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Abstract 
Syftet med denna rapport är att belysa den kognitiva intervjumetodikens fördelar och dess 

tillämpning i samband med polisiära förhörssituationer. Dessutom visa på hur man kan 

utveckla sina kunskaper i detta spännande ämne. I arbetet med rapporten har i första hand 

böcker men även tidningsartiklar, en dokumentärfilm samt en intervju legat till grund för 

innehållet. Genom årens lopp har polisiära förhörsmetoder varierat till både utformning, 

kvalité och framgång. Våld, tortyr och isolering har varit vanliga inslag som förr i tiden 

användes för att framtvinga ett erkännande. På senare år har man allt mer kommit att 

intressera sig för psykologiska kunskaper liksom människans minnesfunktioner, detta för att 

få ut mer tillförlitlig och korrekt information om en händelse eller omständighet. Att hålla 

förhör är en uppgift som kräver taktfullhet och det får inte enbart handla om att frambringa ett 

erkännande. Fokus bör istället bestå av ett öppet sanningssökande där tyngd bör läggas vid 

förtroende och ärlighet. Forskning visar att endast en kortare tids användning av den kognitiva 

förhörsmetoden leder till framgång och förbättrade utredningsresultat. Metodiken ger kort 

sagt bättre polisutredningar och bidrar till en förbättrad rättsäkerhet för samtliga inblandade. 

Den kognitiva intervjun har framtiden för sig och antalet utövare och förespråkare kommer 

med största sannolikhet att öka, då metoden uppmärksammas i allt större utsträckning. 
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1. Inledning 
Rapportens huvudsyfte är att belysa fördelarna med att använda sig av den kognitiva 

intervjumetodiken i polisiära förhörssammanhang samt att visa hur man kan gå tillväga för att 

lära sig behärska kognitiv intervjuteknik. Studier i ämnet visar att den här förhörsmetoden ger 

mer detaljerad och tillförlitlig information, vilket i sig leder till bättre förhör och därmed 

också en ökad rättssäkerhet.  

 

Vi anser att ämnesvalet i allra högsta grad känns relevant i vår kommande yrkesutövning. Det 

spelar ingen roll inom vilken polisiär gren man verkar, att samtala med människor och 

inhämta information kommer att vara ett dagligt inslag i arbetet. Genom kunskaper i kognitiv 

intervjumetodik får man ett verktyg att använda vid informationsinhämtning, vilket kan leda 

till att vi når ett bättre resultat. Samtidigt kommer de människor vi möter i tjänsten 

förhoppningsvis känna sig mer tillfreds då de upplever att de har blivit sedda och respekterade 

eftersom vi lyssnar när de självständigt, utifrån sina egna minnesbilder, berättar vad som har 

hänt. Den kognitiva intervjumetodiken är också mer uttömmande då man med speciellt 

utformade frågor kan medverka till att människor minns mer. 

 

1.1 Bakgrund 
Under årens lopp har polisiära förhörsmetoder varierat till både utformning, kvalité och 

sanningshalt i den hördes utsago. I västvärlden har det brukats otillbörliga förhörsmetoder så 

sent som på 1900-talets senare hälft. För att tvinga fram ett erkännande kunde våld, tortyr och 

isolering förekomma. Exempelvis kunde den hörde utsättas för exterm psykisk press genom 

att nekas tillräcklig mängd mat, sömn och toalettbesök. ”Vattenkuren” var ett annat effektivt 

”hjälpmedel” vid förhör där den hördes huvud hölls under vatten näst intill att han dränktes.1  

På senare år har man allt mer kommit att intressera sig för psykologiska kunskaper liksom 

människans minnesfunktioner, detta för att få ut mer tillförlitlig och korrekt information om 

en händelse eller omständighet.2 Trots att färre frågor ställs under en kognitiv intervju har 

undersökningar visat att man fått fram en större och mer sanningsenlig mängd information än 

med sedvanlig förhörsteknik.3  

                                                
1 Christiansson, S-Å & Engelberg, E & Holmberg, U. Avancerad förhörs- och intervjumetodik. Natur och kultur 
1998, sid. 231 
2 Ibid, sid 15 
3 Ibid, sid. 91 
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Förhören med den misstänkte är en del av den förundersökning som görs för att utreda 

omständigheterna kring det brott som har begåtts. De uppgifter den misstänkte lämnar utgör 

en del av bevisningen i ärendet.4 Vittnesutsagor är en annan mycket viktig del under 

förundersökningen och en bidragande orsak till om ett brott klaras upp eller inte. För att nå ett 

lyckat resultat är det viktigt att veta vad man ska fråga efter och på vilket sätt man ska fråga. 

Förhörsledaren behöver därför kunskaper i kommunikation och om hur människans minne 

fungerar för att på bästa sätt ge den hörde så bra förutsättningar som möjligt att plocka fram 

den information han eller hon besitter.5 

 

Studier tyder på att endast en kortare tids användning av metoden har visat på framgång och 

förbättrade resultat i erhållandet av information.6 Den kognitiva intervjumetodiken ger kort 

sagt bättre polisutredningar och bidrar till en förbättrad rättsäkerhet för samtliga inblandade. 

Detta har aktualiserats inte minst på senare tid då Sverige har drabbats av ett antal grova 

våldsbrott som berört hela befolkningen. Att hitta en gärningsman att binda till brottet handlar 

inte enbart om att få fram ett erkännande. Det handlar minst lika mycket om sökandet efter 

sanningen, vilket allt fler utredare kommit att inse och jobba efter. 

  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att belysa den kognitiva intervjumetodikens fördelar och dess 

tillämpning i samband med polisiära förhörssituationer. Dessutom visa hur man kan utveckla 

sina kunskaper i ämnet. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

• Varför är den kognitiva förhörsmetodiken är så bra i jämförelse med andra 

förhörsformer? Och vad skiljer den från andra förhörsformer? 

• Hur går man tillväga för att tillgodogöra sig kunskap och nå resultat med hjälp av 

kognitiv förhörsmetodik? 

• Finns det situationer då kognitiv förhörsmetodik inte fungerar? 

                                                
4 Jakobsson Örhn, H. Berätta din sanning. Intellecta Docusys 2005, sid. 5 
5 Christiansson, S-Å & Engelberg, E & Holmberg, U. Avancerad förhörs- och intervjumetodik. Natur och kultur 
1998, sid. 91 
6 Ibid, sid. 15 
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1.4 Avgränsningar  
Rapporten är avgränsad till att främst belysa förhör med misstänkta gärningsmän. 

 

1.5 Tillvägagångssätt  
Det huvudsakliga materialet till denna rapport är inhämtat genom skriftliga källor. En 

dokumentärfilm från Sveriges television har också studerats liksom en amerikansk och en 

svensk tidningsartikel. Frågor har även ställts till Harriet Jakobsson Öhrn, filosofie doktor och 

lektor i beteendevetenskap på Polishögskolan, som utbildar poliser i förhörs- och 

intervjumetodik. Den kognitiva intervjumetodiken är ännu en relativt ny förhörsform och 

litteraturen i ämnet är därmed begränsad. Författarna till litteraturen som använts i rapporten 

är bland de främsta på området, därmed känns källorna i allra högsta grad trovärdiga och 

relevanta. Det har gjorts en del vetenskapliga studier som visar på hur stor betydelse ett 

sanningssökande förhör har för rättssäkerheten. 

    

2. Teori 
För att förstå hur den kognitiva förhörsmetodiken är uppbyggd, är det bra att känna till en del 

om människans minnesfunktioner. Det mänskliga minnet består av olika system som lagrar 

olika typer av information. Omständigheter vid inkodning, lagring och framplockning av 

minnesbilder påverkar tillgängligheten till informationen. I förhörssituationen är det därför 

angeläget att anpassa frågeställningarna till rådande villkor för minnesfunktionen. För lagring 

av långtidsminne används i huvudsak tre olika system: det procedurala, det semantiska och 

det episodiska. Den minnesfunktion som utvecklas först hos en människa är det procedurala 

minnet, vilket omfattar motoriska handlingar och en viss automatik. I det semantiska minnet 

inryms ordförråd och kunskap av mer allmän natur, som är lättillgänglig i minnet. Det 

episodiska minnet är kopplat till handlingar av en mer sammanhängande helhet, till exempel 

vad man gjorde på sin bröllopsdag eller på dagen för en vecka sedan. För att nå det episodiska 

minnet krävs en metodisk sökning där man placerar händelsen vid en bestämd tidpunkt och 

plats.7 

 

Den andra minnesfunktionen är det så kallade korttidsminnet, vilket är en tillfällig 

lagringsenhet där endast en begränsad mängd information ryms. Denna information är endast 

aktiverad under några sekunder och beroende på individ, kan man klara av att hålla sju 

                                                
7 Ibid, sid. 70-71 
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plus/minus två enheter, i korttidsminnet åt gången. Det innebär att vissa personer klarar av att 

erinra sig nio siffror, bokstäver eller ord, som presenterats med korta intervall, medan andra 

personer kommer ihåg fem av dessa enheter.8  

 

I förhörssituationer är det av stor vikt att inte ställa frågor som förändrar viktiga detaljer i den 

ursprungliga minnesbilden hos den hörde. I en studie fick ett antal försökspersoner se en film 

av en bilolycka, varpå hälften av försökspersonerna fick frågan: ”Vilken hastighet hade 

bilarna när de stötte ihop?” Den andra hälften fick frågan: ”Vilken hastighet hade bilarna när 

de kraschade?” En vecka senare fick försökspersonerna redogöra för vad som hade hänt i 

filmen. På frågan om försökspersonerna hade sett något glas krossas under filmvisningen 

svarade den senare gruppen ”ja” i betydligt större utsträckning, trots att detta inte förekommit 

i filmen.9  

 

En annan viktig faktor vid framplockning ur minnesbanken är frånvaro av stress i 

förhörssituationen, liksom fysiskt och psykiskt tillstånd hos den hörde. För maximal 

framplockning bör den hördes sinnesstämning vara samma vid både händelsen och 

framplockningen. Ett exempel på detta är då alkoholpåverkade personer bevittnar en händelse 

och sedan ska redogöra för denna. De minns sedermera mer om de hörs i berusat tillstånd. 

Yttre faktorer är också av vikt, då man har lättare att minnas och redogöra för händelsen, om 

man befinner sig på den plats där denna ägde rum. Framplockning ur det episodiska minnet 

kan omedvetet underlättas för den hörde genom att denne utför en rörelse som är förknippad 

med händelsen. I många fall kan en rörelse sätta ord på en händelse som för den hörde varit 

svår att erinra sig. Rörelsesekvenser underlättar dessutom för en utomstående att förstå ett 

händelseförlopp.10 

 

3. Resultat 

3.1 Kognitiv förhörsmetodik 
Genom instruktioner som syftar till att återskapa en sinnesstämning, känsla eller omständighet 

underlättas minnesåterhämtningen av något som har inträffat. Detta ökar sökvägarna till det 

man vill minnas och är numera välbeprövat inom den kognitiva intervjumetodiken.  

 
                                                
8 Ibid, sid. 74-75 
9 Ibid, sid. 83 
10Ibid, sid. 84-86 
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Eftersom händelseinformationen från ett brott sällan lagras kronologiskt kan det vara svårt att 

återberätta händelseförloppet i tidsbestämd ordning. Människan tenderar att i första hand 

komma ihåg det centrala i händelsen, d.v.s. det som utlöste en känsloreaktion hos individen. 

Det som inträffade före och efter den brottsliga gärningen kan till en början vara svårt att 

återkalla, då minnet kräver att man först inhämtar den centrala detaljinformationen. Om den 

som hörs inte ges tid och möjlighet att fullständigt återskapa den brottsliga händelsen, finns 

risk att information aldrig kommer fram, då endast de dominerande minnesbilderna 

framträder. För att göra berättelsen begriplig, både för sig själv och för förhörsledaren, 

tenderar den hörde att fylla i luckor enligt egna förutfattade mallar. I dessa situationer finns 

ofta en strävan efter att ge den brottsliga händelsen en mening, liksom individens roll i 

densamma. Det innebär ibland att detaljer som inte passar in i individens mentala kartor 

filtreras bort, såvida man inte lyckas framkalla en fullständig minnesbild av det som har 

inträffat. Som tidigare nämnts påverkas minnesåterhämtningen positivt av att befinna sig på 

platsen för händelsen. Det kan dock vara tillräckligt att mentalt tänka sig tillbaka till platsen 

för scenariot och genom syn, hörsel, lukt, smak och beröring återskapa då rådande 

förhållanden.  

 

En upplevelse lagras inte bara i ett av människans minnessystem utan utgör ett led i samtliga 

minnessystem. Detta medför att information som inte är tillgänglig via en sökväg i regel kan 

plockas fram via andra kanaler. Ett synintryck eller en doft kan båda leda till ihågkomst av en 

och samma händelse.11   

 

3.2 Varför den kognitiva förhörsmetodiken är så bra och vad som skiljer den från andra 
förhörsformer 
Som tidigare nämnts har förhörsformer utvecklats under tid. Dåtidens grymma förhör med 

inslag av tortyr är, i alla fall i vår del av världen, ett passerat kapitel. Numera utvecklas 

förhörsmetoder som baseras på psykologiska fakta om människan. En modern förhörsledare 

söker vinna den hördes förtroende och eftersträvar en personlig kontakt i samband med 

förhöret. En av dagens förhörsmetoder går ut på att förhörsledaren visar den misstänkte 

respekt, sympati och gillande. Samtidigt har förhörsledaren en förlåtande inställning till den 

hörde och det brott han hörs kring. Detta kan uppfattas som missledande då förhörsledaren 

inte har mandat att förlåta den brottsliga gärningen. Genom att på detta sätt ”locka fram” ett 

                                                
11 Ibid, sid. 92-94 
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erkännande ökar risken att den hörde i efterhand tar tillbaka sitt erkännande, då han upptäcker 

att han blivit lurad. Detta kan ge negativa konsekvenser även på lång sikt, till exempel om den 

hörde återfaller i brott och skall höras på nytt. Den bitterhet han troligtvis känner gentemot 

den tidigare förhörsledaren riskerar då att riktas mot hela rättsväsendet vid en ny kontakt. 

 

En annan uppmärksammad förhörsteknik presenterades i boken Criminal interrogation and 

confessions skriven av Inbau, Reid och Buckley. Metoden bygger på en övertalning i nio steg 

och ett positivt förhållningssätt till den misstänkte som ska förmå honom att bekänna brottet. 

Liksom i ovan nämnda förhörsform intar förhörsledaren en förlåtande inställning till den 

misstänkte och brottet. Varje antydan till att neka till brottet avbryts samtidigt som 

förhörsledaren blir mer personlig i tilltal, närhet samt visar medkänsla. Genom att fokusera på 

något centralt i den brottsliga handlingen och sätta detta i samband med den hörde och en 

medlidsam inställning ska vederbörande bringas i ett passivt sinnestillstånd. I detta läge börjar 

förhörsledaren uppmana den hörde att säga sanningen. Slutligen ställs en fråga med två 

alternativa svar där båda är anklagande, men ett av alternativen tillåter gärningsmannen att 

behålla sin värdighet. Tanken är här att förhörsledaren med sympati och förståelse ska förmå 

den hörde att välja ett av svarsalternativen. När man började använda sig av denna 

förhörsmetodik resulterade den i en uppgång i antalet erkännanden. Metoden har dock 

kritiserats för att vara bedräglig, bygga på sofistikerade trick, spel och strategier. Den handlar 

mer om att genom övertalning sträva efter erkännanden, vilket inte kan likställas med att i en 

personlig och ärlig kontakt sträva efter sanningen.  

 

De ovan nämnda metoderna där övertalning och manipulering är en del av tillvägagångssättet 

riskerar att locka fram falska erkännanden, vilket givetvis är djupt olyckligt. En studie gjord i 

England visar att falska erkännanden lätt kan genereras i övertalningsstrategier där 

misstänktas svagheter utnyttjas. Detta leder till att någon blir oskyldigt dömd och den rätta 

gärningsmannen går fri och kan begå nya brott.12      

 

Under den kognitiva intervjuns inledande fas ombeds, som tidigare nämnts, den hörde att från 

sin egen minnesvärld fritt berätta vad han har bevittnat eller varit med om. Detta är tänkt att 

ske med minimal påverkan från förhörsledaren då denne lyssnar och bara flikar in när den 

hörde ”kör fast” och behöver hjälp att komma vidare genom att till exempel byta perspektiv 

                                                
12 Ibid, sid. 231-234 
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eller beskriva sina sinnesupplevelser. Längre fram i intervjun, under den avslutande fasen, gör 

förhörsledaren en återblick för att kontrollera att berättelsen har uppfattats korrekt enligt den 

hörde samtidigt som tillbakablicken kan bidra till ytterligare minnesbilder. 13 Förhöret kan 

delas upp i ett antal riktlinjer kring kommunikation och frågeteknik. 

 

• Förberedelse: Det finns inte alltid tid till förberedelser, om tid finns ska förhörsledaren 

läsa in sig på allt skriftligt material som finns att tillgå i utredningen. Ett besök på 

brottsplatsen (om denna kunnat fastställas) kan ge en mängd intryck som kan vara 

svåra att erhålla endast genom att studera foton. Viktigt att veta är också om den som 

ska höras tidigare har förekommit i någon brottsutredning. Vid allvarligare brott kan 

det vara lämpligt att samtala med anhöriga eller andra som haft kontakt med den som 

ska höras. Den bakgrundsinformation som dessa personer kan lämna är ofta mycket 

värdefull i förhörssituationen. 

• Eliminera distraktion: För att underlätta framplockning ur minnet bör förhörsrummet 

vara fritt från moment som kan störa. Exempel på distraktioner är folk som rör sig in 

och ut ur rummet, en telefon som ringer eller en radio som surrar i bakgrunden. 

Samtalet underlättas också om inredningen i förhörsrummet påminner om en 

hemmiljö. 

• Skapa tillit: En av de allra viktigaste förutsättningarna för att få igång en fri berättelse 

är att den hörde känner trygghet i situationen. Trygghet skapas genom att ge den hörde 

ges tid att berätta. Det tar tid att både bygga upp ett förtroende men även att söka 

minnas saker man kanske under lång tid har försökt att förtränga. Att visa hänsyn och 

respekt är mycket viktigt för att förmå den hörde att vilja berätta. Detta kan ibland 

vara helt avgörande för att få en gärningsman att öppna sig. Att vara tydlig och ärlig 

med förutsättningarna för förhöret minskar osäkerhet, rädsla och motstånd. 

• Inre och yttre kontext: Som tidigare nämnts har en individ lättare att minnas om han 

eller hon får redogöra för sina iakttagelser på den plats där dessa gjordes. Kan den 

hörde av olika skäl inte medtas till brottsplatsen måste förhöret hållas på 

polisstationen. Där befinner sig den hörde inte bara i en annan miljö utan även i ett 

annat känslotillstånd, det vill säga i ett annat yttre och inre kontext. Genom att mentalt 

återskapa händelsen, såväl miljö som känsla, kan fler detaljer ur minnet plockas fram. 

                                                
13 Jakobsson Örhn, H. Berätta din sanning. Intellecta Docusys 2005, sid. 22-23  
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Det gäller att avsätta god tid för det mentala återskapandet och be den hörde säga till 

när han eller hon befinner sig i situationen då brottet begicks. 

• Fri berättelse: Inför den fria berättelsen ska den hörde uppmanas att berätta alla 

detaljer från brottshändelsen. Detta är viktigt därför att människan som regel har för 

vana att utelämna detaljer i dagligt tal. Att utelämna detaljer kan även innebära att den 

hörde missar viktiga associationsvägar i minnet, till exempel detaljinformation som är 

väsentlig för utredningen. Människan har även en tendens att värdera vad som är 

relevant att berätta i en konversation. Dessa egna kriterier för vad som är relevant nog, 

kan göra att viktiga länkar till detaljinformation om brottet går förlorad. Den hörde ska 

få berätta i egen takt och välja var i händelseförloppet han eller hon vill börja sin 

berättelse. Under den fria berättelsen ska förhörsledaren inte avbryta för att ställa 

frågor! Det är också viktigt att tillåta pauser under berättandet. 

• Genomgång av fri berättelse och utfrågning: Det finns olika metoder för att öka antalet 

framplockningsvägar till en händelse. När den hörde berättat sin historia kan man be 

honom eller henne att berätta den igen fast baklänges. Detta kan underlätta för 

individen att känslomässigt möta den traumatiska händelsen på nytt, då det 

fruktansvärda redan har inträffat. Det är vanligt hos såväl brottsoffer som gärningsmän 

att bygga upp ett försvar mot det som är väldigt obehagligt och skamfyllt. 

Baklängesberättande har visat sig underlätta för individer som haft svårt att öppna sig 

och berätta om en brottshändelse. Att låta den hörde föreställa sig hela brottshändelsen 

från ett annat perspektiv är en annan metod för att utvinna mer minnesinformation. 

Genom att låta den hörde upprepa sin berättelse på olika sätt blir den fyllig och 

detaljerad. När det är dags för utfrågning är det av vikt att förhörsledaren använder sig 

av öppna frågor. Den hörde får då hämta specifik detaljinformation från olika 

minnesbilder. I detta moment är det nödvändigt att ge den hörde tid att återskapa inre 

och yttre kontext för varje enskild minnesbild. 

• Sammanfattning och kontroll av förhörsprotokollet: Genom att sammanfatta den 

information som lämnats under förhöret, kontrollerar förhörsledaren att han eller hon 

har uppfattat berättelsen och alla detaljer korrekt. Ibland kan den hörde minnas 

ytterligare detaljer då förhörsledaren läser upp vad som framkommit under förhöret. 

Genomgången ger även tillfälle till korrigeringar om något misstolkats av 

förhörsledaren. Slutligen kan det vara lämpligt att låta den hörde ta del av 

förhörsprotokollet genom att själv läsa igenom det. Att få en större mängd information 
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uppläst för sig, kan leda till problem för korttidsminnet, felaktigheter kan då lätt 

förbises.  

• Avslutning av förhöret: Det är viktigt att förhöret får ett positivt avslut. Den kognitiva 

intervjumetodiken lämnar minnet kring brottshändelsen aktiverat även en tid efter 

förhöret och nya detaljer kan spontant dyka upp hos den hörde. Ytterligare kontakt 

med förhörsledaren kan alltså bli aktuellt. Det kan vara klokt att berätta för den hörde 

att det varit viktigt och betydelsefullt att få ta del av hans eller hennes berättelse. Ett 

positivt avslut på förhöret underlättar framtida kontakter för båda parter och den 

hördes vilja att fortsätta medverka i utredningen.14 

 

Även den som inte anser sig behärska den kognitiva intervjumetodiken fullt ut, eller i fall där 

det inte anses nödvändigt med ett så noggrant förfarande, kan ha nytta av metoden. Metoden 

kan utnyttjas selektivt och brukas som ett redskap för att förtydliga en viss minnesbild. Ett 

exempel på detta kan vara då den som hörs i domstol ”tappar kontakten” med en viss 

minnesbild och den som hör vederbörande söker upprätta kontakten för denne genom kognitiv 

frågemetodik.15    

 

Gärningsmäns egen upplevelse av polisförhör har varit föremål för en studie av Holmberg och 

Christiansson. De som erkänt vid förhör var också mycket nöjda med det sätt som de hade 

blivit förhörda på. Där hade förhörsledaren i de flesta fall varit lugn och givit dem tid till 

eftertanke och de uppfattade även förhörsledaren som tillmötesgående och samarbetsvillig. De 

som dömts mot sitt nekande var å andra sidan missnöjda med sina förhör då de upplevt 

förhörsledaren fördömande, konfronterande och ovänlig. Förhöret genomfördes i ett högt 

tempo där den misstänkte inte gavs tid till eftertanke. 

  

Att hålla förhör är en uppgift som kräver taktfullhet och får inte enbart handla om att 

frambringa erkännanden. Fokus bör istället bestå av ett öppet sanningssökande där tyngd bör 

läggas vid förtroende och ärlighet.16 Genom det kognitiva förhöret tillåts den hörde att gå in i 

sin egen mentala värld för att söka information kring en upplevd händelse. Detta skapar enligt 

                                                
14 Christiansson, S-Å & Granhag, P-A. Polispsykologi. Natur och kultur 2004, Sid. 221-233   
15 T.Bring, C.Diesen, A.Wahlgren. Förhör Norstedts Juridik 2004, sid. 204 
16 Christiansson, S-Å & Engelberg, E & Holmberg, U. Avancerad förhörs- och intervjumetodik. Natur och 
kultur 1998, sid. 244 
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Harriet Jakobsson Öhrn ett inre sammanhang, som underlättar för den hörde att minnas och 

berätta, samtidigt som minimal styrning från förhörsledaren förekommer.17 

 

Studier gjorda av Baldwin och Williamson har visat på vikten av förhörsledarens 

professionalism vid förhör med misstänkta gärningsmän. Studien belyser vikten av att ge den 

misstänkte tid för reflektion och att utrycka sin mening. En förhörsledares egenskaper bör 

vara att besitta lugn, tydlighet och ha lätt för att kommunicera. Vidare ska förhörsledaren vara 

tålmodig samt inneha en intellektuell skärpa och flexibilitet. De bevisat sämsta förhörsledarna 

i undersökningen var de som använde en macho-stil, skröt med sin egen skicklighet i 

förhörssituationer och var inkapabla att inse sina egna brister.18    

 

3.3 Varför erkände dom? 
”Varför erkände dom” är en dokumentär av Hannes Råstam där journalisten tittat närmare på 

Falupolisens pyromanjakt 1976. Faluns statskärna härjades under detta år av ett 50-tal bränder 

och tio ungdomar i åldersspannet 13-18 år misstänktes för brotten. Åtta av dessa ungdomar 

erkände i polisförhör och straffades eller kom under utredning av socialtjänsten. Brotten kom 

att preskriberas och det var först många år senare, i sept-07, som Hannes blev uppringd av en 

anonym tipsare som sade sig vilja ställa saker och ting till rätta. Tipsaren berättade för Hannes 

om bränderna i Falun på 70-talet och förklarade att de ungdomar som hade erkänt var 

oskyldiga. Den som i själva verket hade tänt på var tipsaren själv.  

Hannes blev intresserad och begav sig till Falun där han tog kontakt med de misstänkta 

ungdomarna, som numera var vuxna, han kontaktade även de poliser som hade bistått 

utredningen och hållit de flesta av förhören. Samtliga av dem som dömdes till straff berättade 

då för Hannes att de hade erkänt trots att de var oskyldiga. Många av dem hade hämtats till 

förhör, blivit inlåsta och förhörda flera dagar i rad utan kontakt med omvärlden. Den yngsta 

som hade behandlats på detta sätt var bara 13 år. Förhören var helt inriktade på att få fram 

erkännanden och polisen bluffade om bevisningen. Poliserna hade pressat dem till att erkänna 

genom att säga ”om du berättar som det är får du åka hem”. Samtidigt som poliserna 

uppmanade ungdomarna att berätta hur bränderna hade gått till gav de ungdomarna ledtrådar 

och tillslut hela historien. Under förhören framkom ingen information som polisen inte redan 

                                                
17 Jakobsson Örhn, H. Muntlig källa, 2008   
18 Ibid, sid. 235 
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var bekant med. För ungdomarna framstod det som att det bara fanns en väg ut ur cellen och 

det var att hålla med polisen, de insåg inte allvaret i situationen förrän långt senare.           

För att få svar på frågan varför ungdomarna erkände trots att de med stor sannolikhet var 

oskyldiga begav sig Hannes till USA för att där träffa Saul Kassin, landets främsta expert på 

polisens utredningsmetoder och falska erkännanden. 

  

Enligt Saul har falska erkännanden tre saker gemensamt. Då tortyr inte längre förekommer 

har polisen utvecklat en ny förhörsform där man innan förhörets början placerar den 

misstänkte i ett ljudisolerat rum skilt från familj och vänner. Detta utvecklar hos många en 

väldigt stark psykologisk stress. På detta vis skapar man en miljö som den misstänkte vill bort 

från då han känner sig hjälplös och orolig. Syftet med tillvägagångssättet är att skapa en 

motivation hos den misstänkte att erkänna det brott han är misstänkt för. När det blir dags för 

den misstänkte att förhöras vänjer förhörsledaren den misstänkte vid tanken att ett nekande 

inte tjänar något till. Den misstänkte konfronteras genom att förhörsledaren säger ”vi vet att 

det var du, vi vet att du gjorde det, vi vill inte höra fler lögner”. Om konfrontationen får fortgå 

tillräckligt länge bryts den misstänkte ner, alla knäcks förr eller senare enligt Saul. Tillslut 

söker den misstänkte desperat en väg ut vilket förhörsledaren ofta känner på sig. 

Förhörsledaren får då den misstänkte att tro att han ska få komma hem om han erkänner. På 

detta sätt ”tvingas” misstänkta att erkänna oavsett om de är skyldiga eller inte.  

Saul får medhåll av Ulf Holmberg, en före detta polis som skolat om sig till lektor i 

rättspsykologi och som intresserat sig för falska erkännanden. Ulf förkastar förhör som är helt 

inriktade på erkännanden och menar att ett erkännande är det sista man ska fråga efter.  

Enligt Saul innehåller ett falsk erkännande ingenting som polisen inte redan känner till och 

därför trycker han på betydelsen av stödbevisning i utredningar.19   

 

Harriet Jakobsson Öhrn menar att det i huvudsak finns tre skäl till att en individ väljer att 

erkänna ett brott. Den första anledningen är om det föreligger stark teknisk bevisning som för 

den misstänkte är svår att kringgå. Den andra anledningen är om det finns stark yttre press, till 

exempel tvång eller hot. Den tredje och sista anledningen är om den misstänkte känner stark 

inre press i form av skuldkänslor och ånger. I de fall den tekniska bevisningen är svag eller 

helt saknas, har förhörsledaren bara den misstänktes inre press att arbeta med. Att försöka 

                                                
19 Råstam, Hannes. Varför erkände dom? SVT 2, 2008-03-30 
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frambringa ett erkännande genom yttre press, är både oetiskt och strider mot 

rättegångsbalkens bestämmelser angående förhör, se bilaga.20 

 

Trots att forskningen är i ett tidigt skede gällande sambandet mellan förhörstyp och 

möjligheten att avslöja lögn, finns anledning att tro att kognitivt förhör, leder till mer 

tillförlitlig och trovärdig information jämfört med konfrontativa förhör.21     

 

3.4 Tillfällen då kognitiv förhörsmetodik inte fungerar 
Under 1990-talet tvistade flertalet forskare om huruvida den kognitiva intervjumetodiken gick 

att tillämpa under förhör med misstänkta gärningsmän. Fisher och Geiselman menade att 

tekniken inte gick att tillämpa om den misstänkte motsatte sig förhöret medan Christiansson 

m.fl. antydde att förhörsformen fungerade, åtminstone i någon form. Mot århundradets slut 

hade flera forskare enats om att förhöra misstänkta gärningsmän med kognitiv 

intervjumetodik faktiskt gav resultat. Särskilt i förhör med personer som var antingen rädda 

eller obenägna till att delta i förhör var metoden särskilt lämplig.22 Numera gör man inom 

forskningen inte någon större skillnad mellan förhör av misstänkta, målsägande och vittnen. 

Skiljelinjen för val av metodik går istället mellan dem som vill samarbeta och de som inte vill 

samarbeta. Kognitiv förhörsmetodik kan med anda ord fungera på gärningsmän som är villiga 

att samarbeta. Om man per definition antar att alla gärningsmän är motsträviga är man fel ute 

menar Harriet Jakobsson Öhrn. Det finns även hos en del gärningsmän en vilja att minnas och 

få berätta om det som hänt.23  

 

3.5 Hur man går tillväga för att nå resultat med hjälp av kognitiv förhörsmetodik 
Att förhöra eller intervjua en person är en komplicerad handling och precis som vid all annan 

färdighet krävs träning och handledning. Utövandet av kognitiv intervjumetodik lämnar stort 

utrymme för en egen individuell stil. Det är den som ska ligga till grund för förhöret och det 

är viktigt att de olika faserna i tekniken utformas så att de anpassas till det egna 

temperamentet och personligheten. Det kan vara bra att prova på olika moment, ett i taget tills 

de är inarbetade och känns bekväma att använda. Det kan också vara så att vissa moment 

känns mer naturliga för en del förhörspersoner och brottssituationer än andra. Metoden kan 

                                                
20 Barkman C. Att erkänna räcker inte. Dagens Nyheter 2008-04-20 
21 Christiansson, S-Å & Granhag, P-A. Polispsykologi. Natur och kultur 2004, Sid. 278  
22 Jakobsson Örhn, H. Berätta din sanning. Intellecta Docusys 2005, sid. 22-23 
23 Jakobsson Örhn, H. Muntlig källa, 2008   
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med fördel användas när en misstänkt har erkänt ett brott och där ringa övrig bevisning 

föreligger. När metodiken väl är etablerad bör förhörsledaren erhålla mer korrekt och 

komplett information än vad som är möjligt utifrån standardiserade polisförhör.  

Christiansson och Granhag vill dock poängtera att det inte är intervjumetodiken i sig som är 

viktigast utan de egna förutsättningarna och relationen till den som ska höras.24 Av liknande 

uppfattning är Harriet Jakobsson Öhrn. En bra förhörsledare ska enligt henne ha förmågan 

och intresset att skapa en god relation till den hörde, samt ha ett öppet sinne och kunna lägga 

förutfattade meningar åt sidan. Vidare ska förhörsledaren kunna lyssna aktivt och uppmuntra 

den hörde att berätta.25  

 

Enligt en amerikansk artikel är det vanligare att misstänkta under förhör utelämnar 

information som de tror kan rikta misstankar mot dem, snarare än att de ljuger. Att försöka 

missleda förhörsledaren på detta sätt utlöser inte lika mycket stress som om den hörde hade 

berättat en ren lögn. Om vissa ord såsom ”efter att...”, ”senare” och ”slutligen” ofta 

återkommer under den fria berättelsen kan det enligt artikeln peka på utelämnande av 

information. Förhörsledaren bör fortlöpande föra anteckningar genom hela förhöret och 

särskilt markera om man misstänker att den hörde utelämnar information. Att avbryta den 

hörde med en följdfråga kan göra honom mer misstänksam och indirekt signalera till honom 

vad i berättelsen som man är extra intresserad av. Om den misstänkte gör en paus bör även 

detta noteras, men pausen bör inte avbrytas med annat än en fråga t.ex. ”Vad gjorde du 

sedan?”. Följfrågor sparas till slutet av förhöret och frågorna bör då komma i den ordning och 

vara formulerade såsom den misstänkte själv har berättat/uttryckt sig.26 

 

Baldwin studerade under 90-talet videoinspelade polisförhör för att bättre kunna utbilda nya 

förhörsledare och förbättra skickligheten hos befintliga. I England hade utbildningen tidigare 

varit av karaktären ”learning by doing”. De engelska poliserna ansåg själva att det bästa sättet 

att lära sig att hålla förhör var att lära av mer erfarna kollegor och genom egen praktisk 

erfarenhet. Baldwin å andra sidan menade att detta innebar begränsningar då risk fanns att 

dåliga förhörsmetoder överfördes och vidmakthölls. Inte heller kurser i förhörsmetodik 

tycktes öka förhörsskickligheten enligt Baldwin då han inte såg något samband mellan 

förhörsskicklighet och omfattningen av den utbildning förhörsledarna fått. I sina slutsatser 

                                                
24 Christiansson, S-Å & Granhag, P-A. Polispsykologi. Natur och kultur 2004, Sid. 233-234 
25 Jakobsson Örhn, H. Muntlig källa, 2008   
26 Wells Robert C. The art of investigative interviewing: countering the lie of omission 2008  
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menar han istället att förhörsledare med förmåga att reflektera över sig själva och sitt sätt att 

hålla förhör också är skickliga förhörsledare. Videoinspelade förhör är användbara redskap 

för utveckling av förmågan att hålla förhör och förhörsledare kan lära sig mycket av att i 

efterhand titta på och reflektera över sina förhör. Enligt Baldwin skulle erfarna poliser kunna 

fungera som handledare för mindre erfarna kollegor. En liknande slutsats kom även Clarke 

och Milne fram till i sin studie under 2000-talets början. De rekommenderade att 

videoinspelade förhör systematiskt utvärderas av en erfaren kollega utifrån en utvecklad mall 

för utvärdering. Resultatet av detta återförs därefter till den polis som höll förhöret och en 

individuell utvecklingsplan upprättas. Efter en tid träffas man igen för att uppdatera planen 

och tillsammans diskutera hur utvecklingen har fortskridit.27  

 

3:6 Resultatsammanfattning  
En av de viktigaste bitarna i den brottsutredande verksamheten är att hålla förhör med vittnen, 

målsägande och misstänkta. Förhörsmetoder av misstänkta gärningsmän har genomgått en 

enorm utveckling genom årens lopp. Idag förespråkar många utredare det utredande, 

kognitiva förhöret framför andra metoder. Med hjälp av den kognitiva förhörsmetodiken kan 

ett utförligt vittnesmål erhållas med minimal påverkan från förhörsledaren. Det kognitiva 

förhöret är nämligen utformat utifrån människans minnesfunktioner, vilket underlättar 

framplockning av minnesbilder för den som hörs. Tack vare det kognitiva förhöret kan 

ledande frågor och påståenden från förhörsledaren undvikas, fokus ligger istället på ett öppet 

och ärligt sanningssökande kring vad som inträffat. Att hålla förhör är en svår uppgift som 

kräver taktfullhet och får inte enbart handla om att frambringa ett erkännande. Det finns dock 

än idag förhörsmetoder som i grunden bygger på psykologiska kunskaper där manipulering 

och övertalning är en del av tillvägagångssättet. Dessa metoder riskerar att locka fram falska 

erkännanden, vilket givetvis är djupt olyckligt. Ett falskt erkännande leder till att någon blir 

oskyldigt dömd och den rätta gärningsmannen går fri och kan begå nya brott.  

 

Numera gör man inom forskningen inte någon större skillnad mellan förhör av misstänkta, 

målsägande och vittnen. Skiljelinjen för val av metodik går istället mellan dem som vill 

samarbeta och de som inte vill samarbeta. Kognitiv förhörsmetodik kan vara svår att tillämpa 

på den som inte är villig att samarbeta, varför den inte alltid lämpar sig väl vid 

misstankeförhör. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla misstänkta gärningsmän är 

                                                
27 Jakobsson Örhn, H. Berätta din sanning. Intellecta Docusys 2005, sid. 3-4  
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motsträviga, även här kan det finnas en önskan om att få berätta. En god förhörsledare bör ha 

förmågan och intresset att skapa en god relation till den hörde, det är också viktigt att kunna 

lägga förutfattade meningar åt sidan och att ha ett öppet och brett perspektiv på utredningen.  

   

4. Diskussion 
Intresset för polisen och den brottsutredande verksamheten har i alla tider varit stort, något 

som den imponerande mängden kriminalromaner och polisfilmer vittnar om. Massmedial 

bevakning är mer regel än undantag i polisens dagliga arbete. Vissa brott skapar större 

rubriker än andra och allmänheten vill gärna se att en gärningsman binds till brottet. Mycket 

tack vare framsteg inom kriminaltekniken är polisens arbete idag än mer spännande att följa, 

detta märks inte minst på alla populära TV-serier som handlar om brottsutredning med 

avancerad teknisk utrustning. På senare tid har även förhörstekniker kommit att hamna i 

blickfånget för massmedias bevakning. Kanske har detta att göra med de grova och många 

gånger omskakande fall av våldsbrott som drabbat Sverige på kort tid.  

 

I dokumentären ”Varför erkände dom?” kretsade mycket av utredningarna kring erkännanden. 

Trots att stödbevisning i många fall saknades dömdes flera av de misstänkta ungdomarna 

endast med stöd av sina erkännanden till kännbara straff. Utredningen hade flera brister och 

utan erkännanden fanns det inte mycket att gå på. Tiden för bränderna och de omfattande 

utredningarna som följde är inte alltför avlägsen. Säkerligen har utredningar bedrivits på detta 

sätt även under detta århundrade. Sedan några år har polisiära förhörsledare fått upp ögonen 

för vikten av ett ärligt sanningssökande i samband med polisutredningar. En blind strävan 

efter ett erkännande anses av många förhörsledare som kontraproduktivt. Frågan är dock om 

detta synsätt har slagit rot i hela polisorganisationen, eller om det bara etablerat sig i en liten 

krets av nytänkare. Fördelarna med kognitiv förhörsmetodik är många och under arbetets 

gång har vi blivit varse vikten av en sanningssökande arbetsmetod vid polisutredningar.  

 

Betydelsen av ett öppet sinne under hela utredningens gång är något som inte nog kan 

understrykas. Den utredare som tidigt låser sig vid ett vittnesmål, kan i den fortsatta 

utredningen stöta på problem om nya vittnesmål dyker upp, som motsäger vad som tidigare 

framkommit. Långdragna utredningar gör det än svårare för utredaren att vara öppen för nya 

teorier och infallsvinklar. Vid mordbränderna i Falun blev detta tydligt då utredarna i ett tidigt 

skede ringade in en grupp ungdomar. Trots uppgifter som antydde att ungdomarna var 
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oskyldiga samt bristen på stödbevisning ville utredarna inte överge sina teorier. Man fortsatte 

envist med att förhöra ungdomarna, till dess att de gav vika för pressen och erkände 

handlingar som de med stor sannolikhet inte hade begått. Med en kognitiv förhörsmetodik 

hade mer information kunnat inhämtas genom färre frågor och utan ledande påståenden från 

förhörsledarna. 

 

Under brottsutredningar inträffar det emellanåt att den misstänkte gärningsmannen visar sig 

vara oskyldig. För den som sitter i polisförhör kan det ibland vara problematiskt att dra sig till 

minnes vad man gjort ett visst datum. Lång tid kan ha förflutit mellan det påstådda brottet och 

förhöret. Det gäller då att vara vaksam och försöka reda ut om den misstänkte 

gärningsmannen försöker undanhålla information eller helt enkelt inte minns. Vid det senare 

fallet kan det kognitiva förhöret vara ett utmärkt verktyg för att hjälpa den hörde till 

hågkomst, eftersom förhörsformen är anpassad till människans minnesfunktioner. Detta anser 

vi tala för den kognitiva förhörsmetodiken och är endast en av många anledningar till varför 

den bör etableras bland landets polismyndigheter. Att bli oskyldigt anklagad och dömd för ett 

brott man inte har begått, innebär en enorm kränkning för den utsatta individen. I 

dokumentären ”Varför erkände dom?” vittnar en av de dömda ungdomarna om vilka 

konsekvenser bränderna fick för henne. En långdragen jakt på upprättelse och smärtan 

inombords av att inte bli trodd, är något hon tvingas leva med än i dag.  Kan den kognitiva 

förhörsmetodiken bidra till ökad rättssäkerhet? Vi menar att det stämmer och vi kommer 

definitivt att förespråka förhörsmetoden på våra framtida arbetsplatser.  

 

De i många fall fylliga förhörsutsagor man får genom det kognitiva förhöret, erbjuder 

utredaren fler uppslag att arbeta utifrån vid den fortsatta utredningen av brottet. Om den hörde 

lämnar detaljinformation vid förhöret kan detta följas upp och matchas mot eventuell teknisk 

bevisning. Informationen kan också ge polisen ledtrådar om var man ska söka efter teknisk 

bevisning, såsom DNA eller fingeravtryck. 

  

Under vår utbildning på polishögskolan har vi fått en inblick i den kognitiva 

förhörsmetodiken men vi har inte fått tillfälle att mer djupgående praktisera metoden. En hel 

del förhör har hållits, men de flesta av dessa har varit målsägandeförhör eller vittnesförhör. 

Dessvärre har misstankeförhör varit mer sällsynta. Den kognitiva förhörstekniken kräver en 

hel del övning. Vi har i vårt arbete uppmärksammat ett antal egenskaper som en bra 

förhörsledare bör ha. Dessa egenskaper kan man till viss mån öva upp, men även detta fordrar 
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träning. Utöver träning kommer det att krävas viss vidareutbildning på myndigheten. Om 

utbildning ges och i sådana fall när den är förlagd och hur upplägget ser ut, skiljer sig 

säkerligen åt mellan myndigheterna. Poliser i yttre tjänst får kanske klara sig på de kunskaper 

som de tillägnat sig under skoltiden, medan utredare förhoppningsvis får löpande fortbildning. 

 

När vi nu nått slutskedet av vårt arbete har funderingar väckts kring det sanningssökande 

förhörets utbredning bland svenska förhörsledare. Det skulle onekligen ha varit intressant att 

göra en studie i hur man ser på det kognitiva förhöret och i vilken omfattning det används på 

landets polismyndigheter. Denna fråga måste vi dessvärre lämna obesvarad, vi hoppas dock 

att någon annan kommer att ta sig an uppdraget. Den kognitiva intervjun har framtiden för sig 

och antalet utövare och förespråkare kommer med största sannolikhet att öka, då metoden 

uppmärksammas i allt större utsträckning. 
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Bilaga 
 

RB 23:12 §  

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 

sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila. 

 

 

 


