vet inte hur det är på era jular, var det någon hemma 

hos er då eller var han ensam, eller?” 

 

FL: ”Var det ett SMS till kontantkortstelefonen, eller?” 

 

FL: ”Du hade med dig din bärbara apparat, eller?” 

 

FL: ”Kan du sätta det i samband, eller? Din historia med [Vittne] och 

misshandeln utav Y?” 

 

FL: ”Kan det vara så att hon var sjuk, eller?” 
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4.4.4 Empati och aktivt lyssnande 

Att visa empati innebär att kunna sätta sig in i en annan människas känslor vid ett 

visst ögonblick och förstå hur den personen tänker och känner. En 

grundförutsättning för att kunna åstadkomma detta med en misstänkt är att man 

som förhörsledare kan separera handling och individ.
225

 Om den hörde känner att 

förhörsledaren signalerar ett moraliskt fördömande eller till och med avsky så är 

det osannolikt att den hörde delar med sig av sina känslor och erfarenheter. 

 Ett annat hjälpmedel (vilket likt empati snarare är en förutsättning) för att 

den misstänkte ska våga och vilja berätta är att lyssna aktivt. Det innebär i 

korthet att med sin kropp och sitt språk visa att man som åhörare är intresserad av 

vad som berättas. Vissa författare menar att motivationen att berätta skapas 

främst av responsen från lyssnaren.
226

 När den hörde berättar så är det av största 

vikt att inte avbryta berättelsen mitt i. Detta dels eftersom det kan bryta 

kopplingen till minnesbilden men också eftersom det kan ge intrycket av att 

förhörsledaren inte är intresserad av berättelsen utan bara av för honom relevanta 

fakta. Dessutom minskas mängden detaljer som utvinns ur berättelsen
227

  

 I det här avsnittet analyseras förhörsledarnas användande av empati och 

aktivt lyssnande i de observerade fallen. Inledningsvis kan nämnas att det vid 

samtliga förhör i alla fyra fallen alltid fanns mer än en förhörsledare närvarande. 

Detta är positivt eftersom det kan vara oerhört svårt att lyssna aktivt och 

samtidigt komma med relevanta frågor. Den biträdande förhörsledaren kan därför 

främst fokusera på att alla relevanta frågor tas upp, medan huvudförhörsledaren 

har större fokus på interaktionen med den misstänkte.
228

 

 I förhören med Berit i Fall 1 så är det tyvärr inte möjligt att analysera 

förhörsledarens kroppspråk på grund av avsaknaden av videoinspelning. Endast i 

Fall 4 är det möjligt att säga något om förhörsledarens ansiktsuttryck, då det bara 

var i det fallet som förhörsledarens ansikte var synligt på inspelningen. 

Förhörsledaren i Fall 4 är både med avseende på kroppsspråk och ansiktsuttryck 
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 Christianson, Engelberg, Holmberg – a.a. s. 238. Se även vidare avsnitt 3.2. 
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 Se t.ex. Holmberg – Sexualbrottsförövares upplevelser av polisförhör, s. 6 f. 
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 Avsnitt 3.1. Se även Bring m.fl. – a.a. s. 151 f och s. 181.  
228

 Bring m.fl. – a.a. s. 152 f. 
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uppmärksam och intresserad av Nils berättelse.  Han har ett lugnt, professionellt 

kroppspråk och sitter något framåtlutad för det mesta, vilket ger ett intresserat 

intryck. Han nickar uppmuntrande då och då samt möter Nils ögonkontakt då 

denne söker sådan. Även verbalt använder sig förhörsledaren av de 

uppmuntrande uttryck som rekommenderats tidigare, såsom ”ja”, ”mm”, 

”fortsätt”, ”nej”, ”jag förstår” och så vidare. Innan nästa fråga så sammanfattas 

också det som Nils berättat och kontrollfrågor ställs, vilket visar för Nils att 

förhörsledaren har lyssnat och är noga med att ha förstått rätt. 

 Vad som sagts om Fall 4 är i allt väsentligt överensstämmande med 

kvaliteterna i Fall 3. I Fall 3 frågar dessutom förhörsledaren Henrik om hur 

denne känner över de motstridiga uppgifter som Lisa lämnar. Detta leder till att 

Henrik berättar om sina känslor kring vad han uppfattar som falska anklagelser. 

Förhörsledarens intresse för Henriks känslor verkar ha en på honom positiv 

inverkan. Efter en sådan episod så vill Henrik alltid självmant berätta ytterligare 

information och verkar lättare till sinnet.  

 I Fall 2 används som nämnts en tolk och detta gör det svårare för 

förhörsledaren att lyssna aktivt och i viss mån även att visa empati. Det blir en 

fördröjning i konversationen och dessutom måste med de två första tolkarna den 

fria berättelsen avbrytas medan översättningen utförs.
229

 Alexander är mycket 

skärrad av händelsen och gråter ofta i de första förhören, han svarar heller inte på 

alla frågor, särskilt inte de som direkt berör brottet. Trots detta så är det de 

brottsrelaterade frågorna som det fokuseras på. Såsom diskuterades ovan i avsnitt 

4.4.1 så görs ingen särskild presentation och inget särskilt relationsskapande. 

Detta sker inte heller senare, även om förhörsledaren vid vissa tillfällen frågar 

hur den misstänkte mår eller kopplar till dennes känslor. Exempelvis berättar 

förhörsledaren att han förstår att Alexander har tänkt mycket på det som hänt och 

undrar om det är något som Alexander själv vill berätta eller prata om. Detta sker 

dock först i ett av de sista förhören; i de utredande förhören så fokuseras nästan 

enbart på för utredningen relevant fakta.  Istället för att försöka visa empati och 
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 Som nämnts så kunde den sista tolken översätta simultant eller anteckna på dator och därefter översätta 

långa utsagor.  
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få den misstänkte att öppna sig så kan samma fråga ställas om och om igen, 

fastän inget svar ges. Uttryck såsom ”nu får vi skärpa oss” eller ”nu får du 

vakna till lite, vi är alla trötta” används när Alexander inte svarar och är 

nedstämd. Det är min uppfattning att förhören hade kunnat vara mer lyckade om 

fokus i större utsträckning lagts på att bygga förtroende.
230

  Detta hade kunnat 

göras genom att visa ett intresse för bland annat Alexanders relation till Lena och 

dottern. Dessa relationer tillfrågades Alexander om men bara så långt det var 

direkt intressant för utredningen.  

 Nästan i andra änden av empatiskalan finner vi förhörsledaren i förhören 

med Berit i Fall 1. Han visar ofta empati och förståelse för Berits känslor och 

uttrycker en vilja om att hon ska berätta vidare trots att det är jobbigt. När 

förhörsledaren visar att han förstår att det är svårt för Berit att berätta så blir hon 

mer avslappnad och kan lättare fortsätta. När hon inte orkar så erbjuds pauser i 

förhöret eller att just den delen ska diskuteras vid ett senare tillfälle.  

 

[Exempel ett] 

Berit: ”Ja, ja, alltså min min känsla och min, min hela uppfattning då var att 

det här var vad jag skulle göra och det var ja, det liksom… Ja, jag vet 

inte…” 

FL: ”Nejdå det är helt okej. Jag vill att du fortsätter och berättar även om 

jag har stor förståelse för att det här är fruktansvärt jobbigt för dig men att 

du ändå försöker och berätta…” 

Berit: ”Ja, sen så gick Karin och lade sig och jag var, jag kände mig så 

fruktansvärt liten, ensam och jag, jag var väldigt liten och rädd var jag, och 

Karin gick då och lade sig i mitt rum, i min säng…”[…] 

 

[Exempel två] 

Berit: ”[…] det gör så ont i mig och det här är så jobbigt för mig egentligen. 

Ja…” 

FL: ”Jag förstår det Berit och jag ser ju på dig och ditt kroppsspråk att det 

är väldigt jobbigt det här.” 

Berit: ”Ja, ja…” 

                                                           
230

 Se avsnitt 3.2. 
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FL: ”Och det kanske blir ännu jobbigare för jag vill ju att du ändå ska 

försöka ta dig igenom den här historien om du orkar alltså…?” 

Berit: ”Ja.” 

FL: ”Du ligger på soffan i vardagsrummet och väntar in tiden då eller?” 

Berit: ”Ja, jag hade ju fått ett SMS […]” 

 

Under längre berättelser så använder sig förhörsledaren av flera uppmuntrande 

uttryck, av typen som beskrivits tidigare. Eftersom det inte är en videoinspelning 

så är det oklart huruvida han också med sitt kroppsspråk lyssnar aktivt, men det 

är inte otänkbart. En annan viktig del av aktivt lyssnande är ju just att lyssna och 

därmed komma ihåg den hördes berättelse. Ibland kan den hörde bli osäker på 

om förhörsledaren förstår hur den hörde känt sig eller vad som har hänt. Det är 

då viktigt att förhörsledaren har lyssnat och satt sig in i den hördes berättelse och 

känslotillstånd så att denne kan ge ett förtroendeskapande svar.  

 

Berit: ”[…] efter några dagar att jag har gjort det här men att bli ertappad 

där det kändes väldigt jobbigt, jag vet inte om du förstår min känsla?” 

FL: ”Nej, jag kan förstå så här att, du har ju sagt att egentligen ville ju du 

komma därifrån?” 

Berit: ”Ja, precis.” 

FL: ”Och en del i det, förstår jag nu, kanske är att du trodde ändå att du 

skulle hamna i fängelse men det ville du egentligen inte men en del i varför 

du vill komma ifrån där också förutom att du inte ville hamna i fängelse det 

är att du inte vill bli upptäckt där på platsen av församlingsmedlemmar? 

Berit: ”Precis, och det var egentligen det största att jag ville inte där bli 

upptäckt, hade polisen tagit mig på vägen hem […]” 

 

I ovanstående exempel är det tydligt att förhörsledaren förstått hur Berit kände 

sig, vilket leder till att hon får den respons hon söker och vill då berätta vidare – 

”Ja, precis.[…] Precis […]”.
231

 Något som däremot inte hanteras lika skickligt i 

förhören med Berit är tystnad – så snart det blir tyst så får hon en ny fråga. Vid 
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 Enligt vissa författare är det just responsen från förhörsledaren som är den viktigaste motiveringen till 

att berätta vidare. Holmberg – a.a. s. 6 f. 
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flera tillfällen skulle säkert fler detaljer komma fram om hon fick tänka efter lite 

och tömma minnet.
232

  

 I förhören med Anders så kunde det hända att han blev avbruten mitt i sin 

berättelse, ofta för – vad jag menar var – helt onödiga frågor. Att avbryta en fri 

berättelse är negativt av flera anledningar vilket har förklarats tidigare, och bör 

alltså endast ske i undantagsfall. En grundförutsättning för ett sådant 

undantagsfall borde vara att frågan som ställs är oerhört viktig – viktig nog för att 

väga upp nackdelarna med en avbruten berättelse.  

 

Anders: ”[…] en grov synd men det återkom hon ofta till att gud ju faktiskt 

kunde säga emot sig själv eller säga emot sina egna bud eller säga emot sina 

egna ordningar och det var väl en sådan sak som mycket låg till grund för 

att/ 

FL2: ”Förlåt att jag avbryter dig, det var alltså Berit som återkom med 

sådana frågor?” 

Anders: ”Ja, ja.” 

FL2: ”Till dig?” 

Anders: ”Till mig, ja.” 

FL2: ”Ja, fortsätt.”  

 

I exemplet ovan är det uppenbart att det rör sig om Berit, det finns ingen annan 

som Anders skulle kunnat prata om och frågan är därmed enligt mig helt onödig. 

Det finns fler liknande avbrott som orsakar osämja mellan Anders och den ovan 

citerade förhörsledaren (en av de biträdande förhörsledarna). Detta återkommer i 

nästa avsnitt om attityd och förhållningssätt, 4.4.5, nedan.  

 Under förhören med Anders så saknas nästan helt några verbala 

uppmuntringar eller bekräftande småord. Det är oklart också om och i så fall hur 

förhörsledaren använder sitt kroppsspråk, eftersom bara dennes ben syns i bild. 

En nackdel är att förhörsledaren ofta prasslar med diverse papper, pärmar och 

anteckningar. Detta sker även ibland under Anders berättelse och vid något 

tillfälle tvingas Anders upprepa sig eftersom pappersljuden överröstat honom. 
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 Se avsnitt 3.1 om minnet. 
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Troligtvis ger detta pappersprassel ett ointresserat intryck, men Anders relation 

till förhörsledaren verkar trots detta god, i synnerhet jämfört med Anders relation 

till en av de biträdande förhörsledarna.  

 

4.4.5 Attityd och förhållningssätt 

Det här kapitlet berör vilken inställning förhörsledaren har i förhållande till den 

misstänktes skuld, och vilken attityd han har när han ställer frågor. Avsnittet 

berör också förhörsledarens och förhörens typ i allmänhet – om det finns 

konfrontativa delar eller metoder som återfinns i exempelvis Reid-tekniken. I 

många avseenden tangerar det här avsnittet föregående avsnitt om empati, men 

empati kan också användas på ett manipulativt sätt som en del i Reid-metoden. 

Föregående kapitel hanterar förekomsten av empati och aktivt lyssnande; det här 

kapitlet behandlar istället den attityd och det förhållningssätt som genomsyrar 

förhören.  

 I Fall 1, i förhören med Anders så fanns en huvudförhörsledare och två 

biträdande förhörsledare. En av de två biträdande förhörsledarna deltog inte mer 

efter ungefär hälften av förhören. Innan dess så uppvisade han emellertid ett 

relativt konfrontativt förhörssätt med avbrott av berättelser och höjd röst eller 

sarkastisk ton. Detta irriterade ofta Anders och ledde till att han inte ville berätta 

vidare och ibland brusade upp.  

 

[Exempel 1] 

FL: ”Vem bestämde att din dotter skulle sova borta den här kvällen?”  

Anders: ”Ja det vet jag inte, det var ett ganska vanligt förekommande 

önskemål från [barn] och [barns kompis] sida.”  

FL: ”Betydde det att/” [snedsträck indikerar att personen blivit avbruten] 

FL2: ”Det var inte det som var frågan!”  

Anders: ”Jag svarade att det vet jag inte.”  

FL2: ”Jaa, kan du svara på vem som bestämde att hon inte skulle sova 

hemma?”  

Anders: ”Det var förmodligen något vi gjorde i samråd, så brukar det 

vara.” 
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FL2: ”Brukar det vara så?”[Ett spydigt, irriterat tonfall]  

Anders: ”Ja.”[En arg, sammanbiten min] 

 

[Exempel 2] 

Anders: ”[…]så jag tar det lugnt men går sen ut i bilen och åker, som jag 

har sagt, bort till Statoil där jag kontaktar Berit. Jag visste att hon var i 

[Stad]. Hon hade frågat/ 

FL2: ”Vad pratade du med henne om då?” 

Anders: ”Jag är på väg dit.” 

FL2: ”Ja, men kan du svara på det?” 

Anders: ”Nej, inte i detalj.” 

FL2: ”På att ungefär? Kommer du ihåg kort vad ni pratade om?” 

Anders: ”Ja, det var ju det jag var på väg till, men tack för att du störde min 

koncentration.” 

FL2: ”Du vill inte svara på det?” 

Advokat: ”Du hörde väl själv han sitter och berättar spontant, varför ska du 

hugga?” 

Anders: ”Varför är du ständigt så provokativ?”  

[Höjda röster från vad jag tror är Anders, FL2 och advokaten följer, samt 

att man hör ett ”shhhh”-ljud från FL] 

FL2: ”Nej då.” 

Anders: ”Jag gör mitt bästa och jag ska fortsätta göra mitt bästa.” 

FL2: ”Det är bra.” 

 

Min bedömning är att de inflikningar och avbrott som den biträdande 

förhörsledaren i de här fallen gör är helt onödiga, och frågorna han ställer är 

omotiverade eller hade kunnat vänta till senare. De uppnår inget annat resultat än 

att förarga Anders och minska dennes lust att berätta vidare. Dessutom avbryts 

oftast ett spontant berättande, och kopplingen till minnet riskerar därmed också 

att brytas, särskilt eftersom Anders blir så upprörd.
233

  

 Huvudförhörsledaren i förhören med Anders är alltjämt neutral och lugn, 

med få undantag. Vid ett tillfälle så uttrycker han att det inte vore så underligt om 

Anders ville att Karin och Petter skulle dö, eftersom Anders hade ett förhållande 

                                                           
233

 Han blir då försatt i ett annat sinnestillstånd, och som diskuterats i avsnitt 3.1 så är minnen som 

starkast om man befinner sig i samma sinnestillstånd som när minnet registrerades.  
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med Petters hustru. Det kan möjligtvis tolkas något manipulativt, som att ge 

Anders ett accepterat motiv till brotten.
234

 Då det inte följs upp sedermera så 

bedömer jag det som oavsiktligt från förhörsledarens sida.  

 I synnerhet mot slutet av en förundersökning kan det vara svårt att vara 

neutral i förhållande till den misstänktes skuld. Detta särskilt då brottet erkänts 

eller närmast bevisats under utredningens gång. Det är därför viktigt att 

förhörsledaren kan göra skillnad mellan gärning och person, som nämndes ovan i 

avsnitt 3.2. Med detta sagt så bör nog, menar jag, förhörsledaren ändock alltid 

undvika att påstå att den misstänkte är gärningsman, vilket sker i nedanstående 

exempel. 

 

FL: ”[…]jag förstår både att du kan vara nervös för att Karin sett fotspåren 

och att du kan vara nervös för om du nu visste att Karin skulle skjutas så 

bägge två förstår jag.” 

Anders: ”Ja, det är bara för mig fruktansvärt olyckligt att det 

sammanfaller.” 

FL: ”Precis.” 

Anders: ”Ja, men att det sammanfaller gör ju inte mig till en gärningsman 

direkt.” 

FL: ”Nej, inte just det, men det hela sammantaget, och det här 

telefonsamtalet 04:32:01 när Berit ringer till dig och du pratar om något 

bibelspråk här helt plötsligt.” 

[…] 

FL: ”Och det sammantaget med allt övrigt tycker jag…[här hejdar sig FL 

som om att denne kommer på sig att inte säga resten av meningen] […].” 

 

Både i Fall 3 och 4 är förhörsledaren lugn, professionell och förhåller sig neutral. 

I Fall 4 (flickan och våldtäkten) så tar förhörsledaren särskilt tydlig hänsyn till 

objektivitetsprincipen när han förklarar för Nils att det är viktigt att berätta såsom 

det var, och inte automatiskt hålla med målsägandes utsaga.  
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 Detta kan utgöra en del av Reid-tekniken, särskilt sammankopplat med ”minimering”, se avsnitt 

3.4.1.1.  
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Nils: Men hon kanske har rätt i det, inte för att jag tyckte att jag var 

våldsam, men hon kanske upplevde mig som våldsam.  

FL: Det är också viktigt, Nils, nu, att du inte rakt av säger att det stämmer 

det som Frida säger, för det kan ju vara så att hon, att hon har upplevt saker 

som inte rätt, förstår du? Så därför är det viktigt att du beskriver. Det är 

därför det är viktigt att du beskriver precis hur du har upplevt det. Och är 

det så att du har varit våldsam så är det bra att beskriva på vilket sätt har du 

varit våldsam och har du inte varit våldsam, då är det viktigt att du säger att 

du inte varit det. Förstår du?  

Nils: Ja.  

FL: Så att det är viktigt att du inte säger att det stämmer som Frida säger, 

det är viktigt att inte vara lags, utan att du ska säga vad du minns, förstår 

du? Det är viktigt, det är jätteviktigt.
235

  

 

I Fall 3 så poängterar förhörsledaren också att han inte tror att Henrik far med 

osanning bara för att han ställer konfronterande frågor, utan att han måste det då 

olika personer säger olika saker. Detta sker dock först efter en relativt lång stund, 

och skulle passa bättre i början av förhöret, som i Fall 4. Både i Fall 3 och 4 så 

uppmanar förhörsledaren i slutet av förhören de misstänkta att berätta om det 

finns någonting mer som de vill berätta om, fråga eller prata om. Detta är positivt 

och visar att förhörsledaren är intresserad av alla uppgifter, även sådana som kan 

gynna den misstänkte eller som han själv inte inser är relevanta.  

 I Fall 2 så finns vissa exempel på uttalanden som av den hörde kan 

uppfattas som hot eller löften om belöning. Bland annat så säger förhörsledaren 

efter att ha uppmanat Alexander att berätta att ”vi har gott om tid, vi har hela 

dagen på oss”. Därefter så hävdar förhörsledaren att Alexander ”minns 

MYCKET väl vad som hände den här kvällen”. Det kan tolkas som att om inte 

Alexander berättar vad förhörsledarna vill höra så kommer de att sitta på förhör 

hela dagen. Å andra sidan så är det viktigt att en hörd person får uppfattningen av 

att det finns mycket tid, så att denne inte känner sig stressad.
236

 Med tanke på hur 
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 I vanliga fall hade jag nog tolkat detta som att “hjälpa” den misstänkte i för hög utsträckning. Då M 

har en nedsatt intelligens och verkade ta målsägandens ord för hundraprocentig sanning så är 

förhörsledarens kommentar befogad. 
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det sades så är det mindre troligt att det sistnämnda var det avsiktliga 

meddelandet.  

 Vid ett senare förhör så gör förhörsledaren ett uttalande som kan tolkas som 

ett löfte om belöning om Alexander berättar var kniven (mordvapnet) finns.
237

 

Detta är en särskilt trolig tolkning om man betänker hur tolken översätter 

uttalandet. 

 

FL: ”Det är ju lika bra att lägga det här bakom sig nu, och reda ut 

alltihopa. (paus) Vi kan åka ut tillsammans så kan du visa var den ligger…? 

(paus) Det är bäst för alla.”  

Alexander: ”May I have some coffee?”  

FL: ”Ja vi kan hämta kaffe. Kan du berätta var kniven ligger då så ska vi 

hämta lite kaffe också så vi får in lite luft härinne, det är dåligt med luft 

här.” [Tolk: “You tell us where the knife is, and we’ll get you some coffee, 

and get some air in here because it’s low on oxygen in here”] 

 

Efter det här följer en rad mer eller mindre aggressiva uppmaningar till 

Alexander att berätta vad kniven är någonstans. Det hade varit bättre att utnyttja 

tystnad och vänta ut ett svar från Alexander, eller helt enkelt pratat om något 

annat. När en misstänkt inte vill svara på en fråga är det oftast inte värt att 

fortsätta ställa frågan.
238

  

 

FL: ”Alexander berätta vad den finns nu, så får vi det här färdigt.” [Tolken 

säger “Tell us where it is now, and we can have this over and done with”] 

FL: ”Alexander, du har ju ändå berättat vad du, gjorde av jackan, och du 

har berättat vart du gjorde av skorna, du har berättat att du tvättade av dig i 

bäcken, du har ju berättat så noga, så klart att du kommer ihåg vart kniven 

finns någonstans??”  

FL: ”Ja Alexander vi är, vi är övertygade om att du vet var du har lagt 

kniven någonstans. Vi tror inte att det är som du säger att det, att, att som vi 

säger att du har gömt den, vi tror att du i sådana fall lagt undan den på ett 

                                                           
237

 Löften om belöningar eller hot om straff kan som bekant vara en del av Reid-tekniken och är dessutom 

otillåtet i Sverige.  
238

 Bring m.fl. – a.a. s. 163.  
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ställe eller kastat på ett annat ställe än det du har beskrivit tidigare. Så om 

du tänkte efter, kommer du ihå… tänk efter nu i det här, du har ju berättat så 

mycket annat, bra detaljer som stämmer. Och vet man, vet du vart du har 

lagt den och vad, vad han kan, vart han kan finnas, så kan vi åka ut direkt 

efter det i sådana fall får du visa på.”  

FL: ”Du kan märka ut här med pennan om du vill, på kartan.” 

FL: ”Säg var! Rita ut var!”  

FL: ”Alexander, berätta om kniven nu för oss.” 

FL: ”Ja men kom igen nu Alexander, du, nu ska vi hämta kniven, tala om 

var den ligger någonstans?”  

FL: ”Näe. Vi kommer ju att fortsätta leta här, vi har ju kanske varit, nu kan 

jag inte säga exakt hur många poliser då som har jobbat med det, men det är 

ju säkert åtminstone en 30-40 poliser som har jobbat flera dagar för att leta 

efter den här kniven på alla tänkbara sätt. Och vi kommer att fortsätta leta 

med ännu mer människor tills vi hittar kniven, så vi tycker det är mycket 

bättre om att du visar var den finns, åtminstone visa vilket område.” 

FL: ”Kniven kan inte bara ha försvunnit.”  

FL: ”Har du själv några idéer på, var kniven kan ha tagit vägen när du har 

kastat den? 

Alexander: ”Kanske någon slängde den i papperskorgen eller någonting 

sådant, jag vet inte.” 

FL: ”Har du lagt den i en papperskorg?”  

Alexander: ”Nej.”  

FL: ”Jag kan bara tala om för dig att vi har, vi se, fanns ju papperskorgar 

utanför [Butik], och på flera andra ställen, och de soporna har, har man 

samlat in i en stor container, två stora containers, ja, och det ska jättemånga 

poliser gå igenom och leta igenom gamla sopor som är en månad gammal, 

så det vore ju bra om du kunde hjälpa oss så man slipper göra det.”  

 

Det är tydligt att förhörsledarna inte tror på det Alexander berättar – att han inte 

kommer ihåg var han gjort av kniven. Som en följd av detta fortsätter de att 

pressa honom, och till och med halvskriker att han ska rita ut var den befinner 

sig. De försöker också att spela på Alexanders samvete genom att berätta att 

polisen tvingas leta igenom sopor. Därutöver så gör de klart att de kommer att 

hitta kniven i vilket fall, så det är lika bra att han berättar. Den konfrontativa 
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metod som används är dock inte lika farlig som om det istället för knivens 

position rört sig om ett erkännande. Det är inte möjligt för Alexander att falskt 

erkänna knivens position, eftersom det uppdagas så snart det undersöks om 

kniven finns på platsen. Däremot finns stor risk för att han stänger av och inte 

vill berätta mer, får en dålig relation till förhörsledarna och känner att han inte 

blir trodd. 

 I förhören med Berit så var förhörsledaren överlag objektiv, lugn och 

professionell. Han visade empati och lyssnade på Berit, såsom diskuterats i 

föregående avsnitt, trots att hon erkänt de grova brott hon misstänktes för. När 

det sista förhöret med Berit avslutats – men inspelningen fortfarande rullade 

några sekunder – så antyds att förhörsledaren sagt till henne att han kan se på 

henne om hon ljuger eller inte. 

 

FL: ”Är, eller var, det jobbigt?” 

Berit: ”Näe, jaa…” 

FL: ”Prata om det här sista eller?” 

Berit: ”Lite, eeh…” 

FL: ”Det är ju viktiga saker för oss…” 

Berit: ”Ja, jag förstår det.” 

FL: ”Det är ju så det är det, det… Det är nog viktigt för dig att, inför en 

rättegång att, du har kommit ut helt och hållet så att du inte behöver sitta 

och tänka efter utan att du kan köra, bara berätta som det är. Utan att tänka 

dig för så mycket.” 

Berit: ”Ja precis. Nu berättar jag verkligen som det varit. Det märker du 

säkert också på mig, att jag inte blir såhära konstig.” 

FL: ”Mm.” 

Berit: ”Eller jag vet inte hur du…?” 

FL: ”Näe jag märker att, jag har ju sagt som tidigare att jag har ju fördel i 

förhören med dig att jag ser lite grann på ditt kroppsspråk kanske inte allt 

men syns mer på dig än sådana som är hos polisen väldigt ofta/” 

[inspelningen avbryts] 

 

Det här är för mig något bekymrande, eftersom det antyder att hot, löften eller 

andra icke-önskvärda metoder kan förekomma utanför själva förhören. I det här 
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fallet var det knappast så att förhörsledaren avsiktligt hotat den misstänkte med 

att han alltid vet när hon ljuger. Att en sådan antydan dock gjorts från 

förhörsledarens sida, och utanför förhören dessutom, väcker oro. Det finns, som 

nämnts tidigare, tillfällen då svensk polis använt sig av erkännandefokuserade 

metoder.
239

 Det framstår inte för mig som osannolikt att lika grova eller ännu 

grövre metoder skulle kunna används utanför förhören, eftersom det där inte 

finns någon dokumentation av vad som sagts.  

 

4.4.6 Dokumentation 

I juridikavsnittet om dokumentation, 2.2.3, så redogörs för vilka regler som finns 

i Sverige för dokumentation av förhör. Bland annat så ska dokumentation vara så 

nära överensstämmande med det talade ordet som möjligt, men ordagranna 

anteckningar är inget krav. Det är heller inget krav på att spela in förhör med 

ljud- eller videoinspelning, men jag anser att det alltid bör göras. Det krävs också 

sådan inspelning för att ordagranna anteckningar ska vara möjligt, något som jag 

tycker alltid bör finnas – i vart fall när förhöret rör grova brott.  

 De förhör jag observerat har naturligtvis varit inspelade på ljud eller video, 

och det har också till samtliga funnits ordagrann dokumentation, vilket är 

positivt. Däremot har det funnits flera förhör – särskilt i Fall 1 som innehöll 

väldigt många förhör – som inte varit inspelade.
240

 De förhören har då alltså 

heller inte dokumenterats i dialogform. I det här avsnittet analyseras och 

diskuteras hur väl dokumentationen är gjord i de fall som observerats, med fokus 

på felaktigheter och förbättringsmöjligheter.  

 I Fall 2, där tolk användes, så dokumenteras förhörsledarens fråga, men inte 

hur tolken översätter frågan till den misstänkte. I andra riktningen dokumenteras 

inte vad den misstänkte säger direkt, utan endast tolkens översättning. Oftast är 

dessa med varandra överensstämmande, men inte alltid. Några exempel på hur 

fel det kan bli finns i avsnitten 4.4.3 och 4.4.5. Vid några av de senare förhören 

                                                           
239

 Se Christer Nygren – Polisförhör – sökande efter fakta eller erkännande – en studie av polisförhör i två 

mordutredningar. 
240

 Som nämnts i avsnitt 4.2 så har jag haft tillgång till akterna där samtliga förhör funnits med.  
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har den som transkriberat valt att citera den misstänkte när tolkens översättning 

inte riktigt stämt överens med vad den misstänkte sagt. Detta är positivt men kan 

knappast krävas i alla lägen, i synnerhet inte då den misstänkte pratar ett annat 

språk än engelska. Av någon anledning så översätts inte det försvararen säger av 

tolken, och försvarens frågor till Alexander finns inte dokumenterade. I 

dokumentationen står endast till exempel ”Försvarare: pratar engelska”. 

Frågorna rör bara teknikaliteter dock, som att försvararen förklarar skillnaden 

mellan att förneka och erkänna. Inte minst av rättssäkerhetsskäl så bör det ändå 

finnas med i dokumentationen.  

 Den misstänkte är som nämnts väldigt tystlåten i stora delar av framförallt 

de inledande förhören. Han svarar då ofta genom att nicka eller skaka på 

huvudet, men detta syns inte i dokumentationen. Den som transkriberar 

dokumentationen lyssnar på det ljudband som spelats in, och tittar alltså inte på 

videoinspelningen. I Fall 4 så kringgås detta problem genom att förhörsledaren 

berättar för den misstänkte att det är så det går till, och att han därför vill att den 

misstänkte svarar verbalt. När han inte gör det så säger förhörsledaren till 

exempel ”nu ser jag att du nickar, stämmer det?” för att det ska synas i 

dokumentationen. Något sådant förekom dock inte i Fall 2, varför flera svar från 

Alexander saknas. Nedan följer ett antal exempel där svaren alltså helt saknas i 

dokumentationen: 

 

FL: ”Är du trött?” 

Alexander: *nickar* 

 

FL: ”Hade du inget mer på överkroppen?” 

Alexander: *skakar på huvudet* 

FL: ”Hade du inte en jacka på dig då?” 

Alexander: *skakar på huvudet* 

FL: ”U hade du en jacka på dig?” 

Alexander: *ger inget svar* 

 

FL: Alexander, vill du säga något mer? 

Alexander: *skakar på huvudet* 
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FL: ”Jag tror inte du är nå’ sjuk, Alexander. Jag tror nog bara det är svårt 

att berätta hemska saker man har varit med om. Jag tror du vill berätta för 

oss. Men gör vi inte det nu då så kan vi göra det senare. Är vi överens? Ja?” 

Alexander: *nickar efter den näst sista och den sista frågan* 

 

Just i de här exemplen så har avsaknaden av Alexanders svar i dokumentationen 

inte någon avgörande betydelse, men det kan tänkas ha det i andra fall. Därför 

bör förhörsledaren alltid uppmuntra till verbala svar, och då dessa saknas se till 

att själv säga på vilket sätt den misstänkte svarar. 

 En förutsättning för att det ska vara lönt att gå tillbaka och titta i 

dokumentationen vad den misstänkte sagt är att dokumentationen 

överensstämmer med vad som sagts. Vid ett tillfälle i förhören med Anders så är 

förhörsledaren och Anders oense om vad Anders precis sagt. Det föreslås då att 

de ska gå tillbaka och titta senare, men i dokumentationen står inte det Anders sa 

utan det förhörsledaren tyckte att han sa. Det är visserligen svårt att höra 

skillnaden, men det är möjligt och eftersom det var omdiskuterat så borde den 

som transkriberat lyssnat extra noga.  

 

FL: ”Och det här är taget på [Stad]masten de här samtalen, men det finns 

ett samtal till som också är taget vid [Stad].”  

Anders: ”Det har jag förstått sen tidigare.”  

FL: ”Vilket samtal är det?”  

Anders: ”Ja, det är ett samtal från det här kontantkortet.” [OBS: I 

dokumentationen står det ”Jag hade ett samtal från det här kontantkortet”]
241

  

FL: ”Du hade ett samtal?”  

Anders: ”Nej?”  

FL: ”Från?”  

FL2: ”Du sa precis det.”  

Anders: ”Va?”  

                                                           
241

 Eftersom kontantkortet var i kontakt med Berit, och Anders i det här skedet av utredningen fortfarande 

förnekade att han haft någon kontakt med Berit, så är det högst relevant huruvida han säger att han haft 

ett samtal. 
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FL: ”Jag tyckte att du sa att du hade men det är möjligt, du får gärna ändra 

dig, det gör inte mig någonting.” 

 Advokat: ”Säg vad du sa innan bara.”  

Anders: ”Vad jag sa?”  

Advokat: ”De uppfattade nog inte vad du sa riktigt.”  

Anders: ”Okej. Jag uppfattade det som att du frågade eller sa att det har 

varit ett samtal till och då sa jag att det har tidigare omtalats i förhör ett 

från detta kontantkort, men det var inget jag höll.”  

FL2: ”Nej, du sa nu att du hade ett samtal från det kontantkortet, vi frågade 

vad du menar med det?”  

Advokat: ”Det tror jag inte var riktigt citerat FL2, men det finns på.”  

Anders: ”Det sa jag inte, jag hade inte.”  

FL2 [I dokumentationen står det att detta sägs av advokaten, men det är 

FL2]: ”Vi får gå tillbaka och titta.”  

Anders: ”Ja, det får vi göra, jag hade inte ett samtal från det kontantkortet.” 

 

Vid ett annat förhör så saknas ordet ”inte” vilket då innebär att Anders uttalande 

får omvänd betydelse. Då han egentligen säger att han ”sagt att jag inte har haft 

ett sexuellt förhållande med Berit” så står det i dokumentationen att han säger 

”sagt att jag har haft ett sexuellt förhållande med Berit”. I de allra flesta fall är 

det troligtvis möjligt att förstå dylika misstag där ett ord saknas är just misstag, 

tack vare den kringliggande konversationen. Just förekomsten av ”inte” är dock 

något särskilt eftersom det har kraften att omvända en menings betydelse helt och 

hållet.  

 I förhören med Berit så saknas bitvis flera småord som ”till” ”min” ”han” 

och liknande. På ett ställe saknas en hel mening, när förhörsledaren säger ”Du 

väljer själv om du vill svara.” efter en fråga. Genomgående så saknas också i 

samtliga förhör, med några få undantag, indikationer på när förhörsledaren 

avbryter en berättelse. Istället sätts punkt ut, vilket då ger intrycket av att den 

misstänkte självmant valt att avsluta meningen där.  

 

Berit: ”Nej, det tror jag inte. Han ville inte veta vad det stod, han tyckte det 

var jobbigt att höra det. Och han förstod på något sätt att det här var 
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någonting, skulle det här ske så svar det någonting som jag skulle göra, jag 

och, det var något som låg på mig. Och han.” 

FL: ”Sa han så?” 

 

I ovanstående exempel så avbryts alltså Berit, men det syns inte om man 

läser dokumentationen. Istället fås intrycket att det som skulle ske var 

något som låg på Berit (mig) och Anders (han). Många skiljer inte på 

”han” och ”honom” och ”hon” och ”henne”, särskilt inte i talspråk, 

varför en sådan tolkning inte är osannolik. I flera av förhören med Berit 

så är inte heller frågor markerade med frågetecken utan samtliga 

meningar slutar med punkt. Detta kan för någon som läser 

dokumentationen vara väldigt förvirrande då det blir svårt att avgöra om 

en mening är en fråga eller ett påstående.  

 I Fall 3 och 4 finns inga felaktigheter i dokumentationen; de är 

dokumenterade ordagrant och min bedömning är att inga misstag görs.  
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5 Slutsatser  

De kvaliteter som observerats under studien är överlag väl överensstämmande 

med de juridiska reglerna och de psykologiska rekommendationerna. 

Förhörsmetoderna är i huvudsak informationssamlande, och det fria berättandet 

uppmuntras genomgående. Generellt så finns det färre problem och färre icke-

rekommenderade metoder i Fall 3, 4 och i förhören med Berit i Fall 1. En 

anledning till det skulle kunna vara att de misstänkta i de fallen erkänner, 

åtminstone delvis, de brott de är misstänkta för.
242

 Berit erkänner såväl mord som 

mordförsök, Henrik erkänner åtta brottstillfällen (målsäganden hävdar dock 

många fler) och Nils erkänner att han haft sex med den minderåriga Frida (men 

förklarar att han var kär). Anders och Alexander däremot förnekar båda två de 

brott de misstänks för; Alexander erkänner dock gärningen men hävdar 

självförsvar.  Förhörsmetoden kan alltså inte vara erkännandefokuserad i de 

förstnämnda fallen, eftersom de misstänkta redan inledningsvis erkänt. Det är 

vidare troligt att det för förhörsledaren finns både mindre (subjektiv) anledning 

och vilja att använda ledande frågor eller ett konfrontativt förhörssätt när den 

hörde erkänt. Det observerades också en högre grad av aktivt lyssnande och 

empati i fallen där brotten erkänts. Även detta ter sig logiskt, eftersom det bör 

vara lättare att ta hänsyn till den hördes känslor om denne upplevs vara ärlig och 

öppen. Om förhörsledaren – exempelvis på grund av sitt konfirmationsbias – är 

övertygad om att en nekande misstänkte är skyldig så tror han också att den 

misstänkte i sin berättelse ljuger. Det kan vara svårt att visa empati gentemot 

någon som enligt lyssnarens uppfattning inte berättar om äkta känslor. Det kan 

också vara frustrerande att inte få den information som polisen vill ha, 

exempelvis när förhörsledaren frågar Alexander om kniven. Det är dock viktigt 

att aktivt motarbeta sitt konfirmationsbias och hålla ett öppet sinne, och låta sig 

bli involverad i den berättelse som ges.  

                                                           
242

 Naturligtvis kan det också vara ett sammanträffande, och den egentliga anledningen någon helt annan. 

På grund av de kommande argumenten anser jag det dock troligt. 
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 I Fall 2, då Alexander är gripen och förd till polisstationen mitt i natten, så 

sker som nämnts inget särskilt relationsskapande utan Alexander får frågan om 

vad som har hänt. Det kan tänkas att detta är vanligt förekommande då något 

hemskt såsom mord nyss skett; polisen vill ha information om brottet på en gång. 

Med tanke på att Alexander – och förmodligen vem som helst som skulle gå 

igenom något liknande – är oerhört upprörd så är en mjukstart på förhöret dock 

särskilt viktig.
243

 Dessutom är det sannolikt att den misstänkte i en sådan 

situation inte minns detaljer från händelsen särskilt väl, på grund av starka 

känslor.
244

 

 Bevisdelgivningen var restriktiv, inte i något av fallen konfronterades den 

misstänkte med all bevisning på samma gång eller konsekvent innan frågor 

ställdes. Bortsett från enstaka tillfällen användes bevisen på det sätt som 

rekommenderas enligt SUE-tekniken.
245

 De misstänkta fick dock information om 

att bevis fanns, såsom i Fall 4 där förhörsledaren berättar att han sitter på mycket 

information. I Fall 1 så informeras också tidigt om att polisen hört många andra 

som inte säger samma sak som den misstänkte, och att detta ska diskuteras mer 

senare. SUE-tekniken bör dock fungera bättre desto mindre information den 

hörde har om polisens bevis, varför förhörsledaren inte bör avslöja ens sådan 

information som i Fall 1 och 4 i onödan.
246

  

 Dokumentationen innehöll en hel del småfel såsom missade ord här och 

där, felstavningar och liknande oväsentligheter. Det fanns dock några större 

misstag, bland annat att den misstänkte felciterats, och att icke-verbala svar inte 

transkriberats.
247

 Vidare så användes bitvis inte frågetecken, utan alla meningar 

avslutades med punkt, och i Fall 2 dokumenterades inte advokatens samtal med 

den misstänkte. I Fall 1 var det flera förhör som inte var dokumenterade i 

dialogform, varav några var efter det att den misstänkte delgivits kvalificerad 

misstankegrad. Problemen med dokumentationen bör kunna åtgärdas genom att 

                                                           
243

 Se avsnitt 3.2 och 4.4.4.  
244

 Se avsnitt 3.1. 
245

 Se avsnitt 3.3.2.7 om SUE-tekniken och varför den fungerar. 
246

 Mer om detta i avsnitt 3.3.2.7 och ovan under 4.4.2. 
247

 Som nämnts beror detta inte på den som transkriberar, eftersom denne inte tittar på video utan bara 

lyssnar på ljudupptagningen. Lösningen är alltså att uppmana den hörde att svara verbalt, eller att 

verbalisera dennes icke-verbala svar då det behövs.  
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strama åt de juridiska föreskrifterna. De lege ferenda bör alla förhör med 

misstänkta för grova brott spelas in och dokumenteras i dialogform. Det är i 

dagsläget med digital inspelning och datorskrivande varken lika tidskrävande 

eller lika kostsamt att göra detta som det varit tidigare. När det gäller just grova 

brott där förhören kan innehålla information som har möjlighet att påverka resten 

av en människas liv torde det inte vara orimligt att kräva en högkvalitativ 

dokumentation.  

 Även regler kring användandet av tolk bör ses över; Sverige bör ha regler 

om detta utöver EKMR art 6.
248

 Vid grova brott, av samma anledning som nyss 

nämndes, så bör tolken vara tillräckligt kvalificerad för att förhöret ska hålla en 

hög kvalitet. Det innebär inte bara att tolken ska kunna översätta närmast perfekt 

från och till den misstänktes språk, utan också att detta kan ske på ett sätt som 

inte hindrar fritt berättande. Tolken bör också instrueras (eller kanske som 

nämndes tidigare, utbildas) att vara noga med att inte förändra frågeformen till 

ledande.  

 De tillkortakommanden, utöver dokumentation och problem med 

tolkningen, som observerats under studien bör kunna förhindras genom att 

förbättra polisers utbildning. Då grundutbildningen håller en hög standard är det 

framförallt vidareutbildningarna som kan förbättras. Jag föreslår ett antal 

förändringar; den första och kanske viktigaste av dessa är att det i Sverige bör 

införas en utbildningsgrupp likt NSSGII i England och Wales.
249

 Denna grupp 

skulle ansvara för att den svenska förhörsutbildningen låg i fas med den 

rättspsykologiska forskningen och därutöver säkerställa att obligatoriska 

vidareutbildningar hölls kontinuerligt. Dessutom skulle gruppen ansvara för att 

utvärdera huruvida den utbildning som gavs efterföljdes och även om den var 

effektiv. Vidare bör grund- och vidareutbildningarna vara desamma nationellt, 

vilket skulle samordnas av utbildningsgruppen.
250

 För att få arbeta med förhör 

som rör grova brott bör förhörsledarna ha klarat av vissa vidareutbildningar som 

                                                           
248

 EKMR är endast en miniminivå, och det finns alltså inget hinder för att ha starkare rättigheter.  
249

 Se avsnitt 3.4.2.1. 
250

 Tidigare har det som nämnts varit upp till de olika polismyndigheterna vilka (om några) 

vidareutbildningar som skulle hållas. Nu är polismyndigheten en och samma myndighet, vilket torde 

förenkla att samordna vidareutbildningarna. 
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säkerställt en högre kompetens. Detta innebär att vidareutbildningarna bör ha 

examinationsmoment som måste avklaras för att vidareutbildningen ska anses 

genomförd.  

 En möjlighet vore också att Sverige utöver ovan nämnda förändringar 

skulle införa en övergripande modell för förhör med misstänkta. Detta har 

föreslagits bland annat i en rapport från RPS, av Granhag, Strömwall och 

Montecinos.
251

 I teorin är även jag benägen att råda till införandet av en sådan 

modell, dock ställer jag mig tveksam till dess praktiska genomförbarhet. I 

rapporten från RPS skriver författarna att en dylik modell skulle behöva uppfylla 

sex högt ställda krav. Av dessa är det i synnerhet två krav som jag menar är 

praktiskt svårt genomförbara. (i) användbarhet: modellens generella principer 

måste kunna översättas till enskilda ärenden. (ii) flexibilitet: modellen måste vara 

flexibel så till vida att dess mer grundläggande principer kan appliceras i enklare 

ärenden, och att modellen dessutom rymmer mer avancerade dimensioner som 

kan appliceras i mer komplexa ärenden. Diesen argumenterar för att förhör 

innefattar så många olika faktorer att strategier och standardlösningar bara kan 

tjäna som utgångspunkter. I varje förhör måste den förhörande fråga sig vilken 

metod som är lämplig; en viss svårighet kan inte alltid överkommas med en viss 

metod och det krävs en hög grad av flexibilitet.
252

 Det ter sig därmed som oerhört 

svårt att konstruera en metod som är tillräckligt konkret för att vara användbar, 

och samtidigt tillräckligt flexibel för att kunna användas i samtliga 

förhörssituationer med misstänkta. Det kan dock likt den perfekta lögndetektorn 

vara ett admirabelt mål att arbeta mot och kanske uppnå i framtiden. Fram till 

dess bör dock de förändringar som föreslagits vad gäller juridiska föreskrifter och 

polisens utbildning tjäna som ett stort steg i rätt riktning. En fördel med att inte 

ha någon fastslagen förhörsmodell är också att flera olika modeller kan läras ut 

inom ramen för utbildningen. Förhörsledaren kan då vara mer flexibel under 

förhören, och använda element från olika förhörstekniker som passar just den 

aktuella förhörssituationen. 
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 Det är inte möjligt att avgöra huruvida de problem som observerats i den 

här studien skulle vara representativa för förhör med misstänkta för grova brott i 

allmänhet i Sverige. Det är dock säkert att problemen förekommit, vilket innebär 

att de i framtiden kan förhindras genom förbättringar av både lagstiftning och 

utbildning. 
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