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 I

Sammanfattning 

Polisen i Sverige ligger många år efter sina kollegor framförallt i England och USA när det 

gäller att använda sig av psykologiska kunskaper när man håller förhör. Vittnesutsagan och 

vad man får fram för uppgifter är till mångt och mycket beroende av förhörsledarens 

kompetens och kunskaper. Trots att förhöret är en så viktig del av bevissäkringen i en 

utredning är det en väldigt försummat del av arbetet inom polisen.    

 

Anledningen till att vi har valt att fördjupa oss i ämnet vittnesförhör och vittnespsykologi är 

att vi genom denna rapport förhoppningsvis kan få en inblick i hur man kan bli en bra 

förhörsledare. Hur man genom kunskaper om hur en människa fungerar och varför man 

reagerar på vissa sätt kan lära sig att bemöta vittnen och personer man ska förhöra på ett bra 

och givande sätt. 

 

Genom att studera litteratur skriven av forskare inom området förhör och rättspsykologi har vi 

fått en djupare förståelse av vad som inverkar på ett vittne och hur människans minne 

fungerar. Vi har också fått en inblick i kommunikationens värld och hur vi som poliser ska 

bemöta ett vittne för att få den bästa och mest tillförlitliga vittnesutsagan. Vi har även använt 

oss av en kvalitativ metod som består i att intervjua Ulf Holmberg, kriminalinspektör och 

universitetslektor i psykologi, som forskar i ämnet. 

 

Vi har genom våra studier förstått att det finns väldigt långt gången forskning på området, 

även inom Sverige, och en mängd metoder att tillgå för att få en bra vittnesutsaga. Vi har här i 

vårt arbete tagit upp tre metoder som finns och används.  
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1. Inledning  

Inom arbetet som polis kommer vi i kontakt med många människor som sett och upplevt 

saker som vi måste ta del av och på ett korrekt sätt dokumentera. I rapporten kommer vi att 

belysa ämnen som förhörsmetodik, hur människor fungerar i en förhörssituation, vilka 

faktorer som påverkar vittnesutsagan samt människans minneskapacitet. För att läsaren 

skall kunna skapa en korrekt uppfattning om arbetet kommer vi att börja detta inledande 

kapitel med att belysa bakgrunden, syftet och frågeställning samt de avgränsningar vi valt 

att göra.  

 

1.1. Bakgrund 

För ett vittne kan upplevelserna av ett brott vara en uppskakande händelse, händelser som 

vi som poliser upplever som vardagsmat. Människor har olika förutsättningar för att vara ett 

bra vittne och det finns olika faktorer som påverkar tillförlitligheten i ett vittnes utsaga. Att 

kunna bemöta människor som har något att berätta om händelser de varit med om, är därför 

av väldigt stor vikt.1  

 

Svenska polisen ligger flera år efter sina kollegor i USA, England och Holland när det 

gäller att använda sig av rättpsykologisk kunskap vid förhör. Eftersom utsagan i en 

brottsutredning är lika viktig i bevishänseende som annan materiell bevisning, är det 

oerhört viktigt att man besitter de kunskaper som behövs för att ta tillvara denna bevisning, 

framförallt kunskaper i vittnespsykologi. Trots detta är förhör med vittnen och 

vittnespsykologi ett väldigt eftersatt område inom polisen. Vi tänker beskriva tre metoder 

som används vid förhör med vittnen, standardmetoden, kognitiva metoden samt PEACE 

metoden. Den ena metoden, som används världen över av poliser, saknar egentligen 

genomgripande och forskargrundad utbildning. Den kallas i forskarkretsar 

”standardmetoden” och innebär att polismannen frågar mycket och den hörde ska svara. 

                                                
1 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
 
 



Vittnespsykologi 
Sara Englund & Stina Johansson 

05-03-22 

 

 2 

Den kognitiva metoden är däremot grundad på rättspsykologisk forskning och bygger på att 

man vill ha en så uttömmande minnesåterhållning som möjligt genom den fria berättelsen. 

PEACE metoden innebär en utveckling av den kognitiva metoden men med den största 

skillnaden att förhörsledaren efter förhöret utvärderar sig själv.2 

 

Det är nästan ingen utbildning i förhörsmetodik och vittnespsykologi på Polishögskolan i 

Umeå och inom myndigheterna har det heller ingen hög prioritet. Det vi lärt oss under 

utbildningen anser vi vara till stor del självlärt, vilket medför att inlärningen då inte grundar 

sig på vetenskapliga studier. Då vittnespsykologi och kontakt med vittnen utgör en relativt 

stor del av polisarbetet är det en självklarhet att man som polis bör ha mycket god 

kännedom om detta.   

 

Att lära sig hantera de metoder som vi nämnt, vid rätt tillfälle, samt skapa en djupare 

förståelse för hur människans minne fungerar är inte lätt. Man kan nog aldrig bli fullärd 

inom området eftersom varje individ är egen, men vi hoppas komma en bit på vägen med 

detta arbete. 

  

1.2. Syfte 

Rapportens syfte är att undersöka och fördjupa oss i ämnet vittnesförhör och 

vittnespsykologi. Vi vill titta på hur människor fungerar i en förhörssituation, vilka faktorer 

som påverkar och hur vi som poliser kan få ut den bästa vittnesutsagan. Vi vill även belysa 

svårigheten med vittnens minneskapacitet och hur vårt minne kan påverkas.  

 

 

 

 

                                                
2 Ulf Holmberg, Telefonintervju, 20041202 
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1.3. Frågeställningar 

1. Vilka faktorer påverkar vittnet?  

2. Vad är det som gör att ett vittnes minnesbild förändras över tid och efter en tid kommer 

ihåg något helt annat än det man berättade om i första skedet? Vad är faran i att inte förhöra 

vittnen så fort som möjligt? 

3. Hur påverkar vårt bemötande som polis ett vittne och dennes berättelse? 

4. Vad kan man göra för att hålla ett så bra förhör som möjligt? 

Finns det olika metoder man kan använda sig av? 

 

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att minimera vår frågeställning och fokusera på vittnesförhör och 

vittnespsykologi, eftersom detta i sig är ett väldigt stort område med många problem. Vi har 

därigenom valt bort både målsägande förhör och förhör med misstänkta. Detta för att 

arbetet inte ska bli alltför omfattande. Vi har även valt att begränsa oss till litteratur skriven 

på svenska. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Vi har här tittat på några av de förhörsmetoder som finns och som används i Sverige och 

övriga världen idag.  

 

2.1. Standardmetoden 

Den metod många använder brukar man kalla ”standardmetoden”. Den går till så att den 

som är förhörsledare ställer frågor och den hörde ska efter bästa förmåga svara. Det är 

genom sina frågor som polisen skapar informationen. Svårigheten med detta är att veta vad 

man skall fråga om och hur. Det är otroligt svårt eftersom vi sällan lyckas hantera vår 

informationskälla på ett optimalt sätt. Den här metoden används av många poliser i Sverige 

och runt om i världen som saknar genomgripande och forskningsgrundad utbildning. Den 

speglar första hälften av förra seklets syn på förhör.3   

 

2.2. Den kognitiva intervjumetodiken 

”Den kognitiva intervjun innebär att man med färre frågor kan erhålla mer korrekt 

information än vad som är möjligt med standardiserade förhör.”4  

 

Den så kallade kognitiva intervjumetodiken bygger på att man vill ha en så uttömmande 

minnesåterhållning som möjligt genom den fria berättelsen. En person som varit vittne till 

en händelse kanske är den enda som sitter inne med information om vad som hänt. Det är 

då viktigt att som förhörsledare låta den hörde påbörja en egen sökprocess och att man 

endast vid behov vägleder denne till att plocka fram information ur minnet. För att kunna 

vägleda den hörde på ett bra sätt krävs det att den som förhör behärskar intervjumetodiken 

och att denne förstår hur människans minne fungerar. Den hörde har lättare att plocka fram 

minnet om denne får redogöra för vad som inträffade på platsen och mentalt tänka sig 

tillbaka. Det gäller alltså att rent mentalt återskapa omständigheterna.5  

                                                
3 Ulf Holmberg, Polistidningen, nr. 7 2004. 
4 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998, 
sid. 91. 
5 Ibid 
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Kognitiv intervju kan man lätt förklara med två grundläggande  

minnespsykologiska principer: 

1. Minnet av en händelsen utgörs av flera olika del element. 

I vårt minne av exempelvis en bilolycka finns: 

-faktainformation: ”Saaben körde mot rött” 

-hörselbaserad information: ”kraftiga bromsljud” 

-emotionell information: ”jag blev rädd” 

-sensorisk information: ”ont i ryggen” 

 

2. Ett och samma minne kan väckas via olika vägar. Man kan likna det vid 

minnestrådar. Om en väg inte fungerar så prova ta en annan väg. Dra i en annan 

tråd! Om vittnet inte såg något vid händelsen så kanske det hörde eller kände något 

istället. Förhörsledarens formulering av frågor kan ge både korrekt och inkorrekt 

information om vad som hänt, det vill säga om frågan är ledande kan detta leda till 

att minnesbilden förändras.6 

  

Den kognitiva intervjun består av fem olika moment: 

1. Introduktion, det första intrycket är avgörande för det fortsatta förhöret. Viktigt att 

tänka på är att välkomna vittnet, instruera vittnet hur det kommer att gå till och 

försök att få vittnet att slappna av. 

2. Fri redogörelse, som består i att: 

- Återskapa inre och yttre miljö exempelvis omständigheter som 

ljusförhållande, tid på dygnet, utomhus eller inomhus? Samt den förhördes 

känslomässiga status, hur denne kände sig, glad, stressad eller trött.  

- Återge detaljer exempelvis detaljer hos gärningsmannen. 

- Återge händelsen i olika perspektiv återge händelseförloppet i varierande 

ordning. 

                                                                                                                                               
 
6 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
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3. Detaljerad genomgång av olika minnesbilder i redogörelsen; syftar till att vägleda 

den förhörde att hämta fram specifik detaljinformation alltså en närmare beskriva 

olika delar av händelsen.  

4. Återblick; här upprepar förhörsledaren all information som den hörde har förmedlat, 

det gäller att pejla om man förstått rätt.  

5. Avslut på förhöret; här är ett lämpligt tillfälle att om man inte redan har gjort det att 

fråga om persondata.7 

 

2.3. PEACE modellen 

Denna modell har utarbetats av forskare i England och innebär en utveckling av den 

kognitiva intervjun där bokstäverna i PEACE står för de olika delarna i modellen. Denna 

modell har presenterats för Polishögskolan i Stockholm, men används inte där eller i övriga 

Sverige. PEACE modellen används företrädelsevis i England. 

 

P – Plan and Prepare /  Planera och Förbereda, det är ett förstadie till intervjun där man tar 

fram information om den som ska intervjuas / förhöras. 

E – Engage and explain / Engagera och Förklara, där man förklarar syftet med intervjun 

och hur den ska gå till, vilka spelregler som gäller. 

A – Account and Challenge / Ta in och Pröva, man söker klargöra berättelsen istället för att 

ifrågasätta. 

C – Closure / Avsluta och sammanfatta, man söker avsluta i en positiv anda och man 

informerar också vad som kommer att ske härnäst. 

E – Evaluation / Utvärdering, här analyserar man fakta om det saknas något ytterligare. 

Man analyserar även sin egen prestation, hur man har utfört intervjun.8         

 

 

 

 

                                                
7 Ibid. 
8 Ulf Holmberg, Telefonintervju, 20041202.  
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3. Metod 

Varför vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod är för att få en djupare förståelse 

för vårt problem, i detta fall vittnespsykologi. Med den kvalitativa metoden kan vi utforska 

problemet på ett djupare plan vilket leder till att vi då erhåller en bättre kunskap om ämnet. 

Vi anser att för att få svar på våra frågeställningar bör vi använda den kvalitativa metoden 

framför den kvantitativa. Vad det gäller insamling av data så har vi delat upp detta i två 

delar; primär- och sekundärdata. Vår primärdata består av material som  är hämtat från 

böcker, tidskrifter samt webbaserade källor. Valet av primärdata har utgått från 

rekommendationer samt letande i trovärdiga databaser.  

 

Eftersom primärdatan till viss del ligger till grund för sekundärdatan, har vi varit noggranna 

med att välja ut tillförlitliga källor. Sekundärdatan består av en intervju utförd genom 

telefon. Varför vi använde telefonen som kommunikationsmedel beror på att personen vi 

skulle intervju jobbar och bor i Kristianstad. När man använder sig av en intervju så får 

man en öppnare frågeställning, då en intervju kan ta en mängd olika riktningar, även om 

den som utför intervjun på förhand bestämt vilka frågor som ska behandlas. Vi är medvetna 

om att det finns nackdelar med en telefonintervju eftersom personen man intervjuar inte 

kan visa sina uttalanden med kroppsspråket eller att situationen kan kännas stressande. Som 

tidigare nämnt så sitter intervjupersonen på annan ort så alternativet hade varit att 

kommunicera genom Internet, vilket vi inte anser vara lika tillförlitligt. 
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4. Resultat 

Vad är ett förhör? 

Ett förhör är en utfrågning, en intervju, i rättsliga sammanhang för att få fram upplysningar 

som behövs för att klargöra vad som inträffat.9  

Vad är ett vittne? 

Ett vittne är en person som inom processrätten, utan att vara part, används som 

kunskapskälla för att i en rättegång utreda det händelseförlopp som är av betydelse i 

målet.10 

 

4.1 Faktorer som påverkar ett vittne 

Inom vittnespsykologi finns något man kallar påverkansfaktorer. Detta är faktorer som 

påverkar ett vittnes utsaga och dess grad av tillförlitlighet och fullständighet.11 Den 

funktion minnet har är att inhämta och lagra en mängd information som man sedan skall 

kunna plocka fram. Denna funktion kallar man minnesprocess. Minnesprocessen kan delas 

in i tre faser och var och en av dessa faser påverkas av olika faktorer.  

 

Den första fasen är inkodning; som är en specifik situation som en person upplever. Vare 

sig vi vill koda in informationen som vi upplever kommer vi automatiskt, vanemässigt och 

spontant uppmärksamma vad som händer. Detta har givetvis en anknytning till vår 

erfarenhet och våra personegenskaper. Exempelvis så kommer nyblivna småbarnsföräldrar 

att uppmärksamma andra småbarnsföräldrar.   

 

Det som påverkar minnets tillförlitlighet är situationens emotionella laddning, den 

traumatiska händelsen. Minnets tillförlitlighet rubbas då personen som upplevt situationen 

är upptagen av kanske hemska minnesbilder och tankar om det som inträffat. Detta leder till 

                                                
9 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178225&i_word=f%f6rh%f6r (20041123 kl.17.10) 
10 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=344923&i_word=vittne (20041123  kl.17.15) 
11 Pär Anders Granhag och studentlitteratur, Vittnespsykologi, 2001. 
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avgränsning i vad man kan uppmärksamma (s.k. tunnelseende) och plocka fram.12 Dock 

tenderar minnesförmågan att öka vid traumatiska händelser om det hinner gå några veckor 

sedan händelsen inträffade, då har det akuta och obehagliga minnena sjunkit undan och det 

är lättare att minnas vad som faktiskt hänt.13 

 

Den andra fasen är lagring; som är perioden mellan själva händelsen och fram till att man 

berättar detta för någon. Beteckningen för den här tidsperioden är retentionintervall. Detta 

intervall kan i många fall bli väldigt långt, exempelvis de nya vittnen som idag framträder 

när det gäller mordet på Olof Palme. Här under inlagringen av en situation kan det 

tillkomma vilseledande information som kan komma att ställa till stora problem och kanske 

till och med förstöra vittnesmålet.  

 

Vilseledande information kan vara att media gått ut med fotografier på de misstänkta 

personerna, det kan även vara en tidningsnotis eller ett samtal mellan två vittnen.14 De olika 

hypoteserna till varför ny information påverkar det ursprungliga minnet kan vara att; vi inte 

mindes denna detalj från början, minnet skrivs över med den nya informationen och att 

parallella minnesspår men man litar mer på de nyinkomna.15 

  

Den tredje fasen är återerinring; är då man plockar fram det man minns om den specifika 

situationen, som kan vara mer eller mindre lätt att plocka fram.  

När man påstår att man glömt något beror detta ofta på att vi saknar korrekta ledtrådar för 

att minnas. De faktorer som då kan påverka en vittnesutsagas tillförlitlighet kan vara 

ledande frågor.16 

 

Nu skall vi ta upp fler faktorer som kan påverka minnet under inkodnings- och 

lagringsfasen. Dessa faktorer kan sorteras in i två olika huvudkategorier; den första är 

vittnes- specifika faktorer och den andra är situations- specifika faktorer.  

                                                
12 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
13 www.kogvet.psy.umu.se/kvguiden/kurser/termin6/rattspsyk_vittnespsyk.ppt. (20041117 kl. 12.30) 
14 Pär Anders Granhag och studentlitteratur, Vittnespsykologi, 2001 
15 www.kogvet.psy.umu.se/kvguiden/kurser/termin6/rattspsyk_vittnespsyk.ppt. (20041117 kl: 12.30) 
16 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
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Vittnes- specifika faktorer relaterar till vittnes personliga egenskaper.17 Exempel kan vara 

hur bra vittnet ser utan glasögon eller om denne är färgblind. Inkodningen kan också 

påverkas av vittnets ålder, kön, handikapp, sjukdomar, mediciner, droger men även av 

stress och trötthet. 

 

Situations- specifika faktorer redogör för den situation som vittnet har upplevt samt vilka 

omständigheter som rått. Exempel på detta kan vara tidpunkt, väderlek, ljusförhållandet 

under själva händelsen eller hur gärningsmannens maskeringar påverkat minnet.18 

 

Att många vittnesmål ofta kan vara felaktiga kan bero på felkällor. Människor är helt olika 

varandra och kommer att uppfatta situationer helt olika. Man kan säga att även om de 

fysiska förutsättningarna är de samma så kommer man ändå inte att få en samstämmig 

version om vad som hänt. En felkälla kan vara att människan påverkas av värderingar och 

detta kallas selektiv perception. Ett exempel på selektiv perception som de tar upp i boken 

Att förhöra ett vittne är trafikmål. En passagerare som åkt i en bil vittnar gärna till fördel för 

det fordon denne färdats i. 

 

En felkälla kan även vara att vi människor strävar efter att göra om en iakttagelse så att den 

blir så logisk som möjligt. Människan har den förmågan att om det uppstår luckor i ett 

händelseförlopp så fylls luckorna omedvetet i av påhittade detaljer. Felkällor kan även 

uppstå av fördomar, förträngningar och önsketänkande.19 

 

4.2 Människans minne 

Människans minne är inte statiskt, det händer hela tiden saker med våra minnesbilder. Man 

kan säga att varje gång ett nytt erinringstillfälle så konstruerar vi nya versioner av vårt 

förflutna. Ett exempel man kan ta upp är att om du pratar med en kamrat om dennes 

utlandsresa, direkt efter och denne får tala fritt om sina upplevelser resulterar detta i en 

utförlig berättelse. Om du sedan efter några år pratar om samma resa kommer berättelsen 

                                                
17 Pär Anders Granhag och studentlitteratur, Vittnespsykologi, 2001. 
18 Karl-Arne Gustafsson, föreläsning PHS Umeå, 20041126. 
19 Per E Samuelson, Att förhöra ett vittne, 1997 
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inte vara den samma. En del av den ursprungliga informationen har tappats på vägen och ny 

information och vissa detaljer har tillkommit.20 

 

Man skulle kunna nämna två glömskemekanismer alltså förklaringar till varför vi glömmer 

saker eller varför vi minns fel. De två mekanismerna är: borttyning och interferens. 

Borttyning eller blekning betyder att styrkan i ett minne minskar över tid. Ett exempel 

Granhag tar upp i boken Vittnespsykologi är att; om man sett på en film tappar minnet 

styrka som mest direkt efter filmen. Ska man återberätta filmen en vecka senare så kommer 

man kanske bara att minnas hälften av vad man kunnat berätta direkt efter filmen. Skulle 

man återberätta filmen efter cirka 4- 5 år skulle man minnas filmen skapligt men att man 

lagt till en scen som inte fanns med, en scen som kanske finns i en annan film. Detta kallar 

man interferens. Vad man kan säga om minnet är att det inte är minnet i sig det är fel på, 

ofta minns man korrekt men att man har svårt att stå emot den yttre påverkan, man tror att 

det man säger är korrekt.21 

 

4.2.1 Minnesförlust 

Människan i dagens samhälle glömmer saker i allmän mening. Men vi har lättare att 

glömma de negativa upplevelserna. Glömska kan man finna hos både gärningsmän och 

offer. Denna glömska uppkommer ofta av stress, att man blivit utsatt för kränkning eller 

förlust av en när och kär person som kan innebära känslor av skuld och skam. För att 

skydda sig från dessa upplevelser som är svåra att hantera och leva med så kommer 

kroppen att medvetet eller omedvetet att inte minnas. Man skall vara medveten om att 

minnet ofta kommer tillbaka. 22 

 

Den medvetna glömskan kallar man dissociativa reaktioner och detta innebär att man 

förnekar olika inslag av det som hänt. Att dissociera innebär att människan utvecklar ett sätt 

att koppla bort sin förmåga att uppfatta och känna vad som sker i omgivningen och med 

denne själv. För att kunna förneka det som hänt så flyr ofta människan genom att 

sysselsätta sig eller tänka på något konkret som inte är farligt. Trots att man inte minns 
                                                
20 Pär Anders Granhag och studentlitteratur, Vittnespsykologi, 2001. 
21 Ibid. 
22 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
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sådana händelser så kommer de att lagras i minnet, det är dock svårare att plocka fram 

minnet eftersom personen har gjort en medveten blockering av händelsen som upplevts. 

När denna blockering börjar hävas kommer minnena tillbaka, detta på grund av att 

individen känner sig trygg och stark. Det finns tre viktiga former av dissociation och det är; 

hysterisk minnesförlust, fugue- tillstånd och personlighetsklyvning.23 

 

Hysterisk minnesförlust 

De personer som genomgår ett psykiskt trauma kan drabbas av hysterisk minnesförlust. Ett 

psykiskt trauma är en stark upplevelse som medför någon form av fysiskt hot och skada. 

Denna minnesförlust kan yttra sig på två sätt:  

1) att individen har minnesförlust under en period runt händelseförloppet 

2) eller så uppvisar individen en minnesförlust av sin personliga identitet och tidigare  

livshistoria, detta kallas generell hysterisk amnesi.24 

 

Fugue-tillsånd 

Detta är mer komplicerad och mer ovanlig form av minnesförlust. I detta tillstånd förlorar 

individen minnet av sin tidigare livshistoria (familj, vänner, yrke etc.) och de får en känsla av 

förändrad identitet. Den individ som drabbas av denna minnesförlust är helt obekymrad över 

sitt förra liv. Detta tillstånd som vi pratar om kan utlösas som en reaktion på en långvarig 

stress som orsakats av äktenskapsproblem, ekonomiska problem eller andra omständigheter. 

Så småningom kommer individen att vakna ur det här tillståndet och bli sitt gamla jag igen 

och minnet kommer tillbaka. Vad som då inträffar istället är att händelser som inträffat under 

fugue- tillståndet är totalt bortblåst.25  

 

 

 

 

                                                
23 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
24 Ibid. 
25 Sven-Åke Christianson, Traumatiska minnen, 1996. 



Vittnespsykologi 
Sara Englund & Stina Johansson 

05-03-22 

 

 13 

Personlighetsklyvning 

Denna minnesförlust innebär att en individ växlar mellan ett flertal olika personligheter med 

separata livshistorier, tankar och känslor. Här är de olika personligheterna inte medvetna om, 

eller minns vad de andra gör eller har upplevt. Personlighetsklyvning är ytterst ovanligt. 

Denna störning kan uppkomma av trauman i barndomen som förhindrar en normal 

personlighets- utveckling. Det som kan hjälpa en individ att komma ur denna 

personlighetsklyvning är endast professionell hjälp26.  

 

4.3 Kommunikation och bemötande 

4.3.1 Definition 

Ordet kommunikation kommer från latinets communica´tio som betyder ömsesidigt utbyte, 

och kommer av commu´nico, ”göra gemensamt”, ”få del av”, ”meddela”. Det innebär en 

överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater. Kommunikation 

kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium 

varigenom informationen överförs.27 

 

Kommunicerar gör vi dagarna i ända, hela livet. Det är ett samspel, där vi pratar och agerar 

med andra människor runt omkring. Ibland äger samspelet rum i offentliga eller formella 

sammanhang, t ex vid ett polisförhör, men oftast sker det i det privata livet. Man delar med 

sig av upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar. När vi kommunicerar med 

andra visar vi både medvetet och omedvetet hur vi upplever och reagerar på den person vi 

pratar med. Detta är också ett sätt att få vår egen identitet bekräftad. Kommunikationen är 

ett samspel som sker via många kanaler samtidigt: språk och tal, mimik och ögonkontakt, 

gester och kroppsrörelser, avstånd och lukter - men det är helheten som är det viktiga.28 Allt 

man gör i en samtalssituation har betydelse, vare sig man talar eller är tyst, aktiv eller 

passiv. 

                                                
26 Sven-Åke Christianson, Traumatiska minnen, 1996. 
27 http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228277&i_word=kommunikation 
(20041124  kl.16.15) 
28 Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson, Kommunikation. Samspel mellan människor, 1994. 
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Det är inte bara det medvetna beteendet, utan även det omedvetna agerandet, som har stor 

betydelse för utgången av kommunikationen. Det finns ett budskap i varje beteende. Men 

det icke-verbala språket tänker man inte ofta på, förrän man bryter mot de outtalade regler 

man har för samtalet. Det icke-verbala språket innehåller förutom kroppsrörelser och 

kroppshållning även tystnad, avstånd, intonation, pauser, betoning och tonlägen. Det 

speglar ofta vad man tänker, känner, upplever och vill i samtalet. Här kommer inte bara ens 

värderingar och attityder fram, men också ens sinnesstämning och avsikter.29  

 

4.3.2 Bemötande  

Vad är bemötande? 

Ett bemötande innebär att man uppträder på ett visst sätt mot någon.30 

 

”Det du säger och gör skapar det bemötande du får tillbaka!” 31             

Vi lever i ett ömsesidigt förhållande till andra människor och det vi känner och upplever 

speglar av sig och tar sig lätt i utryck att personer runt omkring känner likadant. Om vi 

möter en aggressiv person blir vi lätt aggressiva själva. Vem har inte hört talesättet att 

glädje smittar av sig? Inom vårt arbete som polis är det viktigt att man har en förmåga att 

skilja mellan egna känslor och får kontakt med dem för att man ska kunna förstå och styra 

vårt beteende. I förlängningen handlar detta också om att uppfatta andra människors 

känslor, tolka deras avsikter och intentioner för att sedan kunna påverka dem. Man måste 

fråga sig anledningen till att personen är arg, ledsen, sluten etc. För att förstå orsaken till en 

annan persons reaktion gäller det att förstå dennes tolkning av situationen. Detta kallas 

social intelligens. 

 

Det mest grundläggande för att få ett vittne att berätta så mycket och så bra som möjligt är 

att förhörsledaren skapar en personlig kontakt med vittnet. Något av det sämsta en 

förhörsledare kan göra är att bortse från att det är en levande människan man har att göra 

med och behandla den som ska höras som ett rent förhörsobjekt. Vittnet känner då att denne 

                                                
29 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, 1998,Avancerad förhörs- och intervjumetodik. 
30 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O116142&i_word=bem%f6tande (20041207 kl.15.30) 
31 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 
1998, sid.30.  
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istället för att bli sedd som människa ses som ett objekt, en sak och saker kan man ju inte 

samtala med. Den personliga kontakten, eller avsaknaden av den kan ofta vara helt 

avgörande för resultatet av förhöret.32 Augustsson förklarar också att det är viktigt som 

förhörsledare att visa personen som ska höras att man är intresserad av vad personen har att 

säga, visa att man är villig att lyssna och vågar ta emot. Att man visar att man respekterar 

personen och att man verkligen har tid att lyssna till vad personen har att säga.33  

 

Man ska dock inte som förhörsledare bli hur personlig som helst, utan det finns en gräns 

där det man säger går ut över det professionella samtalet. Man lämnar inte ut sina 

personliga tankar och känslor, men om man har varit med om liknande situationer kan man 

med fördel nämna det och säga att man känner igen vad vittnet känner och går igenom. För 

att skapa en givande personlig kontakt är det nödvändigt att vara ärlig och inte dömande. 

Man måste utgå från att vittnet är ärligt och talar sanning, då berättar personen mer. Det är 

viktigt att förhörsledaren låter vittnet tala till punkt och frågar om man inte förstår. 

Förmågan att kunna lyssna, att kunna vara tyst och att fråga är några grundstenar i att vara 

personlig i sina möten.34 

 

Normalt sett är vi som människor ganska dåliga lyssnare. Det handlar inte bara om att höra 

det som sägs, något som händer av sig självt, utan det är en aktiv konstruktionsprocess. 

Lyssnandet kräver energi och uppmärksamhet och är därför ganska svårt. Vi måste försöka 

förstå avsikten med det förmedlade budskapet. Detta innebär inte bara att vi ska ställa 

frågor när vi inte har förstått, utan även när vi tycker att vi begripit – för att klargöra att vi 

har tolkat rätt. Det innebär ett slags kvitto, en bekräftelse för sändaren på att vi har förstått. 

Man kan också göra korta sammanfattningar av vad som sagts för att bekräfta vittnet och 

visar att man försöker förstå.  

 

Det aktiva lyssnandet visar sig också i den icke-verbala kommunikationen med 

hummanden, nickningar, ögonkontakt och kroppshållning.35 

 

                                                
32 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
33 Eiler Augustsson, Länskriminalpolisen Stockholm, Föreläsning PHS Umeå, 20041103. 
34 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
35 Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson, Kommunikation. Samspel mellan människor, 1994. 
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Genom att ha god ögonkontakt visar förhörsledaren att han är uppmärksam, vilket kan ha 

en lugnande inverkan på den som hörs. Det gäller att se på den som hörs, inte att stirra. Om 

man stirrar kan det uppfattas som fientligt och avståndstagande och få en helt motsatt 

effekt. Vittnet kan då reagera med fientlighet tillbaka och bli mindre samarbetsvillig.36 

Augustsson beskriver också vikten att sätta vittnet i fokus och att låta den hörde berätta fritt 

utan att störa honom eller henne genom att avbryta. Man ska låta tystnaden och pausen i 

berättandet verka.37    

 

Tystnaden är en viktig del i förhöret. Utan tystnad skulle båda parter prata i munnen på 

varandra och ingen lyssna på vad som sägs. Man måste som förhörsledare våga vara tyst 

och ”känna in” tystnaden. Under den tiden får vittnet tid att tänka efter vad han/hon 

egentligen såg och upplevde. Vittnet kan till slut känna tystnaden som pressande och kan då 

berätta mer än han/hon tänkt från början. Att lyssna aktivt, vara tyst emellanåt och ställa 

öppna frågor handlar om förhörets väsentligheter där förhörsledaren visar intresse för 

personen som förhörs, samt för dennes upplevelsevärld. Det handlar också om att ge tid till 

reflektion och eftertanke. Att framträda som någon sorts skjutjärnsreporter med korta frågor 

i stressat tempo leder till upplevelser av avståndstagande, diskriminering och fördömande.38  

 

4.4 Förhörssituationen 

Christianson, Engelberg och Holmberg skriver att det mest grundläggande inom 

kommunikation är identitet och relation. För att lyckas i en förhörssituation är det viktiga 

att man redan i början av samtalet klargör och definierar relationen och den sociala 

situationen. För att definiera relationen, reda ut samtalsklimatet och det rådande 

förhållningssättet, vad man kan och inte kan säga, kan man i början använda sig av småprat. 

I och med detta får både förhörsledaren och den som ska höras en chans att ”läsa in 

varandra” och bekanta sig med situationen.  

 

                                                
36 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
37 Eiler Augustsson, Länskriminalpolisen Stockholm, Föreläsning PHS Umeå, 20041103. 
38 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
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För att klargöra den sociala situationen bör man som förhörsledare presentera sig själv och 

förklara vad förhöret ska handla om, dess syfte och hur det kommer att genomföras. Att 

förklara vad förhöret ska handla om innebär inte bara att man som polis underrättar om 

lagstadgade regler utan också rent som medmänniska introducerar den som ska höras i den 

rådande situationen. Vid definition av relation och situation tar man även upp sådant som 

vilka förväntningar man som förhörsledare har på den hörde, hur dokumentationen av 

förhöret kommer att ske och annat som kan underlätta förhöret.39 Eiler Augustsson betonar 

även vikten av att avdramatisera hela förhörssituationen och se till att man har lugn och ro. 

Man måste se till att vittnet känner sig avslappnad och trygg.40  

 

4.4.1 Störningskällor 

När vi pratar med någon räcker det inte med att man talar samma språk eller kanske har en 

ordlista i handen för att man ska förstå varandra. Det är viktigt att man som förhörsledare 

använder ett språk som den hörde förstår och att man ställer frågor som den hörde förstår.41   

 

Men ord och syfte kan ofta vara skilda saker och man kan mena något helt annat än det man 

säger. Nilsson och Waldemarsson skriver om en mängd orsaker till att man missförstår 

varandra och kommunikationen kompliceras. Många gånger på grund av att någon tar något 

så för givet att det inte ens behöver sägas. Ibland kan man säga något högt för att sedan 

säga resten tyst, eller kanske rent tänka budskapet, och ändå tro att mottagaren har hört och 

förstått allt. Ofta skickas halva eller förtäckta budskap mellan individer. Det är inte alltid 

som kommunikationssättet skapar problemen, men ibland kan förhörsledaren vara så låst 

vid sin egen bild av händelseförloppet att han inte hör eller uppfattar halva och förtäckta 

budskap som i sig antyder ett helt annat scenario. 

 

 

 

 

                                                
39 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
40 Eiler Augustsson, Länskriminalpolisen Stockholm, Föreläsning PHS Umeå, 20041103.  
41 Ibid. 
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Det finns en mängd andra fällor man kan hamna i en förhörssituation. 

• Dimridåer. Vittnet svarar ytligt och naturligt, men avledande och vid en närmare 

granskning finns det ingen klar innebörd i det som sagts.   

• Sidospår. Vittnet hakar på en liten detalj och gör långa utläggningar om det, som gör att 

man lämnar ämnet och det skapar olust och otillfredsställelse. 

• Ofullständiga budskap. Vittnet utelämnar viktiga delar som förhörsledaren behöver för 

att tolka det som vittnet säger och menar. 

• Oklara budskap. Vittnet använder sig av oklarheter som bidrar till missförstånd. 

Undanglidande svar och obestämda ord som ”nog” och ”senare” kan lätt skapa oklarhet.     

• Generaliseringar. Vittnet är svepande och kan vara orealistisk. Samtalet handlar om 

saker på abstrakt nivå.42 

 

4.5 Intervju 

Ulf Holmberg började på 1990-talet studier i psykologi för att söka svar på frågor om att 

hålla förhör. I mars i år, 2004, disputerade han vid Stockholms universitet, inspirerad av 

professor Sven Christianson. Efter 34 år som polis arbetar han numera med kurser bland 

annat i rättpsykologi och intervju och samtalsmetodik vid Högskolan i Kristianstad. 

Frågorna i intervjun är ställda utifrån våra frågeställningar men Ulf Holmberg har även 

lämnat synpunkter på Sverige jämfört med andra länder.     

 

4.5.1 Faktorer som påverkar vittnet 

På frågan om vilka faktorer som påverkar ett vittne svarar Ulf Holmberg att vittnets minne 

är en trestegsprocess som påverkas av olika saker beroende på vilken roll man har i 

händelseförloppet. De tre delar som denna process består av är inkodning, lagring och 

återgivning.  

 

                                                
42 Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson, Kommunikation. Samspel mellan människor, 1994. 
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Vid inkodningen har man som observatör en vidare och bredare perception, medan man 

som aktör, på grund av stress och annat, har en smalare och mer fokuserad perception. 

Saker som också påverkar inkodningen är tidigare erfarenheter där man blir färgad och tror 

sig känna igen situationer, fysiska förutsättningar såsom syn och hörsel och utstickande 

detaljer i förhållande till det normala. Om gärningsmannen till exempel håller i en kniv och 

hotar offret tenderar kniven att hamna i fokus och annat runt omkring försvinner. 

 

Under lagringsfasen är perifera detaljer mer känsliga för påverkan. Dessa detaljer är i fara 

och kan ändras om vittnet hör andra vittnen berätta eller ser bilder från händelsen på tv. Det 

kan vara katastrofalt att samla vittnen då dessa påverkas av varandra. Den centrala 

informationen är inte lika känslig som den perifera.   

 

Vid återgivningen, förhöret, har polisens bemötande stor betydelse. Holmberg säger att han 

vid en studie kommit fram till att 49 % av tillfrågade vittnen medvetet utelämnade 

information på grund av ett dåligt bemötande från polisen och 51 % uppgav att de berättade 

allt de kom ihåg. Han har genom sin studie kommit fram till att ett humanitärt och 

tillmötesgående bemötande ger mer fullständiga uppgifter från både vittnen, brottsoffer och 

misstänkta.    

 

4.5.2 Människans minne och faran med att inte förhöra så fort som möjligt 

Faran med att inte förhöra vittnen så fort som möjligt är att gammal information som man 

hade innan händelsen växer in och man kan få svårt att hålla isär saker. Om man väntar så 

lång tid som ett halvår till ett år innan förhöret så kan ens minnesbild förvrängas då ny 

information kommit till eller så kan den blekna. Förändringen kan också vara att minnet 

förstärks och blir korrekt. 

 

Man ska helst inte nöja sig med ett förhör, speciellt inte när det handlar om grövre brott. 

Man ska med fördel hålla två till tre förhör efter varandra samma vecka. Detta kan för 

vittnet också verka traumareducerande och motverka posttraumatisk stress. På grund av att 
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vittnet kan vara traumatiserat direkt efter händelsen ska man som förhörsledare inte blir 

förvånad om utsagorna skiljer sig från varandra. Vittnet kan vid första tillfället inte ha 

förmåga att leverera en korrekt berättelse. Denna metod används mycket i England och 

kallas för utvidgad kognitiv intervju. 

 

4.5.3 Sverige jämfört med andra länder 

Holmlund menar att svensk polis ligger cirka 50 år efter USA och mer än 25 år efter 

England och Holland ifråga om att implementera rättspsykologisk kunskap vad gäller 

förhör. På 1980-talet utsattes polisen för kraftig kritik gällande sättet att hålla förhör. Detta 

ledde till lagändringar och metodutveckling. I ett nära samarbete med rättpsykologiska 

forskare utvecklades en modell för förhör, som nu kallades utredande intervju. Denna 

bygger på välgrundad rättspsykologisk forskning från den internationella forskararenan och 

omfattar bland annat Fisher och Geiselmans kognitiva intervju.   

 

4.5.4 Framgångsfaktorer          

Ulf Holmlund säger att för att få ut den mesta möjliga ur ett vittnesförhör, eller en 

utredande intervju som han väljer att kalla det, ska man ha ett humanitärt bemötande. Man 

ska sträva efter att få en berättelse och ställa öppna frågor först efter berättelsen. Man ska 

möta individen i hennes mentala upplevelse och tänka på att visa empati, visa ett personligt 

intresse, skapa en god relation, visa en positiv attityd, visa samarbetsvilja och vara hjälpsam 

och tillmötesgående. 
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4.6 Resultatsammanfattning  

Det finns en mängd faktorer som kan påverka ett vittnes utsaga och dess grad av 

tillförlitlighet och fullständighet.43 Ålder, kön, perceptionsförmåga, stress, trötthet etc., men 

även till exempel tidpunkt och väderlek spelar en avgörande roll för vad man tar in och 

minns efteråt. Människor har väldigt olika förmågor att senare komma ihåg händelser.44  

De finns även här flera faktorer som gör att man inte gärna minns obehagliga saker man 

varit med om, denna glömska uppkommer ofta av stress eller att man blivit utsatt för 

kränkning.45  

 

För att man senare i förhörssituationen ska få ut den mest tillförlitliga informationen är det 

viktigt att ha i åtanke hur man bemöter och kommunicerar med andra människor.46 Det 

gäller även att man försöker skapa en lugn och trygg miljö, så vittnet känner sig så 

avslappnad som möjligt. Förhörsledaren bör använda ett språk och ställa sådana frågor som 

vittnet förstår.47 Men även ha i åtanke sådant som inte sägs så kallade dolda budskap, så 

inte innebörden blir en annan än den vittnet menar.48   

 

 

                                                
43 Pär Anders Granhag och studentlitteratur, Vittnespsykologi, 2001. 
44 Karl-Arne Gustafsson, föreläsning PHS Umeå, 20041126. 
45 Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 
46 Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson, Kommunikation. Samspel mellan människor, 1994. 
47 Eiler Augustsson, Länskriminalpolisen Stockholm, Föreläsning PHS Umeå, 20041103. 
48 Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson, Kommunikation. Samspel mellan människor, 1994. 
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5. Diskussion 

Vi har nu i vårt arbete gjort en djupdykning inom förhörsmetodik och vittnespsykologi. Vi 

har insett att våra kunskaper varit ganska begränsade och detta beror till stor del på att vi 

har fått en bristfällig utbildning inom området på polishögskolan i Umeå. Vi har förstått 

genom vår intervju att detta heller inte är något prioriterat område hos myndigheterna i 

Sverige. Vi har också insett att polisen i Sverige ligger åratal efter exempelvis USA och 

England i fråga om att implementera rättspsykologisk forskning i förhörssituationen. Vi har 

genom vårt arbete också fått en inblick och en förståelse av vikten till en förändring av 

detta hos polisen i Sverige. En vittnesutsaga har, enligt oss, samma bevisvärde som andra 

materiella spår men vi tycker att det inte finns samma möjligheter att ta tillvara dessa och 

kanske läggs inte heller lika stor vikt vid utsagan som annan teknisk bevisning.   

 

Vi har funnit att människan och hela hennes minnesfunktion och fysiska förutsättningar för 

kommunikation är komplexa. Det är mycket att sätta sig in i och mycket inom 

vittnespsykologin och i förhörssituationen är betydligt mer komplicerad än vi trodde till en 

första början. Det handlar som sagt inte bara om att kunna fråga en person om en händelse 

den varit med om. Man måste även förstå hur en individ fungerar och varför man reagerar 

på det ena eller andra sättet. Man måste även ha kännedom hur man själv beter sig och 

bemöter andra som kanske varit med om något traumatiskt. 

 

Problemet i en förhörssituation är ofta att få fram informationen. Det bästa sättet för att få 

fram den mest tillförlitliga informationen av den som ska höras är att få personen att 

mentalt tänka sig tillbaka till tiden för själva händelsen. Om personen ändå inte tycker sig 

minnas något kan man som förhörsledare få denne att tänka i andra banor enligt den 

kognitiva förhörsmetoden. Ibland kan en viss lukt eller känsla få en att minnas den 

traumatiska händelsen, även om man från början hade förträngt den. 

 

I förhöret har ens bemötande och miljön runt omkring också en avgörande betydelse. Det 

gäller att man skapar en personlig kontakt med den som ska höras och att miljön runt 

omkring är lugn och trygg.  
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Det gäller också, enligt PEACE modellen, att efter ett avslutat förhör rannsaka och 

utvärdera sig själv, vad man har gjort bra och vad man kunde ha gjort bättre.  

 

För att Sverige ska komma ikapp omvärlden när det gäller förhör, och använda mer 

forskarbaserad vittnespsykologisk kunskap, anser vi att det mest logiska stället att börja på 

är polishögskolan. Man ska på ett tidigt stadium i utbildningen lära sig hur människan 

fungerar, hennes minne, vikten av ett bra bemötande och kommunikation. Sedan ska till 

exempel den kognitiva förhörsmetodiken grundligt läras ut genom sakkunniga, inte läras ut 

via självstudier! Denna kunskap ska sedan användas och utvecklas vidare i case metodiken, 

vid förhörs övningar. Det gäller att eleven får en bra grundläggande utbildning tidigt och en 

bra förståelse om vikten av den psykologiska aspekten inom förhöret. Genom sina 

teoretiska och praktiska kunskaper ska eleven sedan kunna utvärdera sig själv och sina 

studiekamrater för att kunna utvecklas till fullfjädrade förhörsledare. 

 

Problemet på polishögskolan idag vad gäller inlärning av förhörsmetodik är att det inte är 

en person som har det genomgripande ansvaret för förhörskursen. Förhörs biten ligger 

under väldigt många moment, vilket medför att ingen har ett samlat grepp om vad eleverna 

egentligen har och får lära sig. Det är inte tiden för inlärning som saknas, det är en fråga om 

upplägget. Som det är nu brister det i kompetensutvecklingen. Eleverna får själva läsa in 

Christianson, Engelberg och Holmbergs bok Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 

sedan antas de ha anammat det som står i boken. Vid förhörsövningar i senare moment får 

eleverna helt själva tänka ut hur de ska gå tillväga i förhöret. Eftersom det ofta är väldigt 

kort om tid och figuranterna kanske inte alltid är så pålästa så använder eleverna mycket 

sällan den kognitiva metodiken som ska användas på skolan. De lär av varandra och 

eftersom ingen har en adekvat utbildning inom ämnet blir slutprodukten därefter. Tyvärr är 

det nog också så att lärarna som har förhörsövningar i sina moment inte alltid själva är 

utbildade inom förhörsteknik och framför allt den kognitiva metoden. De är ofta i sin tur 

självlärda och har fått sin kompetens genom arbetslivserfarenhet. Detta får till följd att man 

inte kan eleven konstruktiv kritik och en komplett feedback Eleven kommer därför inte 

vidare och kan utveckla sin kompetens utan stannar innan man har kommit någonstans.        
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Problemet på myndigheterna sedan är inte att det inte finns tillgängliga metoder inom 

förhörsteknik utan, tror vi, att man helt enkelt inte bryr sig om att använda dem och utbilda 

poliser inom detta. Det är naturligtvis sedan upp till den enskilde polismannen att använda 

sig av metoderna, men ansvaret att få polismannen att inse vikten av användandet och hur 

mycket information som annars går förlorad, vilar på myndigheten. Det är skrämmande att 

man på de flesta myndigheter i Sverige idag använder sig av en förhörsmetod som inte 

utvecklats sen början av 1900-talet! 

 

Polisen i Sverige bör få upp ögonen för hur deras kollegor runt om i världen arbetar med att 

hålla förhör och komma till insikt att de ligger efter. Man måste utbilda alla inom 

myndigheterna som har med människor att göra, som någon gång håller någon typ av 

förhör. Om man sedan får poliserna i Sverige att använda sig av de metoder som finns har 

vi kommit en bra bit på väg. 

 

Vi vill med vårt arbete visa på vilka metoder som finns att tillgå och vad som är väsentligt 

inom ämnet förhör. Vi vill också peka på vilka brister som finns både på polishögskolan, 

främst i Umeå, samt inom polismyndigheterna i Sverige och vad som kan göras för att 

förbättra och åtgärda dessa brister. Vi hoppas att detta arbete kan hjälpa till att förändra 

utbildningen på polishögskolan så tiden utnyttjas på bästa möjliga sätt, för att skapa de 

bästa förhörsledarna i världen!        
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