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Abstract 
 

1992 presenterade två tyska psykologer, Fischer och Gieselman den kognitiva 

intervjumetodiken för världen, med anledning av att flera kvinnor blivit våldtagna men 

förhörsledarna ej haft förmågan att återkalla den rätta minnesbilden hos dem som kunnat 

leda till en fällande dom. Denna metod skulle komma att bli en utav världens främsta 

intervjutekniker som idag tillämpas av poliser i många olika länder. Denna teknik har en 

förmåga att ta fram minnen av obehagliga händelser som skett både för ett långt tag sedan 

och mer närliggande. 

  

Metoden bygger på ett återskapande av människans minnesbild och är därför ultimat att 

tillämpa på målsäganden och vittnen. När denna intervjuteknik använts har svaren blivit 50-

100% mer korrekta. Den kognitiva intervjumetodiken har funnits i Sverige sedan 1996 då 

Royne Nilsson på uppdrag av Rikspolisstyrelsen introducerade den nationellt. Royne har 

kommit att blivit en mycket ledande gestalt när Sverige har utvecklat sina förhörsledare 

inom denna intervjuteknik. Idag så tillämpar både tullen, migrationsverket, Säpo och 

polisen denna teknik med mycket gott resultat som följd.  

 

Att göra ett försök att få polisutbildningen mer aktiv och mer djupgående lära ut metoden 

till studenterna är något som bara kan vara gynnsamt för samhället i dessa avseenden. 

Vårt arbete syftar till att beskriva och klargöra den kognitiva intervjumetodiken. Samt att 

kasta ljus över hur den lättast och mest resultatrikast nyttjas. Vi kommer även att undersöka 

dess för och nackdelar. Vi upplevde att det endast framstod som att denna metod på inga 

villkor hade några negativa sidor. Därav väcktes vårt intresse om möjligt ännu mer.  
 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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1 INLEDNING 

Huvudsyftet med den här rapporten är att undersöka vad den kognitiva intervjumetodiken 

går ut på. I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt val av ämne 

samt rapportens syfte och frågeställningar. Ändamålet med det här specialarbetet är att 
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fördjupa våra kunskaper om den kognitiva intervjumetodiken. Få personer som arbetar med 

förhör att bli initiativtagare till denna metod i förhörssituationer. 

 

Vi har valt detta ämne för att vi tycker att det är viktigt att som blivande förhörsledare har 

vetskap om hur ett bra och givande förhör på bästa sätt bör genomföras för båda parter. 

Förhöret har en huvudsaklig betydelse i utredningen om brott som har begåtts kan klaras 

upp eller inte. Förhörsledaren skall vara kompetent, påläst och lämplig för uppgiften. Detta 

kräver givetvis träning och övning.  

 
 
 

1.1 Bakgrund 

Kognitiv intervjumetodik har används inom polisen i Sverige vid förhörssituationer sedan 

1996. Intervjumetodiken innebär att förhörsledaren ställer färre frågor till den intervjuade, 

men ändå erhåller en mycket korrekt information. Metoden bygger på den fria redogörelsen 

där man låter den hörde tala oavbrutet. Därefter följer en detaljerad genomgång av olika 

minnesbilder från den fria redogörelsen. Vidare följer en återblick, där förhörsledaren skall 

återge all relevant information som den hörde har berättat om sina iakttagelser. Därefter 

avslutas förhöret.  Den ovan nämnda tekniken är ofta mer tidskrävande än andra metoder.  

 

Ordet kognitiv kommer från latinets cognitio som betyder kunskap i detta fall om 

människans egna tankar. Det bör även belysas att det är viktigt vilka känslor hos individen 

som dessa tankar väcker. Per-Anders Granhag docent i rättspsykologi vid Göteborgs 

universitet påvisar att när denna teknik brukas så blir svaren 50-100 % mer korrekta.1 

 

För att ett brott skall klaras upp behövs ibland ett vittne som kan ge tillförlitlig information 

om det inträffade. För att få tillgång till informationen behövs en bra förhörsledare som vet 

hur man skall göra för att få en så uttömmande minnesåterhämtning som möjligt.  

Det är oftast här som vår målsättning faller isär. Vilket oftast beror på att vi inte lyckats 

hantera informationskällan optimalt. Den allmänna föreställningen om hur ett förhör går till 

är att förhörsledaren ställer frågor och den hörde svarar.  

 
                                                
1 http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=48567 (071030  19.43) 
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För att kunna hjälpa den hörde att återminnas krävs det att förhörsledaren behärskar 

intervjumetodiken väl och besitter kunskaper om hur människans minnesfunktion är 

uppbyggd.  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att belysa den kognitiva intervjumetodiken.  Undersöka dess för 

och nackdelar. Vårt mål är att få personer som arbetar med förhör att bli intresserade och 

initiativtagare till att tillämpa den kognitiva intervjumetodiken i förhörssituationer. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad är kognitiv intervjumetodik? 

2. Vad är fördelarna respektive nackdelarna i den kognitiva intervjumetodiken? 

 

 
 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att inte studera andra intervjumetoder utan endast inrikta oss på den kognitiva 

intervjumetodiken, eftersom tiden vi disponera inte räcker till för fler undersökningar. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har börjat detta arbete med en litteraturstudie för att läsa in oss på ämnet kognitiv 

intervjumetodik. Därefter har vi via telefon intervjua Royne Nilsson, skribent till 

Avancerad förhörs och intervjumetodik. Vi har även att hållit en intervju med en polis som 

använder sig av den kognitiva intervjumetodiken i sitt vardagliga arbete.  
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2 TEORI 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur ett kognitivt förhör ser ut, vilka olika delar som 

ingår och vad en förhörsledare bör tänka på. Vi kommer även att beskriva hur människans 

minnefunktioner fungerar samt att belysa hur ett förhör kan upplevas ur den hördes 

synvinkel.  

 2.1 Den kognitiva intervjuns upplägg2 

Den kognitiva intervjun består av fem olika moment: 

 Introduktion 

 Fri redogörelse, som består av att: 

- Återskapa inre och yttre miljöer 

- Återge alla detaljer 

- Återge händelsen i olika perspektiv 

- Återge händelseförloppet i varierande ordning 

 Detaljerad genomgång av olika minnesbilder från den fria berättelsen 

 Återblick  

 Avslut på förhöret 
  

2.2 Introduktion 3 

Innan intervjun startar är det viktigt att få en bra kontakt med den man förhör. Det kan vara 

mycket svåra och traumatiska upplevelser som den som skall höras har råkat ut för. Därför 

är det av stor vikt att personen skall kunna känna att hon kan öppna sig för förhörsledaren. 

Denna intervjumetodik går ut på, att få personen att återvända mentalt till den plats, tid och 

rum som händelsen utspelade sig. Därefter skall personen känna sig lugn, trygg och 

avslappnad och inte känna några prestationskrav. Förhörsledaren skall även lägga förhöret 

och kommunikationen på rätt social nivå. Man bör genomföra en så kallad definition av 

relationen med varandra, man reder ut samtalsklimatet mellan de inblandade.  Här skall 

man också vara noga med att definiera situationen, tala om avsikten med samtalet och vilka 

roller som de inblandade kommer att ha.  
                                                
2 Christiansson, S-Å; Avancerad förhörs och intervjumetodik, Natur och kultur, Falköping 2006. S.99 
3 Christianson, 2006 
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Man skall informera den hörde ordentligt om att det är hon som skall bidra med 

informationen och att förhörsledaren kommer att ha en mycket passiv roll, bara försiktigt 

leda personen i rätt riktning. Förhörsledaren skall i detta skede presentera sig, informera 

vad detta förhör kommer att handla om, syftet och hur det kommer att genomföras. Det får 

absolut inte finnas några frågetecken hos den hörde innan förhöret startar. Mängden 

information från den hörde ökar påtagligt om personen vet vad som förväntas av henne. 

Man ska tala om att detta förhör kommer att ta tid och att man måste vara fokuserad och 

koncentrerad. Om vittnet känner sig stressad och nervös försämras möjligheterna att minnas 

ordentligt och återge en sann bild. 

 

2.3 Fri redogörelse4 

Förhörsledaren skall försöka få vittnet att återvända till det tillstånd som personen befann 

sig i när hon blev vittne till brottet. Detta kallas för att återskapa inre och yttre miljö. Det 

man minns från sina upplevelser och iakttagelser från ett brott är inte bara själva brottet 

utan även också sitt fysiska och psykiska tillstånd. Förhörsledaren skall om möjligt få 

vittnet att minna sig tillbaka hur hon kände sig när brottet begicks. Det kan exempelvis vara 

om hon kände sig glad, ledsen eller stressad. Vittnet ska även försöka att komma ihåg hur 

vädret var, sol, 

dimma eller regn? Vad hon hade på sig kan vara en bra ledtråd till hur väderförhållandena 

var just den dagen. Man bör även fråga vart personen var på väg när det skedde, vad hon 

hade för ärende till den platsen. Andra bra frågor kan vara: Var exakt stod du? Var det 

något särskilt som du la märke till?  

 

Detta återskapande av inre och yttre miljöer och tillstånd pågår till dess att vittnet säger sig 

återuppleva situationen då brottet bevittnades. I detta skede så ska man ha väldigt god tid på 

sig, inte stressa den hörda samt inte ställa för många avbrytande frågor. Personen skall själv 

i sin egen takt få minnas tillbaka till händelsen som den upplevt. Man skall sedan låta den 

hörde berätta själv, allting som hon kommer på om själva brottshändelsen. Det är den hörde 

som på egen hand får bestämma i vilken takt och i vilken följd som berättelsen skall 

återges. Som förhörsledare bör man poängtera vikten av att återge alla detaljer.  

                                                
4 Christianson, 2006 
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Om den hörde får berätta fritt och i vilken följd den vill så kommer informationen att bli 

mindre detaljerad och inte återspegla vad vittnet upplevt på ett rättvist sätt.  

 

Det har nämligen visat sig att personer som upplevt något obehagligt och som ombes att 

berätta om sina upplevelser, ofrivilligt under berättelsens gång kommer på saker som tillhör 

en tidigare eller senare fas av det upplevda. Vanligtvis så nämner man inte det man just 

tänkte på för att inte verka osammanhängande, utan återger det i rätt fas av berättelsen. Man 

ska även klargöra att gissningar och antaganden inte är tillåtna.  

 

I detta skede bör man även komma ihåg att ett vittne som försöker minnas tillbaka till en 

situation kommer att minnas ett antal inkorrekta detaljer. Det kan exempelvis röra sig om 

en gärningsmannabeskrivning. Vittnet kan minnas rätt längd och rätt kroppsbyggnad men 

minnas fel hårfärg. Förhörsledaren skall inte låsa sig fast vid detta och misstro vittnet det 

optimala i denna situation är att notera det tvivelaktiga och fråga mer ingående om det i 

fasen för den detaljerade genomgången av olika minnesbilder.  

Ibland kan den som hörs köra fast och inte komma vidare i sin berättelse. Det är då 

förhörsledarens uppgift att försöka hjälpa personen vidare. Det kan vara genom att t.ex. 

fråga vilka sinnesutryck hon minns tydligast. I stressade situationer kan sinnesintryck som 

lukter, ljud, färger eller beröring etsa sig fast hos personen.  

 

Ett annat sätt som kan hjälpa vittnet vidare i sin berättelse är att låta henne tänka sig in i 

situationen från ett annat perspektiv. Man låter den hörde berätta vad hon tror sig kan ha 

gjort för iakttagelser om hon befunnit sig på en annan plats vid brottet. Det kan exempelvis 

vara att hon istället för att stå stilla i en kö och se hur en rånare rusar fram och rånar 

kassörskan. Att hon istället tänker att hon bara passerar och ser från ett längre avstånd vad 

som föregår inne i butiken. Eller att hon står i dörren och tittar in och får syn på rånaren. 

Det kan även hjälpa att hon rentutav tänker sig in i den misstänktes situation. 

  

Under denna fas skall förhörsledaren fortfarande bara lyssna på den hördes berättelse med 

undantag av väldigt få frågor. Man skall skapa sig en bild av händelsen utifrån samma 

perspektiv som vittnet fått uppleva. Förhörsledaren skall anteckna vid vilka tillfällen som 

vittnet tydligast kunde se gärningsmannen, eventuellt andra personer, själva 

brottshandlingen eller andra föremål som verkar vara av väsentlig vikt.  
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Anteckna endast det som behövs för att kunna skapa en bild av scenariot, nyckelord eller 

speciella fraser som den hörde uttalat det, kan hjälpa henne att erinra specifika delar av 

redogörelsen i ett senare skede.  

 

Förhörsledaren ska här planera nästa moment av intervjun. Förhörsledaren har rimligtvis 

skapat sig en relativt bra bild över vilka personer som figurerat i delar av händelseförloppet. 

Eventuella föremål samt vilka minnebilder som vittnet har återgett.  Med denna information 

skall man utveckla en strategi för vad som skall bearbetas i nästa fas. 

  

2.4 Detaljerad genomgång av olika minnesbilder från den fria 

redogörelsen5 

Detta moment är till för att vägleda den hörde att berätta specifik och detaljerad information 

av sina minnebilder. Förhörsledaren bör tala om att han tänker be den intervjuade att 

närmare beskriva sina iakttagelser och att detta moment är koncentrationskrävande. Om den 

hörde känner att det går lättare att minnas när hon sluter ögonen så kan det med fördel 

göras. När man skall återskapa en specifik minnesbild, kan man återgå till den strategi som 

tillämpades, för att få vittnet att minnas hur det inre och yttre tillståndet var när hon gjorde 

dessa iakttagelser. En fråga kan exempelvis vara: Hur kände du dig när du såg 

gärningsmannen? Förhörsledaren skall helst vägleda personen med hjälp av hennes exakta 

ord som hon tidigare sagt under den fria redogörelsen. När vittnet återkallat just det 

specifika tillfället så skall förhörsledaren gå vidare och be henne berätta om minnesbilden 

så tydligt och uttömmande som möjligt. För att få ut så relevant information som möjligt, 

bör förhörsledaren tänka på att ställa öppna frågor om just en specifik minnesbild.  Den 

hörde skall inte ges möjlighet att bara svara ja eller nej på någon fråga. 

 

I detta skede får förhörsledaren fråga om något är otydligt i den hördes svar. Det finns 

givetvis en risk när man ställer öppna frågor att svaren blir otillräckliga. Det kan man rätta 

till med att frågan preciseras på rätt sätt. Ibland kan den hörde försöka att ge information 

som är svår att återge i språk. Det kan t.ex. vara hur gärningsmannen går. Man kan då be 

vittnet att ställa sig upp och visa hur gärningsmannen rörde sig.  

                                                
5 Christianson, 2006 
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Sedan när förhörsledaren vill få mer detaljerad information om en annan minnesbild är det 

oerhört viktigt att försiktigt, men ändå tydligt göra den hörde medveten om växlingen. Ge 

gott om tid så att den hörde kan framkalla nästa minnebild. Om vittnen börjar leverera 

samma svar som till den tidigare minnebilden, så måste förhörsledaren gå in och hjälpa den 

hörde på rätt väg igen. Det kan vara genom att säga åt den hörde att tänka på 

minnesbilderna som två helt olika separata bilder. Ibland kan vittnet uppleva att hon inte 

minns något mer, för att komma förbi detta kan man ta en paus i förhöret och prata om 

något helt annat och oväsentligt. Det är även viktigt att låta den hörde få dricka kaffe eller 

röka, samt att gå på toaletten så att hon inte skyndar på förhöret. 

 

2.5 Återblick6 

Här skall förhörsledaren återge all relevant information som den hörde har återgett från sina 

iakttagelser. Det är viktigt att tala om för vittnet att om förhörsledaren missuppfattar eller 

framställer fel, så skall hon avbryta och tala om den korrekta informationen. Förhörsledare 

skall ta god tid på sig med pauser och om möjligt använda sig av den hördes egna ord.   
 

2.6 Avslutande moment7 

Förhörsledaren bör tala om att när man gått igenom ett förhör med kognitiv tillämpning, så 

kan det vara så att minnesbilder av den obehagliga händelsen kan återkomma några dagar 

senare. Vittnet kan ombes att kontakta förhörsledaren igen, om hon kommer på ytterligare 

information från händelsen. Även förhörsledaren kan ta kontakt med vittnet för att höra om 

någon ny information har kommit fram.  

 

2.7 Förhörets dynamik8 

När ett förhör med tillämning av den kognitiva intervjumetodiken skall hållas så måste 

förhörsledaren utgå från några viktiga punkter. Förhörsledaren bör vara väl insatt i vad den 

                                                
6 Christianson, 2006 
7 Christianson, 2006 
8 Christianson, 2006 
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hörde har upplevt och bör känna till att det kan vara jobbigt att åter igen måste prata och 

tänka igenom den stressfyllda situationen.  

Förhörsledaren skall vara medveten om att förhör är ett möte mellan människor som 

medvetet är omedvetet påverkar varandra. Detta kan vara genom visade känslor eller 

erfarenheter de inblandade har.  Det är av oerhörd vikt att förhörsledaren skall få en bra 

kontakt med vittnet innan själva förhöret påbörjas. De är avgörande hur givande och 

uttömmande vittnets svar blir.  

 

Empati är något som förhörsledaren bör visa för den hörde. Finns det ingen empati hos 

förhörsledaren är det svårt att få en bra kontakt, den hörde kommer inte att öppna sig och 

delge all information om händelsen.  

 

Att känslomässigt kunna intressera sig för en annan människas situation är 

kontaktskapande. Om ett förhör stannar till, är det förhörsledaren som ska leda intervjun 

vidare och återskapa kommunikationen. Vilket underlättar om den hörde och förhörsledaren 

fått en bra kontakt. Förhörsledaren bör ha kunskapen i att lyssna aktivt, samt tillåta längre 

tysta stunder och inte avbryta förhöret i fel moment. Lyssnandet är en social 

utvecklingsgång där man ska fånga budskapet, bekräfta den andre, samt planera sitt eget tal 

och reflektioner. Förhörsledaren måste även vara vaken på de budskap som ”utsänds mellan 

raderna” av den hörde. Om en förhörsledare bär uniform när ett förhör skall hållas 

förtydligas tecken för makt och myndighetsutövning.  

 

Hur förhöret kommer att arta sig gäller inte enbart förhörsledarens klädsel. Andra faktorer 

som kan påverka den hörde är miljön i det rum som förhöret hålls. Det kan vara till fördel 

om rummet påminner så mycket som möjligt om en hemmiljö, som brottsoffret kan känna 

sig trygg i. Sittplatserna bör vara ställda så att personerna ledigt och avslappnat kan prata 

med varandra, men samtidigt ha en möjlighet att titta bort.  
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2.8 Människans minnesfunktioner9 

Människans minne är till för att inhämta och kunna lagra information, som man sedan skall 

ha möjlighet att plocka fram och använda sig av vid behov. Minnets funktioner delas in i 

olika termer av en process, som består av inkodning (inlärning), lagring och framkoppling 

(erinran) av episodisk information. Att intervjua en person som har upplevt något 

obehagligt ställer krav på att förhörsledaren kontrollerar en viss frågemetodik, som förmår 

personen att klart och tydligt återge sina iakttagelser.  

 

Vårt långtidsminne delas in i tre system: procedurala, semantiska och episodiska. Det 

procedurala systemet utvecklas först hos människan. Procedurminnet lagrar våra motoriska 

handlingar, exempelvis att lära sig gå. Den procedurella kunskapen kräver ingen större 

tankeverksamhet utan den ingriper automatiskt. När olika rörelsemönster har lärts in är det 

oerhört svårt att glömma dem. En nackdel med den procedurala minnesfunktionen är att det 

kan vara svårt att beskriva det man gör i ord. Det är mer givande om personen får visa sitt 

handlade med rörelser, exempelvis i en förhörssituation. När människan börjar tala 

utvecklas det semantiska minnet. I denna fas lagras ordförrådet och annan allmän kunskap.  

 

Semantiska minnet lagrar kunskap som går att hämta fram utan svårigheter, men som 

endast kan uttryckas i ord. Exempelvis att Sverige tillhör Europa.  

 

Det episodiska minnet förvarar data som inte har någon individuell betydelse. Det kan 

exempelvis röra sig om vad man gjorde för exakt en vecka sedan. Med semantisk kunskap 

så behöver man inte påminna sig när man lärde sig någon information, utan här kan man 

svara tveklöst utan att behöva tänka en lång tid. Det kräver dock att denna minnesfunktion 

underhålls för att den information man besitter inte skall glömmas bort. Den episodiska 

minnesfunktionen kräver att man sätter in händelsen i mer bestämd tidpunkt och plats. För 

att ha möjlighet att ge ett korrekt svar. Även denna minnesfunktion måste underhållas.  

En förhörsledare bör känna till att denna sökprocess hos den hörde tar synnerligen längre 

tid än den ovan nämnda. När en person har blivit vittne till en obehaglig och stressad 

situation så behåller personen i första hand de centrala detaljerna väl i sitt minne. De saker 

som inte är lika centrala faller allt som oftast i glömska.  

                                                
9 Christianson, 2006 
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Förhörsledaren bör akta sig för att för närgånget upprepa specifika frågor, om de saker som 

personen inte kan minnas. Det kan leda till att den hörda kan lämna en snedvriden bild av 

iakttagelser. Att låta personen prata fritt om händelsen lösgör den episodiska 

minnesinformationen och förhörsledaren får ut mer korrekt information.  

 

Korttidsminnet ingår även i det episodiska minnet. Korttidsminnet håller en avgränsad 

samlad mängd information i centrum för vår medvetna uppmärksamhet. Korttidsminnet 

håller information aktiverad under några sekunder och det är därför omöjligt för en person 

att ta del av t.ex. ett helt förundersökningsprotokoll som läses upp i en följd. Det är därför 

viktigt att förhörsledaren tar ordentligt med pauser eller låter den hörde själv får läsa 

igenom protokollet i sin egen takt. Det har visat sig att människan har lättare att känna igen 

personer av det egna könet, åldersgruppen eller den egna rasen (Deffenbacher, 1991). När 

personer hörs som vittnen har ofta kvinnor lättare att komma ihåg kläder. Män har lättare 

att komma ihåg verktyg eller bil detaljer, om sådana varit inblandade när brottet begicks. 

Det kallas för selektiv uppmärksamhet.  

 

När någon råkar ut för en obehaglig situation ökar pulsen och personen känner stress, 

rädsla, och ilska. När detta tillstånd infinner sig koncentrerar sig människan på det mest 

centrala i händelsen, exempelvis gärningsmannen. Annat som sker runt omkring väcker inte 

några starka minnesbilder. Detta visar sig extra tydligt om gärningsmannen har hållit i 

något vapen. Personen har ett så kallat tunnelseende. 

  

Varje människa bär på en mängd av minnesinformation. Det kan vara av varierande 

svårighetsgrad att få fram denna information från individ till individ. Om den hörde glömt 

det förhörsledaren frågat efter, kan det vara så enkelt att det saknas bra ledtrådar, för att 

plocka fram det väsentliga ur den hördes minne. Förhörsledaren ställer öppna frågor och 

har kunskapen som krävs för att hjälpa den hörde att minnas. Det har visat sig att när 

vittnen får hjälp genom den kognitiva intervjumetodiken, har de ofta mer informera att ge.  
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3  RESULTAT 

 

För att komma framåt i vårt arbete med denna rapport har vi intervjuat Royne Nilsson, polis 

som medverkat till tillkomsten av boken Avancerad förhörs och intervjumetodik. Royne 

Nilsson utbildar på Rikspolisstyrelsen uppdrag sedan 1996 Avancerade 

förhörsledarutbildningar till Säpo, polisen, militärpolisen, tullen och migrationsverket, samt 

polisen i Norge och Storbritannien.  

 

Vi har kommit fram till att den kognitiva intervjumetodiken är ett bra hjälpmedel vid 

förhörssituationer. Genom den fria berättelsen får förhörsledaren ett bra ingångsvärde, 

därefter kan man ställa frågor och be om ytterligare information om specifika minnesbilder. 

Att den hörde själv får börja berätta fritt om händelsen ger förhörsledaren en uppfattning 

om vad som inträffat och händelseförloppet, därefter med öppna frågor hjälpa den hörde 

vidare i sitt sökande efter viktiga minnesbilder. 

 

Intervjun med Royne Nilsson var givande och hans ord stärkte oss i vår tro om hur vi 

uppfattat den kognitiva intervjumetodiken. Då han medverkat till boken Avancerad förhörs 

och intervjumetodik blev hans svar på våra frågor, en ytterligare bekräftelse på att vi förstår 

hur denna teknik är uppbyggd och fungerar. 

 

Vi har även intervjuat Åsa Marmsten kriminalinspektör i Umeå. Åsa arbetar på 

familjevåldet och håller förhör där den kognitiva intervjun brukar tillämpas. Med Roynes 

ord i ryggen så fick vi än en gång bekräftat att denna metodik är ett mycket bra hjälpmedel 

för poliser som tillämpar den dagligen.  
 

3.1 Intervju med Royne Nilsson 
 

Royne Nilsson utbildar på Rikspolisstyrelsen uppdrag sedan 1996 avancerad 

förhörsledarutbildning till Säpo, poliser, militärpoliser, tullen och migrationsverket samt 

poliser i Norge och Storbritannien. (Under intervjun så inriktade jag mig på den svenska 

polisen) Royne är kriminal kommissarie i grunden men sa upp sig som polis för att 

helhjärtat ägna sig att utbilda förhörsledare på heltid med eget företag 2002.  
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Han valde att lägga poliskarriären på hyllan för att ägna sig åt utbildningen av den 

kognitiva förhörstekniken, därför han ansåg att polisen behövde utveckla sina kunskaper i 

förhörsteknik.  

 

Royne berättar att intresset för den kognitiva intervjumetodiken är stort hos de han utbildar 

och att han bemöts väldigt bra. Det vissa kan vara lite skeptiska emot är att metodiken är så 

väldigt tidskrävande och att vissa förhörsledare upplever att de inte har att tillgå den tiden. 

Royne tycker då att man ska se till vilket brott man har att utreda och då undersöka om 

tekniken måste tillämpas hela vägen. Ibland kan det räcka med att bara vissa delar 

tillämpats och man ändå kan erhålla ett tillfredställande svar av den hörde. Ibland kan det 

finnas annan stödbevisning.  

 

Han inriktar sig på att utbilda de poliser som arbetar på våldroteln med lite tyngre brott. 

Den kognitiva intervjun bygger på en återetablering för en människa som upplevt väldigt 

stora trauman. Royne har flera gånger fått goda kvittenser från de poliser han utbildat och 

som sedan tillämpat metodiken med resultat av flera fällande domar. Royne uppger att i 

förhör där den kognitiva intervjumetodiken tillämpats så ger det mer än 50 % mer 

uttömmande svar än när någon annan intervju teknik används. 

 

Den kognitiva intervjun kräver lite mera av förhörsledaren och därför behöver varje 

förhörsledare träna på för att förhören skall bli givande. Royne anser att myndigheterna i 

större utsträckning skall ge förhörsledarna den tiden som behövs. Denna intervju metodik 

är i största del till för att tillämpas på målsäganden och vittnen men går även att använda på 

gärningsmän. Det är i de skeden där även gärningsmannen vid brottstillfället blivit 

blockerade pga. av svårt trauma. Även vissa gärningsmän kan vara utvecklingsstörda och 

då kan denna metodik med fördel tillämpas. 

 

Royne önskar att polishögskolan ska lära ut den kognitiva intervjun i större utsträckning än 

vad det görs idag. Han menar då att när en elev kommer ut och börjar arbeta i yttre tjänst 

och ska hålla ett inledande förhör på plats, så har den kunskapen om förhörets dignitet att 

spela på vittnets eller målsägandets minne och eventuellt om möjligt förflytta sig till platsen 

där iakttagelserna gjordes. 
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3.2 Intervju med Åsa Marmsten 
 

Åsa gick polisutbildningen 1975 och har sedan dess arbetat på ordningen för att sedan 

arbeta på krimjouren. De senaste två åren har Åsa arbetat som utredare på familjevåldet. 

Den 23 februari 2007 gick hon avancerad förhörsledare utbildningen i Stockholm med 

ledning av Royne Nilsson. På utbildningen presenterades hon för den kognitiva intervju 

metodiken för första gången. Åsa hade aldrig använt sig av den innan vid sina förhör. Men 

nu så tycker hon att det är ett mycket bra komplement och hjälpmedel.  

 

Åsa berättar att hon ofta brukar använda sig av denna intervjumetodik då hon arbetar. Hon 

använder sig dock inte fullt ut av metodiken utan tar ut små detaljer från den och på det 

sättet får Åsa ut givande svar och berättelser från målsäganden. Det kan exempelvis vara att 

målsäganden får blunda och tänka tillbaka till situationen, hur den kände sig, vilka lukter 

den kände, osv. Ibland kan även den hörde få berätta hela händelseförloppet baklänges. När 

Åsa använder sig av delarna av den kognitiva intervju metodiken så är det efter att hon 

hållit ett vanligt förhör och alla detaljer inte kommit fram, utan måste få målsäganden att 

minnas mer och ännu mer utförligt av olika detaljer.  

 

Åsa berättar att hon gång på gång blir förvånad och glad över hur mycket mer en person 

kan minnas från händelser som hänt flera år tillbaka i tiden när denna metodik används. Åsa 

håller alla sin förhör där denna teknik kan komma att tillämpas i videoförhörsrum. Hon 

tycker då att den hörde får tänka bättre i lugn och ro utan att bli störd av att anteckningar 

förs eller att det skrivs på datorn.  

 

Åsa tycker att denna förhörsteknik är utomordentlig att använda sig av vid det typ av brott 

som hon arbetar med. Hon försöker då och då föra den vidare till sina kollegor, men den 

responsen är inte den bästa. De tycker att det verkar krångligt och alldeles för tidskrävande. 

Åsa tycker inte att det finns så många negativa sidor med denna teknik förutom att det är 

lite tidskrävande och jobbigt för både den hörde och förhörsledaren.  

 

Åsa känner att hon skulle vilja träna lite mer på den och att fler av hennes kollegor skulle 

använda sig av den. Hon tycker att fler kollegor borde få chansen att gå utbildningen 

avancerad förhörsledare. 
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3.3 Kritisk granskning av resultatet 

Det som kan försvaga korrektheten av resultatet av de intervjuer vi gjort är att de personer 

som vi intervjuat kan ha tolkat våra frågor på sitt sätt och svarat utifrån det och ej som vi 

konstruerat frågan. Vi kan även ha tolkat deras svar på ett sätt som de inte avsåg.  

Vidare är Royne Nilsson pionjär i Sverige för detta ämne och verkligen brinner för det. 

Hans svar kan därmed vara väldigt positivt inriktade och ej kritiskt påvisande. Även det att 

Åsa har genomgått Roynes utbildning och därmed kan ha färgats av hans åsikter angående 

den kognitiva intervjumetodiken. 

På grund utav den begränsade tiden med detta arbete så intervjuade vi enbart två personer. 

Att ha intervjuat någon till polis som gått Roynes utbildning och tillämpar denna metod 

men som är mera skeptiskt inställd än sina kollegor hade varit intressesant. Nu har vi enbart 

positiv respons om denna metodik från våra intervjuer. 

Under intervjun berättar Royne, ”att han önskar att polishögskolan ska lära ut den kognitiva 

intervjun i större utsträckning än vad det görs idag”. Han menar då att när en elev kommer 

ut och börjar arbeta i yttre tjänst och ska hålla ett inledande förhör på plats, så har den 

kunskapen om förhörets dignitet att spela på vittnets eller målsägandes minne, och 

eventuellt om möjligt förflytta sig till platsen där iakttagelserna gjordes”. I verkligheten så 

finns förmodligen inte tiden till att tillämpa så mycket av den kognitiva metoden som skulle 

vara det optimalt i en situation som ovan. 

 

3.4  Resultat sammanfattning 
 

Vi har förstått att denna metod är ”ganska” ny ute på myndigheterna och det är inte alla 

som känner till den. Under vår SAO vecka i termin fyra, undersökte vi därav om denna 

metod tillämpades på de myndigheter vi skulle besöka. Jeanette hörde sig för i 

Örnsköldsvik, och Sandra om den används i Halmstad.  
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Myndigheten i Örnsköldsvik hade en polisanställd som nyligen påbörjat en utbildning i den 

kognitiva intervjumetodiken. Vidare tillfrågades ordningspoliserna som Jeanette åkte med i 

radiobil, hur vida dom arbetade med denna metod. Ordningspoliserna som tillfrågades hade 

jobbat några år, och kände till metoden. Poliserna sa att man till viss del använder delar av 

metoden omedvetet.  

 

De poliser som tillfrågades först i Halmstad var poliser som arbetar på ordnigen. De 

berättar att de har vetskap om metoden men att de aldrig har tillämpat den fullt ut. 

Eventuellt att de har tagit någon del ifrån tekniken vid något tillfälle. Men detta är ytterst 

sällan.  

 
Sedan tillfrågades en kriminalinspektör på familjevåldet om hon använde sig av den 

kognitiva intervjumetodiken. Här fick vi ett mer givande svar då hon använde sig av delar 

av tekniken vid sina förhör. Svaren från målsägande blir mycket mer uttömmande när 

denna metod applicerats anser hon. Den avancerade förhörsutbildningen bör fler poliser få 

möjlighet att gå menar hon. I dagsläget är det få som gått den och därav är det få som 

använder sig av den kognitiva intervjun i sitt arbete. 

 

Vad vi kan utläsa av allt detta är att väldigt få poliser känner till denna intervjuteknik och 

att den sällan används. Vissa poliser tillämpar den ibland, men ganska så omedvetet och då 

bara vissa delar utav den. Att enbart använda sig av någon del ur denna metod är givetvis 

inget negativt. Det kan med fördel göras. Men många är dock inte medvetna om detta. 

Genomgående verkar de flesta poliser tycka att denna metod är något bra och välkomnar 

den i sitt yrke. 

 
4  Diskussion 
 

Ett förhör med brottsmisstänkt, vittne eller ett brottsoffer kan vara det avgörande beviset för 

en fällande dom. Därför är det oerhört viktigt att förhörsledarna är bra utbildade för att 

klara av den svåra uppgiften, som det kan vara att leda ett förhör. Vi har därav förstått att de 

som håller i förhör där den hörde upplevt någon form av trauma, bör ha genomgått den 
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avancerade förhörsledar utbildningen. Dels för att förstå den hörde i de olika faserna, och 

ha kunskapen om hur viktigt det är att låta den hörde tala och berätta i sin takt. 

Förhörsledaren som genomgått utbildningen om denna kognitiva förhörsmetod kan då på 

ett bättre sätt hjälpa den hörde att få fram mycket mer information än om man tillämpade 

någon annan metod.  

 

Under tiden vi arbetat med fördjupningsarbetet, har vi själva kommit fram till hur viktigt 

det är med bemötandet av den hörde. Oavsett om det handlar om misstänkt, brottsoffer eller 

vittne. De första inledande meningarna som leder till den första kommunikationen är 

nästintill avgörande för hur förhöret kommer arta sig. Att visa empati, förståelse och inte 

vara dömande är tre viktiga grundstenar som vi ser det.  

 

Den kognitiva intervjumetodiken kan användas vid förhör med brottsoffer, vittnen och 

misstänkta gärningsmän. Som vi förstått det så är den till störst hjälp då man skall höra 

vittnen och brottsoffer, eftersom metoden i stora delar bygger på att den hörde vill 

samarbeta med förhörsledaren.  

 

Att så få poliser använder sig av denna metod kan dels vara för att de inte har vetskap om 

den. Men det kan även ha en bidragande faktor att den är så pass tidskrävande. Vi tror att 

många poliser ser förbi detta hjälpmedel då det tror att de måste tillämpa den fullt ut och 

inte känner att de har tillräckligt med tid. Vi hoppas att fler poliser använder denna teknik 

om det får information om att det går att plocka olika detaljer ur tekniken som passar vid 

olika förhörssituationer.  

 

5  SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

Det har visat sig att denna metod kan vara tidskrävande. Men alla delar som innefattar den 

kognitiva intervjumetodiken behöver inte användas vid alla förhörs situationer. Det har 

framkommit dels av intervjun med Royne och Åsa samt i litteraturen vi läst, att man kan 

använda delar av metoden. Vilket innebär att tiden förkortas. Det beror på förhörstillfället, 

när och var man befinner sig vid. Är man på brottsplatsen och hör ett vittne, eller på 

stationen några dagar senare.  
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En nackdel som vi hittat, om det nu kan räknas till en nackdel, att denna metod kan vara 

tidskrävande. Samt att det är jobbigt för både förhörsledaren och den hörde att vara så 

koncentrerade under så lång tid. Därför är det oerhört viktigt att låta personen ta pauser när 

tillfälle ges. Som vi diskuterar är det inte så, eftersom förhörsledaren själv väljer hur 

förhöret ska läggas upp. Som förhörsledare är man mån om att få ut så mycket som möjligt 

från ett vittne eller ett brottsoffer. Har tiden då någon betydelse? Det är upp till varje 

enskild människa att svara på den frågan. Vi tycker inte det, viktigast ur vår synvinkel är att 

få ut så mycket relevant information som möjligt från den hörde. 

 

Något som vi verkligen anser efter detta arbete är att många fler poliser skall få möjligheten 

att gå den avancerade förhörsutbildningen. När resultaten från förhören när denna metodik 

tillämpats påvisar ett mycket högre och bättre reslutat från den hörde, än vid vanliga förhör. 

Så tycker vi att det rimligtvis borde ligga i varje myndighets intresse att utbilda sina 

anställda inom detta.  

 

Vi hyser även hopp om att polisutbildningen ska utveckla sin undervisning i den kognitiva 

intervjumetodiken.  Vi anser att polisstudenterna skall få en grundlig utbildning inom detta 

och att denna förhörsteknik appliceras och genomförs även i praktiska övningar på 

utbildningen. Vi tror då att de ny utexaminerande poliserna kan föra denna teknik vidare 

och åskådliggöra den för sina kollegor som ej kommit i kontakt med den. 

 

Vi valde i det här arbetet att enbart inrikta oss på denna metod, för att tiden som vi haft till 

förfogande under detta arbete har varit begränsat. Tidsplanen som arbetats fram har följts 

och Vi känner oss nöjda med det arbete och resultat vi åstadkommit under denna tid. Det 

har varit mycket givande och denna metod är något vi med fördel kommer att använda oss 

av i vårt framtida yrke. 
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