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Abstract 

Bevispresentation är ett ämne som kommit i skymundan i litteratur som har med 

förhörsmetodik att göra. Litteraturen på området är begränsad, med användningsområdet 

stort. 

 

Bevispresentation är ett område inom förhörsmetodik som ställer höga krav på förhörsledaren. 

Det gäller att tolka och förstå de olika delarna av en misstänkts utsaga, så att man kan skapa 

en strategi för hur man skall använda den bevisning som man lyckats skrapa ihop. För att göra 

detta krävs kunskaper om såväl juridik som psykologi. Tillexempel kan en förhörsledare få 

stor hjälp i sin tolkning av den misstänktes uppgifter, genom att betrakta dennes kroppsspråk 

under förhöret. 

 

Den helhetsbild som förhörsledaren får av den misstänktes humör och sinnesstämning i olika 

delar av förhöret kan vara avgörande för hur taktiken för bevispresentationen läggs upp. 

Denna rapport kommer att visa hur man, genom att få en så komplett bild av den misstänkte 

som möjligt, lättare kan kontrollera förhörssituationen.  

 

Målet med effektiv bevispresentation är att maximera utgången av förhöret. 
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1 : Inledning 

Hur man bör använda sig av bevismaterial under förhör är det jag har tänkt skriva om i detta 

arbete. Anledningen till detta är att jag anser att det är ett viktigt ämne, dels ur mitt personliga 

perspektiv, då jag är intresserad av psykologin och kunskapen bakom ett lyckat förhör, och 

dels ur ett rent polisiärt perspektiv, då vi ju alla kommer att hålla förhör framöver i våra 

yrken. Som vi alla har märkt under utbildningen är förhörsmetodik ett relativt brett ämne, med 

allt ifrån beskrivningar av tekniker för förhör med barn, eller med drogpåverkade personer-till 

förhör av mer klassiskt snitt, där gärningsmannen är fullt medveten om vad han gjort, men 

ändå sitter och förnekar alltihop in i det sista. Dock verkar det finnas en hel del oskrivet på 

området, till exempel hur man bäst använder sig av den bevisning man lyckats skrapa ihop 

innan förhöret.  

1: 1 Bakgrund 

Förhörsmetodik är ett ämne som jag tycker har en stark militärisk klang. Denna fördom 

förstärks om man tar en närmare titt på litteraturen som finns inom ämnet, eftersom en stor 

del är avsedd för utbildning av militär personal. Rent historiskt sett har begreppet 

”förhörsledare” ofta varit synonymt med en person med uppgift att få fram information till 

varje pris, ofta med tortyrliknande metoder. Både militären och polisen använde mycket 

tvivelaktiga metoder. T ex använde polisen i USA tortyrliknande förhörsmetoder, där den 

misstänktes huvud hölls under vatten, tills denne knappt kunde andas, i syfte att framtvinga 

erkännanden. Detta var vanligt förekommande ända fram till de första årtiondena in i 

nittonhundratalet. (avancerad förhörs o intervjumetodik, Sven-Åke christiansson sid. 231). 

Denna syn på förhörsmetodik var främst grundad på att ett erkännande sågs som målet med 

förhöret, och informationen i sig sågs som långt viktigare än personen som hade den. Detta 

sätt att tänka var också vanligt t ex under andra världskriget, då böckerna lärde ut att 

klassificera personens militära informationsvärde och därefter, med olika tekniker, bryta ned 

personen psykiskt, varvid massor med erkännanden (med olika sanningshalt) erhölls. Jag 

avser dock inte att göra alltför många anknytningar till dessa förhörsmetoder i denna studie. 

Den västerländska förhörsmetodik som används av polisen idag är den som skall behandlas, 

och den tillåter inga tortyrliknande metoder. 
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1 :2 Syfte 

Syftet med detta arbete är identifiera och klargöra de olika strategier som förhörsledare 

använder sig av för att optimera utgången av förhöret (med fokus på bevisanvändning). Jag 

vill även se vilka faktorer som starkast påverkar utgången av ett förhör, så långt det är möjligt 

att urskilja sådana.. .Slutligen är syftet att försöka integrera dessa faktorer i ett förklarande 

sammanhang, så att resultatet blir en överskådlig och sammanhängande text, som framstår 

som lättbegriplig och användbar för personer som inte har så mycket erfarenhet av 

förhörsmetodik. 

1 :3 Frågeställning 

Vilka metoder finns det för att uppnå god kvalitet på förhöret, och hur skall de tillämpas? Jag 

är intresserad av att veta mer om taktiken bakom ett förhör, där förhörsledaren anpassar sättet 

att presentera bevisen, efter hur förhöret artar sig, samt hur den förhörde beter sig. Jag vill 

undersöka om det finns några återkommande taktiska knep, som är speciellt effektiva i en 

given situation. Om det visar sig vara så, vill jag identifiera dessa och koppla dem till syftet 

med rapporten.  

1: 4 Avgränsningar 

För att inte få ett resultat som framstår som alltför skiftande och diffust, kommer jag att 

använda mig av litteratur som är skriven under samma tidsperiod Detta eftersom jag fått 

känslan av att litteraturen, och de exempel som anges i litteraturen, är oerhört känslig för den 

rådande opinionen i samhället. Detta kanske låter konstigt, men om man betänker att 

förhörsmetodik är ett ämne som innehåller akademiska discipliner som Juridik och Psykologi, 

vilka ständigt genomgår omarbetning och förnyelse, är det kanske inte så underligt att en bok 

som är skriven på 70-talet inte känns lika aktuell som de som är från slutet av nittiotalet.. - Så 

ingen föråldrad litteratur kommer att användas, annat än i avskräckande exempel! 

Vidare kommer jag att intervjua en förhörsledare, med erfarenhet av modern förhörsteknik. 

Detta i syfte att skapa en jämförelsemall mellan litteraturen och praxis, vilket jag hoppas 

kommer at skänka rapporten en starkare verklighetskänsla. Dock kommer denna intervju inte 

att innehålla en alltför stor del faktasökande frågor, utan jag kommer att avgränsa denna del 

av studien till att få en bild av förhörsledarens allmänna uppfattning om ämnet, samt dennes 

erfarenheter av att jobba med förhörsmetodik. 
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1 :5 Tillvägagångssätt 

Jag kommer att koncentrera mig på de metoder som jag anser vara av högst intresse för oss, 

som nyutexaminerade poliser. Det vill säga: Inte för komplexa och svåra att tillämpa, utan de 

skall vara av sådan art att det är lätt att se nyttan med dem, så att de verkligen kommer till 

användning och inte bara finns till i teorin. Jag avser att identifiera, presentera, och utvärdera 

de metoder som jag anser bäst passar in i den frågeställning som jag har. För att få 

information till arbetet har jag undersökt flera källor. Det finns ett antal böcker skrivna på 

området, som jag kommer att fördjupa mig i, och jag kommer som sagt att genomföra en 

intervju med en polisiär förhörsledare, här i Umeå. 

2 : Teoriavsnitt 

För att sätta in begreppet bevispresentation i sitt rätta sammanhang, kommer detta avsnitt att 

handla om det som någon som kan kallas för grunden till alla goda förhörssammanhang.En 

tydlig beskrivning av de bakomliggande faktorer som påverkar hur förhörsledaren väljer 

strategi, samt hur den förhörde kan tänkas tolka och uppleva den aktuella förhörssituationen. 

Jag kommer även att presentera teorier om hur den förhördes tolkningar och upplevelser kan 

påverka hela förhörssituationen, både till det bättre och till det sämre. Dock kommer jag att 

inte att presentera någon ren ”bevispresentationsteori” i detta kapitel. Denna del är av sådan 

karaktär att den gör sig bättre i resultatsdelen senare i rapporten. 

. 

2: 1- Det goda förhöret 

För att få ut mesta möjliga ur en förhörssituation, kan man börja med en slags uppvärmning, 

och gärna ägna några minuter i inledningen av förhöret till att prata med den misstänkte i mer 

allmänna ordalag(Förhör, Christian Diesen, sid 206.) Syftet med detta är att bryta ner hinder, 

som uppstår på grund av nervositet, ovilja att medverka, eller partiskhet. Frågorna som 

förhörsledaren ställer i detta skede kan till exempel handla om personens bakgrund, yrke, 

sysselsättning, ställning till part, osv.. Om man däremot startar genom att fråga om det 

centrala i saken, kan man mötas av motsträvighet, och få mycket korthuggna svar tillbaks. 

Samtidigt är det viktigt att det inledande samtalet är naturligt, och anknyter till det kommande 

förhörets innehåll. Man bör undvika att diskutera något banalt och ovidkommande, som t ex 

att tala om vädret med någon som är intagen misstänkt för våldtäkt eller mord. 

 

Förhörsledare Lennart Häggbom på Umeåpolisen beskriver denna metod som mycket viktig, 

och nämner flera orsaker till detta. För det första anser Häggbom att det viktigaste man som 
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förhörsledare måste göra, är att skapa en samtalsmiljö som känns så naturlig och avslappnad 

som möjligt. Om man misslyckas med detta så kan det, enligt Häggbom, vara mycket svårt att 

få ut någon vettig information från den misstänkte, oavsett brottets karaktär. Häggbom 

framhåller också vikten av att som förhörsledare inte anta en överlägsen och dömande ton 

emot den misstänkte, då detta kan ge denne ett skäl att se polisen som sin motståndare, varpå 

en spontan och naturlig förhörssituation omöjliggörs. 

 

” Det handlar ofta om att försöka förstå den misstänktes bakgrund. Saker som dennes sociala 

status, familjesituation, utbildning, intressen osv. Allt du kan få reda på om den misstänkte 

innan förhöret, och under inledningen av förhöret ökar möjligheterna till en god kontakt”.  

 

2:2 Allmänt om bevisen, och dess strategiska betydelse. 

När jag nu gått in på hur man kan tänkas inleda ett förhör för att få in det på rätt spår, vill 

jag gå in på huvudsyftet med denna rapport: -Hur bevisen kan tänkas användas under 

förhöret, och hur man som förhörsledare kan utnyttja vissa strategiska fördelar gentemot den 

misstänkte, utan att för den sakens skull missleda honom. Korta teoriavsnitt om 

bevispresentation kommer att, under teoridelen som helhet, presenteras efterhand som 

förhörssituationen beskrivs mer och mer ingående. Jag har valt detta upplägg, eftersom det 

är svårt att förklara ett sådant skiftande och personlighetskänsligt ämne i ett stycke.   

 

2:2:1 Bevisen  

När man skall använda bevis som ett medel att föra förhöret framåt, och i den riktning man 

avser, är det av stor vikt att man känner till de grundläggande regler, tekniker, och taktiker 

som finns inom detta fält. Givetvis måste man, när man skaffat denna kunskap, också kunna 

implementera den, genom att känna till när man lämpligast presenterar bevis under förhöret. 

En teori är att det är fördelaktigt att göra detta när man känner att personen framför en inte 

talar sanning.( Förhör, Christian Diesen sid. 382) Förhörsledaren får här en chans till ett 

psykologiskt övertag, vilket kan vara mycket viktigt för möjligheten att styra förhöret. 

(Intervju med L.Häggbom) 

 

2:2:2 Signaler från den misstänkte  

Dock blir det en omöjlig uppgift att styra ett förhör, om man som förhörsledare inte har någon 

kunskap om de signaler som tyder på att en människa ljuger, undanhåller information, eller 

känner sig obekväm. Att lära sig när och hur man lämpligast konfronterar en misstänkt med 
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bevisning som man har, är en blandning av både psykologi och juridik, enligt Lennart 

Häggbom på Umeåpolisen. Jag   kommer nu för att belysa den psykologiska aspekten av 

detta, att presentera ett antal saker som man bör vara vaksam på under förhörssituationen. Det 

handlar, enligt Häggbom, helt enkelt om att lära sig vilka signaler hos den misstänkte, man 

som förhörsledare måste vara vaksam på, för att få ledtrådar till vad som är sant och inte. 

Detta är enligt Häggbom nödvändigt att känna till för använda bevisen effektivt, samt att välja 

förhörsstrategi. 

 

Följande Teorier är hämtade, dels från intervju med Lennart Häggbom på Umeåpolisen, och 

dels från litteraturavsnitt om utsageanalys, samt avsnitt om hur man tolkar kroppsspråk hos 

den misstänkte. Jag vill presentera dessa teorier för att tydliggöra ett av rapportens mål, som 

är att visa hur Juridiska kunskaper och psykologi hänger ihop i en förhörssituation. Jag vill 

dessutom ge exempel på, och förklara, hur bevispresentation under förhöret hänger ihop med, 

och är beroende av att rätt läsa av den misstänktes lögnsignaler och brister i utsagan. 

 

 

2:3 Utsageanalys – Ett verktyg för att upptäcka lögner 

 

När en misstänkt person lämnat varierande upplysningar under förhöret, eller under ett antal 

förhör, finns det ingenting som generellt berättigar till slutsatsen att denna person ljuger, eller 

är opålitligare än andra personer som hörts under förundersökningen, och som har lämnat mer 

sammanhängande uppgifter. Olikheterna i de lämnade uppgifterna kan bero på att 

minnesbilderna är vaga, eller att personen har blivit påverkad utifrån, vilket åstadkommit 

vissa förskjutningar i minnesbilden.Det avgörande är dock inte om uppgifterna har förändrats, 

utan om de förändringar som konstaterats står i överensstämmelse med vad man, på grund av 

omständigheterna, har att förvänta sig. (Förhör, Christian Diesen sid. 382) 

 

För att kunna utröna om en saga är tillförlitlig eller inte, kan man använda sig av en metod 

varvid man uppställer realitetskriterier som fungerar som hjälpmedel när man skall försöka 

slå fast om en utsaga är sann eller falsk. Metoden går ut på att man söker i utsagan efter 

kriterier som tyder på eller talar emot att det handlar om en verklig berättelse. Om man funnit 

att utsagan i mesta mån passar mot realitetskriterierna, skall den i grunden betraktas som sann. 

Därefter skall utsagan testas mot lögnsignalerna. Utgångspunkten är att ingen människa kan 

hitta på en historia, och sedan konsekvent hålla sig till den, utan att på någon punkt säga fel, 
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motsäga sig själv eller glömma vad man sagt tidigare. Det man letar efter hos den misstänkte 

är alltså en bristande kompetens, som avslöjar sig när denne inte längre förmår hålla sig till 

sin påhittade utsaga. 

Nämnas bör att denna teori givetvis inte är någon exakt vetenskap, och om man kan eller inte 

kan infoga historien i sanningskriterierna, kan endast ses som ett tecken på att personen i fråga 

inte är sanningsenlig.( Förhör, Christian Diesen sid. 383) 

 

2:3: 1 Tecken på att en utsaga är tillförlitlig 

 

• Detaljkriteriet: När utsagan är konkret och innehåller detaljer som präglas av klarhet 

och bestämdhet, livlighet och individualiserande beskrivningar. 

• Ostyrdhetskriteriet: När utsagan präglas av ursprunglighet, och är fri från formella 

drag, klichéer och stereotypering. 

• Sammanflätningskriteriet: När utsagan präglas av inre sammanhang och stadga. 

Personen minns tider och datum före, under och efter händelsen. 

• Strukturenhetskriteriet: När personen berättar om samma händelse vid olika tillfällen, 

och visar samma känslomässiga inställning till det berättade vi båda tillfällena. 

• Homogenitetskriteriet: När berättelsen innehåller detaljer som överstiger den 

förhördes förmåga att hitta på, och inte kan ha fabricerats av den förhörde själv. 

• Individualitetskriteriet: När personliga erfarenheter relateras till utsagan. 

• Konstanskriteriet: När den förhörde i berättelsen nämner socialt förkastliga beteenden 

hos sig själv, under och efter händelsen, tyder detta på att det i varje fall inte är inövat. 

• Utfyllnadskriteriet: När berättelsen avges spontant, eller innehåller förbättringar eller 

tilläggsinformation, som inte fanns med i den ursprungliga berättelsen.( Förhör, 

Christian Diesen sid.384) 

•  

2:3: 2 Tecken på att en utsaga ej är tillförlitlig 

 

Detaljkriteriet: Livligheten i berättelsen avtar, smådetaljer från händelsen som inte har 

någon direkt relevans för utredningen, tycks försvinna ur minnet, och personen 

förefaller inte lika engagerad i sin utsaga. 

• Ostyrdhetskriteriet: Personen beskriver händelsen i mer generella drag, gör få 

spontana avstick från historien, och koncentrerar sig mer på att låta sammanhängande. 
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En annan lögnsignal är att personen har svårt att hoppa fram och tillbaks i tid under 

historien, utan att tappa tråden. 

• Sammanflätningskriteriet: Personen Lägger till eller drar ifrån detaljer jämfört med 

tidigare utsaga. Det är mycket svårt att ljuga och datum, då dessa är svåra att hålla i 

minnet. Om personen inte minns, eller motsäger sig själv om tider och datum, före, 

under och efter händelsen är det ett tecken på att utsaga inte är självupplevd. 

• Strukturenhetskriteriet: Den tydligaste lögnsignalen av dem alla. Om den misstänkte 

berättar samma historia vid två tillfällen, men beskriver dem olika från gång till gång, 

med avseende på han upplevde händelsen rent känslomässigt. 

• Homogenitetskriteriet: En lögnare måste ha gott minne! Om utsagan präglas av ett 

stort antal detaljer, kan lögnaren avslöja sig genom att återge berättelsen olika, och 

motsäga sig själv om frågan ställs på ett annorlunda sätt. 

• Individualitetskriteriet: Varje individ berättar med en viss karaktäristisk stil, vad avser 

gester, språkbruk och liknande. Avvikelser från den för personen normala 

berättarstilen, kan ses som ett tecken på att personen fabricerar fram osanna uppgifter. 

• Konstanskriteriet: Att den misstänkte tycks minnas och kan återge centrala delar av en 

utsaga så pass bra över tid, att nästan inget tycks ha förbleknat, eller försvunnit är ett 

tecken på att det kan var en repeterad och inövad version som ofta berättas med en 

överdriven övertygelse. 

• Utfyllnadskriteriet: Om en utsaga som berättats av den misstänkte vid ett par tillfällen 

förändras med avseende på vissa detaljer, som läggs till eller dras ifrån den 

ursprungliga utsagan, och detta inte passar in i den ursprungliga utsagan, kan detta 

vara ett tecken på att personen försöker ändra berättelsen till sin fördel. (Förhör, 

Christian Diesen, 385-395) 

 

2:4 Kroppssignaler och avslöjande gester 

 

I syfte att visa på hur man som förhörsledare kan få ledtrådar till vad som är sant och falskt i 

en utsaga, följer här en kort redogörelse för de gester, miner, och kroppssignaler som kan vara 

till hjälp när man analyserar sanningshalten i en utsaga. Syfte med detta avsnitt är att illustrera 

hur misstänkta personer, som berättar en uppdiktad historia, avslöjar sig själva genom 

ofrivilliga, och ofta helt omedvetna kroppsrörelser.( Förhör, Christian Diesen, sid. 351) 

 



 8 

När vi samtalar med andra tror vi ofta att det bara är det vi uttrycker med ord som är av vikt 

och som avgör hur mottagaren uppfattar våra meddelanden och budskap. Forskning talar 

däremot för att så inte är fallet, och att kroppsspråket har stor betydelse för hur vi tolkar ett 

meddelande. Vissa rapporter hävdar att icke verbal kommunikation står för c:a 65 % under ett 

samtal öga mot öga.    (Förhör, Christian Diesen, sid.351) Det finns i allmänhet ingen 

möjlighet att ”förfalska” sitt eget kroppsspråk under en förhörssituation, eftersom det 

autonoma nervsystemet reagerar när man ljuger, genom att signalera fara! En ovan lögnare är 

särskilt utsatt för detta, och kan man som förhörsledare lägga märke till denna känsla hos 

individen, kan det vara en bra strategi att sätta ytterligare press på den förhörde, och försöka 

få denne att försäga sig. 

 

De tydligaste lögnsignalerna är att personen börjar svettas, får förhöjd puls och rodnar, blir 

torr i munnen, får ändrat röstläge och förlorar ögonkontakten med den han talar med. I detta 

skede är det också vanligt att personer som ljuger får en stelare hållning, och talar mer 

ansträngt. Detta eftersom de håller tillbaka sina naturliga gester, som de använder när de talar 

om något som de minns. De flesta människor har samtidigt mycket svårt att ljuga samtidigt 

som de tittar någon i ögonen. Därför är det vanligt att personer som ljuger tittar ner i golvet. 

Andra signaler som tyder på att en människa ljuger är att de i ökande omfattning, blundar, 

gnuggar sig i ögonen, gäspar och uppvisar trätthetssignaler. Dessa kan vara tecken på att 

personen i fråga försöker att mentalt fly från den jobbiga situationen. (Förhör, Christian 

Diesen, sid. 358) 

 

 

2:4: 1 Talande händer och fötter 

 

Under ett normalt samtal använder vi våra händer till att understryka, betona och förstärka det 

som sägs. Men när vi ljuger minskar våra handrörelser markant, eftersom händerna skulle 

kunna avslöja lögnen. Av denna anledning är det inte ovanligt att lögnaren stoppar ner 

händerna helt eller delvis i fickorna, pressar samman dem, eller knyter nävarna. Det är här 

mycket viktigt att se vad personen gör med sina handflator, då det är mycket svårt att ljuga 

samtidigt som man visar denna klassiskt oskyldiga och ärliga gest. En person som gör detta 

samtidigt som han ljuger kommer att med övriga lögnsignaler avslöja sig. Att titta på hur en 

person håller benen är också av stor vikt för förhörsledaren, då detta är de kroppsdelar som är 

svårast att styra medvetet. Lögnsignaler är t ex att den misstänkte korsar armar och ben 
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samtidigt som ett tecken på försvar, att han sitter vänd mot dörren signalerar flykt, eller att 

han ständigt växlar sittställning, vilket indikerar att personen känner sig obekväm i 

situationen.( Förhör, Christian Diesen sid. 364) 

 

2:5 Resultat 

I denna del kommer jag att implementera det som skrivits om utsageanalys och lögnsignaler, i 

ett mer realistiskt och polisiärt kontext, där fakta från litteratur jämförs med den 

verklighetsbild som intervjun med Lennart Hägglund givit. Tanken med detta är att på ett 

lättbegripligt sätt beskriva situationer där man som förhörsledare använder sig av taktisk 

bevispresentation. Min förhoppning är att avsnittet skall bidra till att tydliggöra hur svårt det 

kan vara att välja rätt taktik under förhöret med den misstänkte. Jag vill också framhålla att 

min undersökning av taktisk bevispresentation under förhöret inte bör tillämpas som en 

vetenskap, då den beskriver förlopp som är av mer allmän psykologisk karaktär. 

 

Syftet med detta avsnitt är också att med hjälp av exempel ur verkliga situationer, förtydliga 

och beskriva vikten av att som förhörsledare skapa en god kontakt med den misstänkte. Om ni 

undrar hur begreppet bevispresentation hänger ihop med begrepp som ”förtroende” och ”god 

kontakt”, ska jag i detta avsnitt försöka att förklara vad jag menar med det också… 

Nedanstående text bygger till största delen på min intervju med förhörsledaren Lennart 

Hägglund på Umeåpolisen. 

 

 

2:5: 1 Taktiska strategier under förhöret, och att skapa kontakt 

 

Dömda mördare och grova brottslingar har i en undersökning uppgett att anledningen till att 

de inte erkände brottet var att de inte kände att förhörsledaren respekterade dem som 

individer. (Förhör, Christian Diesen sid. 264)  

 

Under inledningen av ett förhör som man håller med en person som är misstänkt för en viss 

typ av brott, t ex bilstöld eller inbrott, kan det vara av stor vikt att ställa frågor som 

undersöker den misstänktes lokalkännedom om staden eller platsen där brottet ägt rum. Detta 

kan ofta göra att förhöret mer liknar ett samtal än ett förhör, vilket bidrar till att den 

misstänkte berättar mer öppet och detaljrikt, då denne inte känner sig pressad. Efter ett sådant 
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samtal har du som förhörsledare dels fått en bild av personens normala samtalsstil, samt du 

vet om denne är väl bekant med området där brottet har begåtts (Intervju med L. Hägglund) 

 

Hägglund poängterar vid flera tillfällen under intervjun, att val av strategi är underordnat den 

kontakt som först måste uppstå mellan förhörsledaren och den misstänkte. ” Det är sällan man 

kan skrämma ur en misstänkt information genom att vara alltför sträng och aggressiv. För att 

över huvudtaget ha någon chans att använda bevisningen som man skrapat ihop, krävs att den 

misstänkte är villig att prata med dig!” För att möjliggöra en sådan kontakt är det enligt 

Hägglund viktigt att inte trötta ut den hörde i onödan, eller försöka lura denne att göra 

medgivanden eller erkännanden. ”Kränker man den misstänktes integritet finns det risk att 

denne blir tyst och introvert, och förhöret stagnerar”. (Intervju med L. Hägglund) 

 

 

2:5:2 Att presentera bevisen så att den misstänkte förstår 

 

Kunskap om den misstänkte, som man erhålligt under ”samtalsdelen” av förhöret kan ge 

fördelar senare under förhöret. Till exempel om man lyckats få så pass bra kontakt med den 

misstänkte, att man vet att denne känner till området där brottet ägt rum, men den misstänkte 

ändå kategoriskt nekar till att han känner till något om hur det ser ut på brottsplatsen… 

 

I detta skede kan vara bra att i lugn ton tala om för den misstänkte att denne, genom att svara 

på detta vis brister i trovärdighet. Under denna del av förhöret kan man med fördel presentera 

en del av bevisen man har emot den misstänkte, och samtidigt förklara att denne kan få 

problem att framstå som trovärdig i rätten, eftersom svaren inte överensstämmer med fakta. 

Detta sätt att presentera bevis kan ofta vara mycket effektivt, men effekten beror på i vilket 

sinnestillstånd den förhörde befinner sig. Om den hörde beter sig kaxigt och självsäkert kan 

han förkasta vilka argument som helst. I motsatsfallet, där den misstänkte börjar inse allvaret i 

situationen och inte kategoriskt förkastar allt som förhörsledaren säger, har denna teknik 

bättre verkan.(Intervju med L.Hägglund) 

 

Om man lyckas förklara för den misstänkte, och få denne att förstå att han riskerar att inte ens 

den del av hans berättelse som är sann, kommer att få något genomslag i rätten. Om man 

informerar den misstänkte i ödmjuk ton, att ett ständigt förnekande av de bevis som lagts fram 

emot honom faktiskt kan leda till att denne kommer att dömas hårdare än om han ger ett ärligt 
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intryck, kan detta leda till att den misstänkte berättar mer sanningsenligt.(Intervju med 

L.Hägglund) 

 

 

2 :5 :3 Exempel på taktisk bevispresentation 

 

För en tid sedan handlade Umeåpolisen ett ärende med upprepade fall av vårdslöshet i trafik. 

Det handlade om en ung kille som kört runt på sin fyrhjuling i centrala Umeå, kört på 

bakhjulen, överträdigt hastigheten, och uppträtt vårdslöst. När denna person senare greps av 

Polisen, tänkte han att han skulle gå fri genom att kategoriskt neka till alla anklagelser. Under 

förhöret hade Polisen mycket starka bevis emot honom i flera fall, bland annat digitala foton 

som man tagit på den misstänkte från polisbilen 

 

.Bilden var ett av de starkaste bevis man hade, eftersom det visade den misstänkte körandes 

på bakhjulet förbi tågstationen i centrala Umeå. Bilden visade både den misstänktes kläder 

och ansikte, såväl som fordonet. Eftersom det var ett fall av sådan karaktär som beskrivits i 

föregående avsnitt (2: 5 :2) , beslöt sig Förhörsledaren( Hägglund) att uppmana den 

misstänkte att sluta ljuga, eftersom bevisen var för starka, och att denne bara förvärrade sin 

situation genom att på detta sätt försämra sin trovärdighet. Hägglund förklarade också för den 

misstänkte att han riskerade att dömas hårdare om han förnekade den uppenbara bevisningen. 

 

Informationen och bevispresentationen ledde inte till något erkännande i detta fall, men 

personen dömdes för ett flertal fall av vårdslöshet i trafik. (Intervju med L. Hägglund) Detta 

exempel var tänkt att visa när bevispresentation typiskt sett kan användas, men också att vissa 

misstänkta aldrig tycks gör några medgivanden, oavsett taktik, bevisning och kontakt. 
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3:Resultatsammanfattning 
 
- Effekten av den taktiska bevispresentationen beror bl. a på i vilket sinnestillstånd den 

misstänkte befinner sig i vid tillfället. 

- Den faktor som starkast påverkar utgången av ett förhör är kontakten mellan förhörsledaren 

och den misstänkte. 

-God kontakt uppnås inte genom en sträng och överlägsen attityd från förhörsledaren. 

- De olika taktiker som används vid bevispresentation måste presenteras, så att de anpassas till 

den givna situationen, med fokus på hur den misstänkte beter sig. 

-Det mest effektiva ur bevispresentationssynpunkt är att presentera bevisen så, att den 

misstänkte svårligen, eller omöjligen  kan bortförklara dessa. 

-Detta görs t ex genom att anpassa bevispresentationen under förhörets gång, så att de 

starkaste bevisen kommer fram, när kontakten mellan den misstänkte och förhörsledaren är 

sådan, att den misstänkte börjar inse allvaret i sin situation. 

 

3:1 Kritisk granskning av resultatet 

De resultat jag erhållit i min rapport är underbyggda av såväl teori som empiri. Dock bör 

nämnas att den kunskapsinhämtning som jag genomfört, har varit relativt smal. Jag har i 

resultatet presenterat en bild av hur ämnet bevispresentation kan se ut, dock känner jag att 

resultatet kan underbyggas ytterligare, t ex med djupare studier i litteratur, samt fler 

intervjuer.  

 

Då jag eftersökte litteratur och empiri i ämnet, föreföll det som omöjligt att presentera teori 

som enbart handlade om bevispresentation. Följaktligen har bevispresentation som ämne 

tagits upp endast i rapportens resultatsdel. Nackdelen med detta kan vara att det blir svårt att 

hitta en röd tråd att följa, då så mycket av rapportens innehåll handlar om sådant som är utgör 

grunden till bevispresentation under förhöret, men inte säger mycket om bevispresentation i 

sig självt. 
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4: Diskussion 

Av det som framkommit i rapporten, tolkar jag ämnet bevispresentation som ett ämne som 

inte låter sig beskrivas så enkelt. Med ledning av den bakgrund som fanns inom området 

förhörsteknik, byggdes rapporten upp med byggstenar från böcker om förhörsteknik, samt 

med exempel från verkligheten. Denna blandning gör att resultatet blir avhängigt hur väl 

dessa delar går att sammanbinda med varandra. Jag har presenterat viss teori under rapportens 

gång, samt försökt visa hur denna är relevant  för ämnet.  

Vidare har jag försökt att visa hur teorin hänger ihop med den helhetsbedömning som 

förhörsledaren gör i praktiken. Hur detta uppfattas av läsaren torde till stor del vara avhängigt 

hur mycket denne känner till om förhörsmetodik sedan innan. Eftersom teori och empiri 

redovisas i olika delar av rapporten, som sedan kombineras i resultatsdelen, kan nackdelen bli 

att en person som inte känner till något om bevispresentation eller förhörsmetodik, kan få 

svårt att förstå hur teorin skall implementeras.  
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5: Slutsatser och förslag 

Sett till hur detta arbete har växt fram, och sett till den litteratur som jag tagit del av kan jag 

göra följande slutsats: Bevispresentation är ett ämne som är svårdefinierat, och det är inte så 

omskrivet i svensk litteratur. Förutom denna uppenbara slutsats, anser jag också att det är ett 

ämne som alltför sällan kommer upp till diskussion på utbildningen. Varför inte implementera 

ämnet i momentet svårare brott, så att studenterna kan få feedback på hur de använt sig av 

bevisningen under de övningsförhör som vi håller? 

Min absoluta uppfattning efter att ha arbetat med denna rapport är, att det är möjligt att göra 

mycket för att öka kunnandet inom detta område, bland studenterna på polishögskolan. Vi 

kommer alla att hålla förhör i våra framtida yrken, och resultatet i denna rapport visar på att 

utgången av ett förhör hänger mycket på hur vi använder oss av effektiva förhörsmetoder, 

däribland bevispresentation. 
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