
Hur går civila och polisiära utredare tillväga 

vid förhör av personer misstänkta för brott?
En studie om förhörstekniker i Norrbotten

Mikaela Magnusson

Psykologi, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 
 
 
 

Hur går civila och polisiära utredare tillväga vid 
förhör av personer misstänkta för brott? 

 
En studie om förhörstekniker i Norrbotten 

 
 
 
 

Mikaela Magnusson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofie kandidat 
Psykologi 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Teknisk psykologi  



Sammanfattning 
 

En viktig del i en brottsutredning, kanske den allra viktigaste, är förhör med misstänkta, 
målsäganden och vittnen (Christiansson & Granhag, 2004). Detta examensarbete undersöker 
hur civila och polisiära utredare går tillväga när de förhör personer misstänkta för brott. Vidare 
syften var att uppmärksamma hur utredare är utbildade i utredning samt jämföra likheter och 
skillnader i hur civila och polisiära utredare genomför förhör. Resultatet bygger på åtta 
semistrukturerade intervjuer, fem med civila utredare och tre med polisiära utredare. Resultatet 
visar att civila utredare använder sig av PEACE-modellen/kognitiv intervju när de förhör 
personer misstänka för brott medan de polisiära utredarnas strategi är att de låter den hörde 
berätta fritt och ställer därefter ett antal öppna, icke-ledande frågor. Vidare visar resultatet att 
de förhörstekniker som används av de civila utredarna (PEACE-modellen/kognitiv intervju) är 
grundade i omfattande vetenskaplig forskning. Slutligen visar resultatet att det finns både 
likheter och skillnader i hur civila och polisiära utredare utför förhör med misstänkta samt att 
det i Norrbotten finns ett visst intresse för att ha en övergripande förhörsteknik i Sverige. 
 

Nyckelord: utredare, förhör, misstänkt, förhörsteknik, Norrbotten  



 
Abstract  

 
An important part of a criminal investigation, perhaps the most important, is interrogation of 
suspects, defendants and witnesses (Christiansson & Granhag, 2004). This thesis examines how 
civilian and police investigators interrogate people suspected of crimes. Furthermore, the purpose 
was to pay attention to how investigators are educated in investigation work and to compare 
similarities and differences concerning how civilian and police investigators conduct 
interrogations. The result is based on eight semi-structured interviews, five with civilian 
investigators and three with police investigators. The result shows that civilian investigators use 
the PEACE model/cognitive interview when they interrogate suspects while the police 
investigators' strategy is to let the suspects speak freely and then follow up with a couple of open, 
non-leading questions. Furthermore, the result shows that the interrogation techniques used by 
the civilian investigators (PEACE model and cognitive interview) are based on extensive scientific 
research. Finally, the result shows that there are both similarities and differences in how civilian 
and police investigators conduct interrogations with suspects, and that there is some interest in 
Norrbotten in having an overall interrogation technique in Sweden. 
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Inledning 
 

En viktig del i en brottsutredning, kanske den allra viktigaste, är förhör med misstänkta, 
målsäganden och vittnen (Christiansson & Granhag, 2004). Målet med förhöret är detsamma 
oavsett vem som förhörs: att samla in relevant information om en brottshändelse som inträffat. 
Det är ofta som dessa utsagor avgör om det blir en rättsprocess eller om ärendet läggs ned (Bring, 
Diesen, & Wahren, 2004). Det är därför viktigt att förhöret håller en hög kvalité. Förhör har 
därför fått mycket uppmärksamhet världen över, inte minst av psykologer, advokater och media 
(Soukara, Bull, Vrij, Turner, & Cherryman, 2009). I dagsläget finns det relativt mycket 
forskning om förhörstekniker och strategier för utredares förhör av misstänkta samt deras 
effektivitet, men så har inte alltid verkligheten sett ut (Soukara et al., 2009). Polisen har tidigare 
uppvisat en ovilja att bidra med material från förhör till psykologer och forskare då dessa 
yrkesgrupper inte ansetts ha någonting med polisförhör att göra. De har också visat en ovilja att 
ta del av vad aktuell forskning visat. Detta synsätt är dock fortfarande vanligt i många länder 
världen över vilket har lett till att många utredare använder sig utav förhörstekniker och 
strategier som inte har en grund i forskning. Den negativa konsekvensen är att det kan sänka 
kvalitén på förhör. Många länder, så som Wales/England, Norge och Nederländerna har idag 
utvecklat egna förhörsmodeller som är anpassade efter respektive land. Detta för att polisen 
nationellt ska arbeta enhetligt och förhöra personer utifrån samma utgångspunkt. En sådan 
enhetlig förhörsmodell finns eller används inte idag i Sverige, vilket dock vore önskvärt 
(Granhag, Strömwall, & Montecinos, 2013). Utvecklandet av en sådan modell skulle leda till en 
bättre utbildning för utredare och självfallet förbättra kvalitén på förhör med misstänkta. 
 
Denna kvalitativa uppsats ämnar ta reda på hur förhör med misstänkta personer utförs i 
Norrbotten. Att kartlägga hur det utförs idag och relatera det till vad forskning förespråkar är av 
stor vikt för att kunna bedöma dess kvalité. Nedan följer en genomgång av forskning gällande 
förhör med misstänkta. 
 
Förhör med misstänkta  
Kvalitén på ett förhör beror mycket på hur förhöret inleds, hur bra kontakt och tillit 
förhörsledaren lyckas skapa, samt om förhörsledaren lyckas skapa en vilja att berätta hos den 
misstänkte (Bring et al., 2004). Tidigare generell forskning kring förhör med misstänkta har visat 
att det i ett förhör är viktigt att frågorna som en förhörsledare ställer är neutrala och öppna 
(Nilsson & Herlitz, 2013). Genom att använda sig av frågor som hur, var, när och varför så 
påverkar inte förhörsledaren den misstänkte vilket skapar ett högre bevisvärde. Samtidigt 
avslöjar förhörsledaren inte genom frågorna vad den vet, vilket är viktigt för att den misstänkte 
inte ska kunna lista ut vad förhörsledaren har för bevis och rätta sin utsaga därefter. En riktlinje 
för ett bra förhör är att den misstänkte ska använda minst 70 procent av tiden till att berätta sin 
utsaga (Bring et al., 2004). I ett mindre bra förhör tar ofta förhörsledaren upp större delen av 
tiden. Detta kan bero på många olika faktorer, som att den förhörde endast svarar kort på 
förhörsledarens frågor eller inte vill svara alls. Det kan också bero på att förhörsledaren ställer 
för långa frågor eller att en olämplig förhörsteknik används. En förhörsledare skall kunna ändra 
teknik eller strategi för att leda förhöret i önskvärd riktning. Vidare bör förhörsledaren ha en 
medmänsklig attityd, oavsett vad den förhörde är misstänkt för. Om istället förhörsledaren 
använder sig av en dominant attityd och manipulativa tekniker kan det resultera i att den 
förhörde inte vill prata eller svara på förhörsledarens frågor. Det kan också leda till falska 
erkännanden, det vill säga att den förhörde erkänner sig skyldig trots att han eller hon inte är det 
(Bring et al., 2004). De flesta förhörsledare tar idag avstånd från den välkända ”tredje graden” 
när de håller förhör (Christianson, Engelberg, & Holmberg, 1998). Med tredje graden menas att 
förhörsledare använder sig av olaga våldsmetoder och/eller håller svåra och pressande förhör. 
Sådana typer av förhör har dessvärre varit vanliga historiskt sett (Christianson et al., 1998). Det 
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var först under senare delen av 1900-talet som våld och svåra, pressande förhör istället började 
utvecklas till förhör som var mer av den utredande typen, där förhörsledare visar 
medmänsklighet och empati för de misstänkta. Ett antal studier har gjorts i England (se bland 
annat Gudjonsson, 1992) som visar på att manipulativa tekniker kan generera falska 
erkännanden. 
 
Förhörstekniker 
Det ovanstående är generellt vad förhörsledare bör tänka på när de håller förhör med 
misstänkta. Idag har ett antal omfattande förhörstekniker med steg att följa utvecklats av 
forskare från olika delar av världen. Nedan följer en redogörelse för de mest relevanta 
förhörsteknikerna för denna uppsats. 
 
Kognitiv intervju 
Den kognitiva intervjun är framtagen i USA av två minnesforskare vid namn Ed Geiselman och 
Ron Fisher (Fisher & Geiselman, 1992). Minnesforskarna förstod att kvalitén på intervjuer och 
förhör skulle förbättras drastiskt om det togs hänsyn till hur människors minne är organiserat. 
Geiselmans och Fishers kognitiva intervju är uppdelad i fem steg. Syftet i steg ett, som benämns 
som inledningen i förhöret, är att a) skapa en lämplig psykologisk stämning, b) effektivt främja 
den sociala dynamiken mellan förhörsledare och den förhörde, samt c) förmedla riktlinjer till den 
förhörde i syfte att maximera kommunikation och minne. Dessa delsteg uppnås genom att 
utveckla en god relation mellan förhörsledare och den förhörde, kontrollera den förhördes humör, 
att främja koncentration samt att etablera en förståelse för vad som är centralt i intervjun. Steg 
två är den öppna berättelsen. Genom den öppna berättelsen hjälper förhörsledaren den förhörde 
att skapa en mental representation av det som inträffat. Förhörsledaren ställer en öppen fråga 
och uppmuntrar den förhörde att ge ett berättande svar. Baserat på vad den förhörde har 
berättat utvecklar förhörsledaren en strategi för att återskapa mer detaljerad information kring 
det som inträffat. I steg tre testas den hördes minnesbilder vilket innebär att förhörsledaren 
genom frågor aktiverar en för händelsen relevant minnesbild och guidar sedan den förhörde mot 
en relevant del av den aktuella bilden. Detta görs återigen genom en öppen fråga som den 
förhörde uppmuntras svara berättande på. Svar som inte anses vara fullständiga följs upp genom 
direkta, stängda frågor. I steg fyra går förhörsledaren genom den information som erhållits 
under förhöret och som anses vara intressant. Förhörsledaren a) kontrollerar noggrannheten i 
sina egna anteckningar och b) ger den förhörde en chans att återkalla lämnad information. När 
förhörsledaren går igenom fakta uppmanas den förhörde att avbryta om förhörsledaren har 
missuppfattat något eller om den kommer på mer information som kan vara av vikt för 
utredningen. Slutligen försöker förhörsledaren i steg fem avsluta förhöret på ett positivt sätt. 
Förhörsledaren uppmuntrar den förhörde att ringa och lämna mer information om den skulle 
komma ihåg något som den glömt berätta under förhöret, på så sätt utvidgas förhörsledarens 
förståelse om händelsen. Förhörsledaren bör kontakta den förhörde en viss tid efter intervju för 
att fråga om den förhördes hälsa och om hen kommer ihåg något mer från händelsen. 
 
Kognitiv intervju är utvecklad främst för vittnen då den grundar sig på minnesunderlättande 
tekniker men går i vissa fall också att applicera på misstänkta, speciellt när det ställs krav på den 
förhördes kommunikationsförmåga och minne. Det finns ett antal studier, de flesta utförda av 
Geiselman och Fisher själva, som visar att den kognitiva intervjun är effektiv och tillförlitlig vid 
förhör av vittnen och misstänkta. Den kognitiva intervjun har visat sig generera fler detaljer vid 
intervjuer och förhör utan att generera fler misstag i jämförelse med standardförhör där 
förhörsledaren ställer frågor och den förhörde svarar (se t.ex.; Fisher, Geiselman, Raymond, 
Jurkevich, & Warhaftig, 1987; Fisher & McCauley, 1991; Geiselman, Fisher, MacKinnon, & 
Holland, 1985; 1986). 
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Investigative Interviewing/PEACE-modellen 
Investigative Interviewing (på svenska utredande intervjuer) är en metod utvecklad i 
England/Wales för att kommunicera med en person inom en utredning med syfte att uppnå en så 
hög informationskvalité som möjligt (Brown & Campbell, 2010). Metoden kan således användas 
vid kommunikation med en misstänkt likaväl som med ett offer eller ett vittne.  
 
Investigative Interviewing innefattar sju principer (National Policing Improvement Agency, 
2009). Den första principen är, som beskrivet ovan, att erhålla tillförlitlig information från 
misstänkta, offer och vittnen under en polisutredning. Den andra principen innebär att utredare 
måste agera rättvist när de förhör misstänkta, offer eller vittnen. Utredaren ska ta extra hänsyn 
till sårbara människor, till exempel människor som lider av någon typ av funktionsnedsättning. 
Tredje principen innebär att intervjuer (förhör) bör vara undersökande, information som 
förhörsledaren erhåller under intervjun skall alltid ska prövas mot det förhörsledaren redan vet 
eller kommer få reda på. Fjärde principen ger förhörsledaren rätten att fritt få ställa ett antal 
frågor för att samla in information som kan hjälpa ett förhör och en brottsutredning. Femte 
principen poängterar vikten av att påbörja en utredning/ett ärende så snart som möjligt efter 
uppkommen incident. Detta i enhetligt med rättssystemet. Enligt sjätte principen är 
förhörsledaren inte tvingad att acceptera det första svaret vederbörande ger. Frågan bör således 
inte anses orättvis enbart för att den är svårbesvarad. Den sjunde principen innebär att 
utredaren har ett ansvar att ställa frågor till vederbörande även när den nyttjar rätten till att 
vara tyst. När principerna för Investigative Interviewing var fastslagna utformade en 
projektgrupp, bestående av akademiker och poliser i England, ett träningsprogram för utredare 
(Brown & Campbell, 2010). Detta för att utbilda utredare och ge dem färdigheter som krävs för 
att utföra etiska och effektiva förhör med misstänkta, offer och vittnen. Förhören ska även vara i 
enlighet med lagen. Resultatet av träningsprogrammet blev den nu omtalade PEACE-modellen, 
vilket står för planning och preparation (P), engage och explain (E), account (A), closure (C) och 
evaluation (E). Under fasen planning och preparation planerar förhörsledaren det kommande 
förhöret. Engage och explain syftar på att förhörsledaren ska engagera sig i förhöret samt 
förklara grundreglerna för förhörsprocessen. Förhörsledaren engagerar sig i förhöret genom att 
göra sig underrättad om personen som ska förhöras samt om händelsen som inträffat. Under 
account erhåller förhörsledaren en redogörelse och klargör information och utmanar 
vederbörande (om det är nödvändigt), under closure avslutar förhörsledaren förhöret på ett 
lämpligt sätt. Under evaluation utvärderar förhörsledaren förhöret med målet att klargöra vad 
för slags information som erhållits och hur det passar in i resten av utredningen. PEACE-
modellen förespråkar det fria berättandet och att förhörsledare ska ställa öppna, icke-ledande 
frågor (Brown & Campbell, 2010). 
 
PEACE-modellen anses, som nämnts, vara applicerbar på förhör med både vittnen, brottsoffer 
och misstänka och rekommenderar en förhörsteknik som tar hänsyn till minnesstödjande 
metoder. Ett antal studier från England har visat att sedan PEACE-modellen började 
implementeras år 1992 i England/Wales har poliser gått från att använda sig av manipulerande 
förhörstekniker till att använda sig av mer informationssamlande tekniker (Kronkvist, 2013). Det 
har också visat sig att utredare använder sig av mer öppna frågor vilket ger mer information 
från de misstänkta. Projektet som ledde till att PEACE-modellen utvecklades krävde att England 
ändrade en del av sina lagar. En sådan lagändring innebar att det blev obligatoriskt att spela in 
förhör med misstänkta. En annan princip som inrättades var att termen förhör ändrades till 
intervju, oavsett vilket förhör det gäller. Detta för att ordet förhör (interrogation) ansågs vara 
förknippat med manipulativa tekniker. Intervju (interview) ansågs istället vara förknippat med 
informationssamling. Om PEACE-modellen används på rätt sätt anses den vara associerad med 
noggranna utsagor och mer tillförlitliga erkännanden än de förhörstekniker som endast är 
fokuserade på att få fram snabba erkännanden (Kronkvist, 2013).  
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KREATIV 
KREATIV är en modell som är utvecklad i Norge i början av 2000-talet och som bygger på 
ovanstående PEACE-modell. Precis som PEACE-modellen är Norges KREATIV utvecklad under 
ett träningsprogram för utredare (Fahsing & Rachlew, 2009). 
 
KREATIV står för Kommunikation, Rättssäkerhet, Etik och Empati, Aktiv medvetenhet, Tillit 
genom öppenhet, Information och Vetenskaplig förankring (Granhag et al., 2013). Tekniken 
bygger på att förhöret ska följa sex steg. Första steget innebär att förhörsledaren ska läsa in sig 
på ärendet, analysera de insamlade bevisen och fundera över hur de ska läggas fram. Vidare 
innebär det även både en mental förberedelse och en förberedelse av miljön för förhöret. I andra 
steget etablerar förhörsledaren en kontakt med den förhörde och delger vederbörande dess 
rättigheter. I tredje steget ställer förhörsledaren öppna frågor och låter den förhörde berätta fritt 
om händelsen. I fjärde steget ställer förhörsledaren ytterligare ett antal öppna frågor om det den 
förhörde har berättat under steg tre, som förhörsledaren finner vara intressant för utredningen. 
Förhörsledaren kan lägga fram bevis och konfrontera den misstänkte eller begära att den 
misstänkte förklarar oklarheter. I femte steget går förhörsledaren igenom det som sagts under 
förhöret och frågar den misstänkte om den vill göra tillägg eller förändringar. I sjätte steget 
utvärderar förhörsledaren förhöret utifrån tre kriterier: a) vilka utredningsmässiga och rättsliga 
konsekvenser får detta förhör? b) fungerade kommunikationen mellan förhörsledare och 
misstänkt bra eller dåligt? c) kan det dras några lärdomar av förhöret? (se t.ex. Fahsing & 
Rachlew, 2009; Kronkvist, 2013).   
 
KREATIV syftar således till att få fram information och inte endast erkännanden (Fahsing & 
Rachlew, 2009). Sedan Norge implementerade KREATIV har förhörsledarna gått från en 
förhörsteknik inriktad på erkännanden till en mer etisk och informationsinriktad förhörsteknik. 
Forskning har även visat att förhörsledarna inte heller känner sig mindre effektiva vid 
användning av KREATIV (Fahsing & Rachlew, 2009). 
 
General  Interviewing Strategy 
Poliser i Nederländerna utbildas i den så kallade General Interviewing Strategy (GIS) (Granhag 
et al., 2013). GIS innebär att förhörsledaren förbereder förhöret med att samla in och ta del av all 
tillgänglig bevisning. Bevisen sorteras sedan i vad som kallas taktiska ledtrådar. Vidare utarbetas 
en intervjuplan där förhörsledaren placerar dessa ledtrådar i en viss ordningsföljd, från den 
minst intressanta till den mest intressanta. Målet är nu att den misstänkte ska utesluta olika 
typer av förklaringar till händelsen, detta görs genom att förhörsledaren ställer öppna frågor. 
Tanken är att den misstänkte ska binda sig själv till brottet (om hen är skyldig) genom att vid den 
sista frågan förhörsledaren ställer i varje serie frågor, själv ange ledtråden (det vill säga 
information som binder den misstänkte till brottet). Om så inte är fallet kan förhörsledaren 
framföra ledtråden till den misstänkte. Meningen med tekniken är att förhörsledaren ska kunna 
ställa öppna frågor under förhöret, att den misstänkte ska ha möjlighet att berätta sin version av 
händelsen samt att förhörsledaren ska nyttja de bevis som existerar på ett strategiskt och 
produktivt sätt. GIS syftar till att bygga upp en press på den misstänkte vilket i sin tur ska leda 
till ett erkännande (Granhag et al., 2013). 
 
REID-tekniken 
REID-tekniken kommer ursprungligen från USA och är utvecklad av John E. Reid och kollegor 
(Inbau, Reid, Buckley, & Jayne, 2012). Tekniken har haft en stor genomslagskraft i många länder 
och för närvarande används den bland annat i USA och Canada. Utvecklarna av tekniken har 
skapat en hemsida där de beskriver att tekniken är mycket användbar när det gäller att få fram 
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erkännanden hos personer misstänkta för brott. På samma hemsida hävdar de också att de har 
utbildat över 500 000 personer i tekniken.  
 
REID-tekniken bygger på nio steg (Inbau, Reid, Buckley, & Jayne, 2004). I steg ett handlar det 
om att förhörsledaren ska konfrontera den misstänkte. Förhörsledaren kan säga saker som ”vår 
utredning visar att det är du som har begått det här brottet”. Efter uttalandet iakttar 
förhörsledaren den misstänktes svar, både verbalt och icke-verbalt. En misstänkt som tittar ner i 
golvet kommer att behandlas annorlunda än en misstänkt som sätter armarna i kors och nekar 
till brottet. Oavsett vad den misstänkte svarar kommer förhörsledaren fortsätta att förklara 
varför det är viktigt att den misstänkte berättar sanningen, och gärna så tidigt som möjligt under 
förhöret, då det kan gynna den förhörde. Steg två handlar om att utveckla teman. Förhörsledaren 
uttrycker en antydan om orsaken till brottet och förklarar att hen kan förstå hur brottet hände. 
För att lyckas med detta ska förhörsledaren försöka få den misstänkte att känna skuld till en 
annan person, i många fall ett vittne eller en medbrottsling. Om den misstänkte lyssnar 
uppmärksamt på förhörsledarens föreslagna tema anses det tyda på skuldkänslor. Om den 
misstänkte istället blir arg över förslaget anses det vara en indikation på att personen är oskyldig. 
Under steg två kan både en skyldig och en oskyldig person förneka att de är inblandade i brottet 
över huvud taget. När detta inträffar bör förhörsledaren gå över till steg tre som handlar om att 
hantera den misstänktes första nekande till att vara skyldig till brottet. Detta steg innebär att 
förhörsledaren försöker förstå den misstänktes förnekande och återgår till steg två. Tekniken 
bygger på antagandet att en oskyldig person inte kommer att tillåta att bli avbruten på det sättet 
utan kommer protestera och försöka ta över förhöret. En skyldig persons förnekande kommer 
däremot bli svagare och hen kommer i större utsträckning låta förhörsledaren gå vidare i 
förhöret. Steg fyra handlar om att övervinna den misstänktes andra försök till invändningar. 
Den misstänkte kommer att försvara sig och förklara varför hen inte kan ha begått brottet med 
anledningar som religiösa, ekonomiska eller moraliska dilemman. Dessa ursäkter antas bara 
normalt läggas fram av en misstänkt som är skyldig. I steg fem ska förhörsledaren hålla kvar den 
misstänktes uppmärksamhet. För att uppnå det förespråkas att förhörsledaren flyttar sig 
närmare den misstänkte och försöker upprätthålla ögonkontakt under hela steget. Steg sex 
handlar om att hantera den misstänktes passiva humör. Under det här steget antas den 
misstänkte överväga om det kan vara förmånligt att säga sanningen. Antagandet bakom metoden 
menar att detta visar sig ofta genom att den misstänkte är tyst, tittar ner i golvet eller har tårar i 
ögonen. Steg sju handlar om att presentera de alternativa frågorna. Två frågor ställs där syftet 
är att den misstänkte ska svara på en av dem. Frågorna är båda kopplade till brottet och det ena 
svaret anses vara mer acceptabelt än det andra, samtidigt som båda svaren kopplar den 
misstänkte till brottet. Förhörsledaren kan ställa frågor som ”var detta första gången eller har 
detta hänt flera gånger förut?”. När den misstänkte har svarat på frågan går förhöret vidare till 
steg åtta som handlar om att få in den misstänkte i konversationen. Det innebär att den 
misstänkte muntligen berättar om de olika detaljerna som i slutändan kommer användas i rätten. 
Detaljerna kan involvera var vapnet som användes eller pengarna som stals är gömda samt 
motivet till att brottet utfördes. Slutligen handlar steg nio om att förhörsledaren ska få den 
misstänktes muntliga erkännande nedskrivet på papper. 
 
REID-tekniken är mycket omtalad och har fått mycket kritik. En vanlig kritik är att tekniken ofta 
resulterar i falska erkännanden. En annan kritik är att tekniken inte anses ha sin grund i 
vetenskaplig forskning. Omfattande forskning har visat att tekniken är oetisk och att de 
beteenden, vilka REID-tekniken bygger på, som en misstänkt visar (verbala och icke verbala) inte 
alls kan skilja lögn från sanning (se t.ex. Gudjonsson, 2003; Kassin, 2005; Vrij, 2008). 
 
SUE-tekniken 
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Svenska forskare har utvecklat SUE-tekniken vars hela namn är Strategic Use of Evidence 
(Granhag et al., 2013). Tekniken är förankrad i teori och har växt fram i form av ett nära 
samarbete mellan forskare, utbildningsansvariga inom polismyndigheten och erfarna 
förhörsledare. I många förhörssituationer har utredaren någon form av bevis mot den 
misstänkte. Forskning har visat att skyldiga personer har en tendens att använda ett mer 
kringgående tillvägagångsätt till de bevis som finns i ett ärende, medan de som är oskyldiga 
snarare har en tendens att använda ett mer öppet tillvägagångsätt till de bevis som finns i ett 
ärende (Granhag et al., 2013). Tekniken har utformats för att göra skyldiga misstänktas 
motstrategier ineffektiva och tvärtom för oskyldiga, att deras motstrategier görs effektiva. Detta 
betyder att ett mål för SUE-tekniken är att förhör med en person som talar osanning ska 
resultera i säkra kriterier för osanning och tvärtom, att förhör med en person som är ärlig ska 
resultera i säkra kriterier för ärlighet (Clemens, Granhag, & Strömwall, 2011). SUE-tekniken 
innehåller två nivåer; den strategiska nivån som uppfattas som abstrakt och den taktiska nivån 
som till skillnad från den strategiska är konkret. Medan den strategiska nivån är övergripande 
över olika ärenden och innefattar de huvudsakliga psykologiska principer som tekniken vilar på, 
är den taktiska nivån specifik för ett ärende. Den senare innefattar taktiker kopplade till tre 
områden: värdering av bevis, frågor kring bevis och delgivning av bevis. Dessa taktiker är viktiga 
för dokumentation, genomförande, planering och värdering av ett förhör. Teknikerna används 
främst för att värdera bevisen under planeringsfasen, att avslå förklaringar som en som är 
skyldig kan lägga fram under förhöret samt för att informera om bevisen på det mest produktiva 
sättet (Granhag et al., 2013). SUE-tekniken har, förutom att försöka bevisa om den misstänkte 
ljuger eller talar sanning, kanske ännu en viktigare målsättning. Denna målsättning är att 
undvika att det väcks åtal mot en oskyldig person samt att maximera de bevis som finns mot en 
skyldig person (Granhag et al., 2013).  
 
Ett antal empiriska studier visar att om de grundläggande stegen i SUE-tekniken följs är det 
möjligt att plocka fram ledtrådar som tyder på lögn (Clemens et al., 2011). Ett exempel är en 
studie gjord vid en svensk polisakademi som visade att de poliser som till viss del var utbildade i 
SUE-tekniken uppnådde 85 % träffsäkerhet i att upptäcka lögner i förhör, medan den otränade 
gruppen endast uppnådde 56 %, d.v.s. presterade på slumpnivå (Clemens et al., 2011). SUE-
tekniken är ingen teknik som idag lärs ut och används av svenska utredare, dock vore detta 
önskvärt då tekniken är grundad i både teoretisk och praktisk forskning.  
 
Sammanfattningsvis har studier visat att när utredare använder sig av förhörstekniker som inte 
enbart har som syfte att få fram ett erkännande utan istället att få fram information kring 
händelser vid brott, som till exempel PEACE-modellen och KREATIV, har det genererat fler 
uppriktiga och tillförlitliga erkännanden än i USA där REID-tekniken till stor del används (Vrij, 
2003). Istället har det visat sig att REID-tekniken ofta får fram falska erkännanden från 
personer misstänka för brott.  
 
Olika förhörstekniker används med olika resultat och vilken förhörsteknik förhörsledare väljer 
att använda sig av spelar alltså en viktig roll för kvalitén på förhöret. Då det i dagsläget inte 
finns någon enhetlig metod i Sverige (Granhag et al., 2013) är det därför av intresse att 
undersöka vilka olika tekniker som används i Sverige och hur utredare arbetar med förhör av 
personer misstänka för brott. 
 
Polismyndigheten i  Sverige 
Polismyndigheten leds i skrivande stund av Dan Eliasson, rikspolischef (Polismyndigheten, 
2017). Rikspolischefen ansvarar för verksamheten och fattar beslut om organisationen, 
styrningen, ledningen samt budgetfördelning, utvecklingsplan och verksamhetsplan.  
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Polismyndigheten i Sverige omfattar: 
 

• Nationellt forensiskt centrum 
• Särskilda utredningar 
• Internrevisionen 
• Rikspolischefens kansli 
• 5 gemensamma avdelningar: HR-avdelningen, IT-avdelningen, Ekonomiavdelningen, 

Kommunikationsavdelningen, Rättsavdelningen 
• Nationella operativa avdelningen 
• 7 regioner 
• 27 polisområden 
• 99 lokalpolisområden 

 
Grunden i polisens verksamhet är lokalpolisområdet. Ansvarsområden för lokalpolisområdet är 
bland annat dygnet-runt-baserad ingripande verksamhet, utredningsarbete, samverkan med 
kommuner för att lokalt arbeta mot organiserad och grov brottslighet samt trafiksäkerhet. Ett 
polisområde leder arbetet och regionen har ett helhetsansvar. Nationella operativa avdelningen 
är inriktad på och leder polisverksamheter internationellt och nationellt. De stödjer 
polisregionerna i olika verksamheter. 
 
Myndigheten består totalt av cirka 28 500 medarbetare (Polismyndigheten, 2017). Det finns två 
typer av utredare anställda hos Polismyndigheten, de civila och de polisiära. De civila har i de 
flesta fall studerat på universitet/högskola och läst utbildningar som till exempel sociologi, 
psykologi, statsvetenskap, rättsvetenskap eller kriminologi. De polisiära utredarna har istället 
studerat på polishögskolan och bär uniform i sitt dagliga arbete. Antalet civila utredare anställda 
på myndigheten är totalt 1129 och i Norrbotten totalt 19 stycken. Antalet polisiära utredare 
anställda på myndigheten är totalt 4248 och i Norrbotten totalt 71 stycken. Enligt O. Lundin 
(personlig kommunikation, 16 maj 2017) på Polismyndighetens HR-avdelning har civila utredare 
funnits inom polisen åtminstone sedan år 2009. En del av Polismyndighetens anställningar och 
arbetsuppgifter kräver speciella utbildningar inom till exempel ekonomi eller IT (så som 
ekonomisk brottslighet, IT-bedrägerier etc.), varför det behövs en blandning av olika bakgrunder 
och kompetenser för att klara av polisens uppdrag och det är anledningen till att civila utredare 
anställs inom myndigheten. På grund av att civila och polisiära utredare har olika utbildningar 
är det intressant och viktigt att undersöka om det finns likheter och skillnader i hur de utför 
förhör med personer misstänkta för brott. 
 
Syfte och frågeställningar 
Då förhör är en central del i en utredningsprocess är det viktigt att de utförs på rätt sätt. Som 
genomgången har visat finns det i dagsläget många olika förhörstekniker med blandade resultat. 
På grund av detta är jag intresserad av att studera om det används förhörstekniker i Norrbotten 
och hur de i sådana fall används. Studien har begränsats till att gälla förhör av personer 
misstänkta för brott. Syftet är att studien ska uppmärksamma hur utredare är utbildade i 
utredning och arbetar med förhör av personer misstänkta för brott. Vidare syfte är att jämföra 
likheter och skillnader i hur civila och polisiära utredare genomför förhör. 
 
Följande frågeställningar kommer att besvaras: 
 

• Hur utför utredare i Norrbotten förhör med misstänkta personer? 
• Om förhörstekniker används, är dessa grundade i forskning? 
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• Finns det några skillnader i hur civila och polisiära utredare utför förhör med 
misstänkta? 

• Finns det i Norrbotten ett intresse för att ha en övergripande förhörsteknik i Sverige? 
 

Metod 
 

Val av metod 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie för att ta reda på hur civila och polisiära utredare 
i olika lokalpolisområden i Norrbotten utför förhör. Syftet är att studien ska uppmärksamma hur 
utredare är utbildade i utredning och arbetar med förhör av personer misstänkta för brott. Såväl 
civila som polisiära utredare har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer i syfte att 
jämföra likheter och skillnader i hur de genomför förhör. Valet av semistrukturerade intervjuer 
som insamlingsmetod baserar sig på syftet som var att få en djup förståelse kring utredarnas 
uppfattning om utredning och förhörstekniker (Howitt, 2013). Vid användning av 
semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod ställer intervjuledaren specificerade frågor 
utifrån en intervjuguide, men anpassar sig, är flexibel och kan ändra frågorna samt 
ordningsföljden på frågorna beroende på vad intervjupersonen svarar (Howitt, 2013). Detta 
innebär att varje intervju är unik, även om frågorna liknar varandra. Anledningen till att en 
kvalitativ metod valts var önskemålet om att få en djupare inblick i utredarnas uppfattning om 
utredning och förhör, samt för att höra intervjupersonernas egna tankar och funderingar kring 
ämnet (Howitt, 2013). En abduktiv ansats har valts då intervjuguiden har formats med hjälp av 
både öppna frågor gällande utredarnas egna uppfattningar om förhörstekniker samt frågor 
baserade på tidigare forskning om förhörstekniker och dess utfall. Under intervjuerna har de 
öppna frågorna ställts först, för att sedan följas upp med frågor kring tidigare forskning om 
förhörstekniker. Inga allmänna psykologiska teorier, utan endast tidigare forskning, har använts 
vid analys av resultatet av intervjuerna. 
 
Urval av data 
Val av intervjupersoner var dels strategiskt för att säkerhetsställa meningsfulla data och dels 
praktiskt genom att tillgängliga personer valdes (Howitt, 2013). Urvalet skedde genom att jag 
hörde av mig till olika kontakter inom polisen och bad dessa hänvisa mig vidare till civila och 
polisiära utredare inom Polismyndigheten. Jag fick kontakt med civila och polisiära utredare och 
förklarade vem jag var, vad jag ville undersöka och frågade om utredarna ville delta i min studie. 
Utredarna fann studien intressant och plats och tid för intervjuer bestämdes. En del intervjuer 
har gjorts ansikte-mot-ansikte i Luleå, andra per telefon då avståndet ansetts vara för långt. Att 
studien ägde rum i Norrbotten är delvis av bekvämlighetsskäl, men framförallt på grund av att 
det inte har utförts en liknande studie på utredare i området. Totalt intervjuades åtta utredare, 
varav fem är civila och tre är polisiära. Intervjupersonerna bestod av två män och sex kvinnor i 
åldern 25-60 år med olika bakgrunder. De civila har gått på universitet i olika delar av Sverige 
där de läst utbildningar såsom sociologi, psykologi, kriminologi och statsvetenskap, medan de 
polisiära har läst på polishögskolor i olika delar av Sverige. Det varierar hur lång tid 
intervjupersonerna har arbetat inom polisen och med utredning. En del har arbetat ett halvår 
medan andra har arbetat i tio år. 
 
Insamlingsmetod 
Insamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide har skapats utifrån syftet 
och frågeställningarna för studien samt delvis utifrån tidigare forskning kring förhörstekniker 
och dess utfall (Bilaga 1). Tidigare forskning angående förhörstekniker har granskats och det som 
återkommit i granskningen har fått en central del i intervjuguiden förutsatt att det har varit 
relevant för studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna har genomförts i ett grupprum på 
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Luleå Tekniska Universitet och via telefon. I grupprummen fick vi sitta ostört vilket gjorde att vi 
kunde fokusera på intervjun ordentligt. Inför varje intervju har intervjupersonerna blivit 
informerade om de forskningsetiska principerna som innebär att de garanteras anonymitet, att 
det endast är jag som kommer ha tillgång till de utförda intervjuerna, att materialet endast 
kommer användas till denna studie och att de har rätt att avbryta studien när som helst utan 
negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna började med ett antal inledande 
frågor om intervjupersonerna vilket gjorde att de kände sig avslappnade. Intervjuerna har tagit 
mellan 20-40 minuter att genomföra. Under intervjun lyssnade jag aktivt och förde 
anteckningar. Intervjuguiden följdes men beroende på intervjupersonernas svar på frågorna var 
jag flexibel och ställde följdfrågor. En diktafon har använts för att kunna transkribera materialet 
när intervjuerna var genomförda. 
 
Bearbetning och analys av data 
De inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant enligt sekreterarstilen. Sekreterarstilen 
valdes för att jag var intresserade av vad intervjupersonerna sa, inte hur de sa det (Howitt, 2013). 
Därefter har en tematisk analys genomförts för att kartlägga vad intervjupersonerna sa. Jag 
skrev ut alla transkriptioner och läste dem upprepade gånger innan en kodning skedde, då jag 
plockade ut viktiga meningar och citat för syftet och frågeställningarna. Under kodningen av 
materialet framkom det tydligt tre teman som intervjupersonerna pratade mycket om. Dessa 
teman var i linje med syftet för studien och till viss del även intervjuguiden och valdes därför ut. 
Temana som framkom och valdes ut fick namnen Utbildning hos polisen, Arbete hos polisen och 
Förhörsteknik i Sverige. Under temat Utbildning hos polisen har jag samlat all data som har med 
intervjupersonernas utbildning inom polisen att göra och under temat Arbete hos polisen har jag 
samlat all data som har med intervjupersonernas nuvarande arbete inom polisen att göra. Under 
temat Förhörsteknik i Sverige har jag samlat all data som inte har någon direkt koppling till 
utbildning och arbete, utan som istället belyser intervjupersonernas personliga åsikter om 
förhörstekniker/modeller och liknande i Sverige. Kodningen har inte syftat till att bilda en ny 
teori utan syftet med kodningen var att dela in materialet i teman. Dessa teman som sedan 
presenteras i resultatet kan jämföras med tidigare forskning i analysen. Detta för att få en 
förståelse kring intervjupersonernas uppfattningar om förhörstekniker (Howitt, 2013). Slutligen 
analyserade jag materialet utifrån den abduktiva referensramen som valts för att genomföra 
studien. Resultatet från intervjuerna med de civila och polisiära utredarna presenteras separat, 
följt av en jämförande analys. Citat från intervjupersonerna har i vissa fall skrivits om från 
talspråk till skriftspråk för att öka läsbarheten. Överflödiga ord som ”alltså”, ”eh” och ”liksom” 
har också tagits bort. Ordet förhörsledare används i uppsatsen istället för intervjuare eller 
liknande. Anledningen till detta är för att ordet förhörsledare är det som används när utredare i 
Sverige håller förhör med misstänkta. När ordet intervjuledare används syftar jag på mig själv. 
 

Resultat  
 

Under resultatdelen kommer tre teman presenteras - Utbildning hos polisen, Arbete hos polisen 
och Förhörsteknik i Sverige. Resultaten från intervjuerna med de civila och polisiära utredarna 
presenteras separat, följt av separata analyser och en jämförande analys. 
 
Utbildning hos polisen 

Civila utredare.  
De fem intervjupersonerna som intervjuats har alla påbörjat eller avslutat akademiska studier 
med inriktningar som anses vara relevanta för att arbeta som civila utredare, exempelvis 
sociologi, psykologi, kriminologi eller statsvetenskap. Fyra av fem civila utredare börjar sina 
intervjuer med att berätta att de utöver sina universitetsstudier har hos Polismyndigheten gått 
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en utbildning på tio veckor för att få arbeta som civila utredare. Utbildningen inkluderade bland 
annat straffrätt, processrätt, konflikthantering, kriminalteknik, förhörsteknik och IT-system. Det 
verkar vara delade meningar kring utbildningen. En del av intervjupersonerna verkade tycka 
utbildningen var bra medan andra inte alls var nöjda. En av intervjupersonerna uttryckte sig 
såhär:  
 

Den var ganska basic. Det blev bara teoretiskt, vi körde bara teoretiskt, tyvärr kanske man ska 
säga.  

 
En annan sade:  
 

Det var ju en utbildning då för brottsutredare, för civila utredare. Straffrätt, förhörsteknik. De 
delar som behövdes för arbetet så att säga. 

 
Tre av de intervjupersoner som deltagit i tio veckors-utbildningen berättar att det var PEACE-
modellen som lärdes ut och den fjärde berättar att det var kognitiv intervjumetodik som lärdes ut. 
Den fjärde uttryckte sig såhär:  
 

Ja, vi gick ju igenom förhör, kognitiv förhörsmetodik var det något litet, någon timme bara. 
 
Kognitiv intervjumetodik och PEACE-modellen verkar enligt en del av intervjupersonerna likna 
varandra mycket, en intervjuperson förklarar: 
 

PEACE-modellen är ju en del av den kognitiva skulle jag vilja säga. Det beror ju på hur man 
stolpar upp det. PEACE-modellen står ju steg för steg egentligen hur den kognitiva går till. Det är 
bara bokstäverna, med planeringen och utvärderingen, allt vad det är där emellan. 

 
Den femte intervjupersonen, som inte har deltagit i den tio veckor långa utbildningen berättar:  
 

Jag har gått utbildningar i bland annat förhörsteknik och lite grundutbildningar. Och så ska jag 
gå civil utredare-utbildningen till hösten eller vintern. När jag får tid och plats. 

 
Vidare berättar intervjupersonen att det har varit PEACE-modellen som förespråkats på dessa 
utbildningar: 
 

Där handlar det om att man ska förbereda, så man får till ett bra förhör. Litegrann hur man ska 
tänka så man inte ställer ledande frågor, utan att man ställer, egentligen inga frågor, utan bara 
ber dem berätta saker och säger till om man inte förstår någonting. Att man tänker som en tratt, 
man börjar med väldigt breda frågor och så får de förklara så gott de kan och sen får man som 
snäva ihop det till mer specifika frågor om det är någon detalj man behöver säkerställa och sådär. 

 
Samtliga intervjupersoner har genom utbildningar fått lära sig att undvika ledande och direkta 
frågor. En intervjuperson beskriver hur de förkastar REID-tekniken: 
 

REID upplever jag används lite grann som skräckexempel, speciellt i utbildningen där man 
visar på, jag tror det var ett amerikanskt exempel, där man får se hur en polisman trycker på 
under ett förhör och hur fel det blev i slutändan, visade det sig med hjälp av teknisk bevisning, 
att man får fram falska erkännanden bara för att den misstänkta vill slippa situationen. 

 
Polisiära utredare.  

Alla de tre polisiära utredarna har gått polishögskolan men på olika orter. De berättar att 
polisutbildningen har innehållit utredning i olika former. En av intervjupersonerna förklarar: 
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När man går utbildningen, polisutbildningen, så får man spela in sig själva på video, öva på 
förhör. Hur sitter man, hur gör man, kroppsspråk och sådant. 

 
En av de andra intervjupersonerna berättar hur de gick tillväga på samma sätt som 
intervjupersonen ovan: 
 

Jag har pluggat på distans, då har vi fått uppgifter i till exempel förhörsteknik. När vi har löst 
det, då har vi ju spelat in de här förhören, vi har spelat in varandra, sen har man fått skicka in, 
sen har man fått titta på dem. 

 
Vid frågan vilken förhörsteknik som förespråkades under utbildningarna verkar det inte vara 
någon specifik, utan det handlar mer om hur upplägget för förhör ska se ut. En av 
intervjupersonerna förklarar: 
 

Man använder väl, ser till att man får in alla bitar och försöker göra det så bra som möjligt, få 
kontakt med människan som du har framför dig. 

 
En av intervjupersonerna har gått en förhörsutbildning i en vecka på myndigheten som inte 
verkade leva upp till intervjupersonens förväntningar. Hen beskriver att det dels handlade om 
utredning och också litegrann om förhörstekniker. intervjupersonen berättar om hur 
utbildningen gick till: 
 

Det var mer hur man lägger upp en utredning, inte några specifika tekniker som gicks igenom 
utan litegrann om hur man kan använda bevismaterial när man presenterar det men mest var 
det hur man bygger upp en utredning. Lite för grundläggande. 

 
Intervjupersonen fortsätter berätta att trots att hen arbetat i snart tolv år har hen inte alls gått 
många utbildningar. Intervjupersonen menar att polisen är dålig på vidareutbildning och 
fortbildning och att det mer handlar om praktisk verksamhet, att de får lära sig själva. 
 
Analys Utbildning hos polisen  –  civila och polisära utredare 
Samtliga civila utredare som gått utbildningar hos polisen har fått lära sig att använda PEACE-
modellen och/eller kognitiv intervju vid förhör av personer misstänkta för brott. Många 
intervjupersoner tycker att PEACE-modellen och kognitiv intervju är lika varandra, vilket går att 
se tydligt vid en jämförelse i och med att de båda teknikerna förespråkar det fria berättandet vid 
förhör (Brown & Campbell, 2010; Fisher & Geiselman, 1992). 
 
En intervjuperson berättar om att REID-tekniken används som skräckexempel under 
utbildningen och beskriver ett exempel på ett förhör som hade lett till ett falskt erkännande. 
Omfattande forskning har visat att just falska erkännanden är vanliga vid användning av REID-
tekniken (Gudjonsson, 2003; Kassin, 2005; Vrij, 2008) vilket bekräftar att intervjupersonens 
kunskap är grundad i forskning. 
 
De polisiära utredarna har inte fått någon utbildning i vare sig PEACE-modellen eller kognitiv 
intervju. Däremot har de på polishögskolan fått spela in sig själva när de hållit i förhör samt fått 
lära sig om hur de ska gå tillväga när de förhör personer misstänka för brott. En intervjuperson 
beskriver att det är viktigt att få kontakt med människan framför dig samt försöka göra förhöret 
så bra som möjligt. Ett antal förhörstekniker beskriver betydelsen av att få kontakt med 
människan du har framför dig i ett förhör, bland annat Norges förhörsteknik KREATIV (Fahsing 
& Rachlew, 2009; Kronkvist, 2013). Trots att de polisiära utredarna inte har fått utbildning i 
någon speciell förhörsteknik visar det sig ändå att de använder sig av viktiga aspekter (som att 
skapa kontakt med den förhörde) när de förhör misstänkta. 



	

	

12	

 
Likheter mellan de civila och de polisiära utredarna är att båda grupperna har fått lära sig om 
utredning och förhör på deras utbildningar. Vad de har lärt sig skiljer sig dock åt mellan 
grupperna då de civila har fått lära sig PEACE-modellen och/eller kognitiv intervju medan de 
polisiära inte fått lära sig några förhörstekniker alls, utan snarare har de fått lära sig hur de 
generellt ska gå tillväga när de förhör misstänkta. En viktig aspekt som en polisiär utredare 
nämner är att få kontakt med människan framför dig, något som de civila utredarna inte tar upp 
under denna kategori. 
 
Arbete hos polisen 

Civila utredare.  
Intervjupersonerna arbetar med lite olika typer av brott. En arbetar med mängdbrott, som 
innefattar alla möjliga typer av brott, exempelvis misshandel, stölder, olaga hot och snatteri. En 
arbetar som ungdomsutredare vilket också innefattar alla möjliga typer av brott. Dessa utredare 
arbetar dock inte med grova brott, till exempel mord. En intervjuperson sitter i bedrägerigruppen 
och arbetar med bedrägerier. De två andra civila utredarna arbetar med alla typer av brott, från 
snatteri till mord. En av intervjupersonerna förklarar att när det gäller mindre 
lokalpolisområden kan de få ta allt möjligt som kommer in.  
 
Vid förhör av misstänkta tycker samtliga intervjupersoner att det är viktigt att vederbörande får 
börja med att berätta om vad det är som hänt. Tre av intervjupersonerna utgår från PEACE-
modellen och låter de misstänkta berätta fritt för att sedan gå in och ställa ett antal frågor. Alla 
frågor skall vara öppna och icke-ledande. Två av intervjupersonerna berättar att de börjar 
förhöret med att låta vederbörande berätta. Även dessa två intervjupersoner går också in och 
ställer öppna och icke-ledande frågor för att få fram så tillförlitlig information som möjligt. 
Intervjupersonerna berättar att de ibland måste gå in och ställa mer specifika frågor, speciellt om 
det är en misstänkt som inte vill berätta något. Det är då viktigt att de ställer en fråga som inte 
avslöjar bevis eller information de har om brottet eller händelsen. En av intervjupersonerna 
berättar hur hen går tillväga när hen arbetar utifrån PEACE-modellen: 
 

För mig är det just det här fria berättandet. Jag vill få personen som jag förhör att berätta i sina 
egna ord vad det är som har hänt. Det jag tycker är bra med PEACE-metoden, för någon som 
vill berätta, är att man kan få personen att fokusera på just en specifik del av en händelse. 
Förhoppningsvis få den personen att minnas tillbaka detaljer, det är det jag är ute efter. (..) 
Utifrån den berättelsen brukar jag sedan dela av, då brukar jag gå in och styra litegrann. Du 
berättar om den här kniven. Berätta mer om kniven, beskriv kniven. Ofta vill ju en person 
berätta när man får de här öppna frågorna. Skulle jag däremot säga, var det en stor kniv? Då 
får jag ofta svar att ja eller nej. 

 
Vid frågan vilken förhörsteknik som förespråkas bland chefer blir svaren väldigt olika. Två 
intervjupersoner svarar att cheferna inte har sagt något om vilken förhörsteknik som bör 
användas vid förhör av misstänkta: 
 

Inte vad jag har varit med om i alla fall, att det är någon chef som lägger sig i hur man håller 
förhören. 

 
En intervjuperson berättar att det är PEACE-modellen med det fria berättandet som förespråkas 
av cheferna på hens avdelning och även åklagarna hen har talat med. En annan förklarar att hen 
inte känner till om det finns någon speciell förhörsteknik som förespråkas. En av 
intervjupersonerna berättar att folk gör olika och att cheferna menade på att alla måste hitta 
sina egna varianter. En av intervjupersonerna förklarar: 
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Man kan ju säga såhär. När man skriver ett förhör kan det synas ganska tydligt vilken 
förhörsteknik man har använt. Om man använder sig av tekniken att ställa direkta frågor blir 
förhöret, ja vad ska man säga, dels blir det ganska kort och det blir ganska, inte splittrat ska jag 
inte säga, men uppdelat. 

 
När samma fråga ställdes fast gällande kollegorna, blev svaren även där olika. En del 
intervjupersoner menar på att det är olika beroende på hur länge utredarna arbetat, hur de är 
som personer och vad/när de har pluggat. Andra menar att de flesta arbetar på samma sätt när 
det gäller förhör av misstänkta, att vederbörande först får berätta fritt och därefter ställer 
utredarna specifika frågor. 
 
Angående om de civila utredarna använder olika förhörstekniker vid olika typer av brott blir 
svaren återigen delade. En intervjuperson menar på att hen använder olika tekniker vid olika 
typer av brott men att hen egentligen inte tänker så mycket metod. Det mest effektiva är att 
förhålla sig till personen som sitter framför en, den man ska förhöra. En intervjuperson menar 
istället att samma förhörsteknik används men att alla personer är olika att förhöra: 
 

Nej. Det skulle jag inte vilja säga. Sen är ju alla personer olika att höra såklart. Vissa har ju inte 
mycket till en fri berättelse. Det kan ju vara äldre, dementa man har hört. Då blir det fria 
berättelsen inte lika utförlig om man säger så. 

 
En civil utredare berättar att hen har hört talas om REID-tekniken tidigare. De andra civila 
utredarna har inte hört talas om REID-tekniken, SUE-tekniken, KREATIV, Investigative 
Interviewing eller General Interviewing Strategy från deras arbete hos polisen. 
 

Polisiära utredare.  
De tre polisiära utredarna berättar att de arbetar med alla sorters brott. Exempel på olika brott 
kan vara fortkörning, misshandel, våldtäkt, stöldbrott, narkotikabrott och bedrägerier. 
 
Samtliga intervjupersoner förklarar att de förespråkar det fria berättandet i förhör med 
misstänkta. De nämner inte någon speciell förhörsteknik och har heller inte hört talas om någon 
av de förhörsteknikerna som nämnts tidigare i uppsatsen (PEACE-modellen, REID-tekniken, 
SUE-tekniken, KREATIV, Investigative Interviewing, General Interviewing Strategy) utan 
påpekar istället att det är viktigt att låta vederbörande berätta om vad som hänt, utan att 
avbryta. En intervjuperson förklarar: 
 

(..) Jag försöker att inte avbryta under berättelsen utan det ska vara en fri berättelse, den 
personens egen berättelse. Sedan att man återkopplar och frågar, om man tänker en linje hur 
man gör, när personen har berättat så kan man ställa frågor, kompletterande frågor, 
kontrollfrågor. 

 
Vid frågan vilken förhörsteknik som förespråkas bland chefer berättar en intervjuperson att det 
inte pratas om förhörstekniker på det sättet. Istället handlar det mycket om personlighet och att 
alla gör på sitt eget sätt. En intervjuperson förklarar att de hittar sina egna modeller att jobba 
utifrån: 
 

Man måste hitta de här punkterna som är viktiga i ärendet. Det var en som skojade och sa att 
jag skiter i vad det är för väder, jag vill veta vad det är som hänt. Ett förhör på 12 sidor behöver 
inte vara bättre än det på en sida, bara för att det är mycket text. Det är ändå essensen som är 
viktig. 
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Samma fråga ställdes fast gällande kollegorna. En intervjuperson svarade att det inte pratas om 
förhörstekniker bland kollegorna samtidigt som en annan berättar att det är det fria berättandet 
som förespråkas vid förhör av misstänkta. 
 
Angående frågan om de polisiära utredarna använder olika typer av tekniker vid olika typer av 
brott berättar en intervjuperson att det beror väldigt mycket på hur mycket kunskap hen själv 
har om ärendet men att det viktigaste är att alltid börja öppet. En annan beskriver att det är olika 
beroende på om det är en väldigt kriminell person som sitter framför en eller om det är en person 
som är inne på förhör för första gången: 
 

Om det är en riktigt kriminell och jag vet vad det handlar om så ödslar jag ingen tid att sitta och 
älta saker med berättandet utan han får säga vad fasiken han vill, vi har ju andra bevis kanske. 
Är det kanske en förstagångs eller någon som inte har varit med riktigt, då kanske man är mer 
bestämd att man helt enkelt informerar att när du har gått ut härifrån, har du berättat allt, lagt 
allt på bordet, för din egen framtid. Även för målsägande och alla, att du fick rensa här och gå 
vidare här. Det är ett argument som brukar bita, att man gör det klart, rensar. Även om det är 
jobbigt att berätta att man gjort allt, då kan det vara skönt att gå vidare och så går man vidare i 
livet också. 

 
En intervjuperson menar också att det är samma teknik som används, att berätta fritt och inte 
avbryta vederbörande. 
 
Analys Arbete hos polisen  –  civila och polisära utredare 
Samtliga civila utredare beskriver att de förespråkar det fria berättandet vid förhör med personer 
misstänkta för brott. Tre av intervjupersonerna använder sig av PEACE-modellen och två börjar 
sina förhör med att den förhörde får berätta fritt. Samtliga beskriver att det är viktigt att ställa 
öppna och icke-ledande frågor när de förhör. Många förhörstekniker (kognitiv intervju, PEACE-
modellen, KREATIV, General Interviewing Strategy) förklarar betydelsen av att frågorna 
förhörsledare ställer ska vara just öppna och inte kunna leda den misstänkte åt ett visst håll 
(Brown & Campbell, 2010, Fahsing & Rachlew, 2009; Fisher & Geiselman, 1992; Granhag et al., 
2013). Gällande vilken förhörsteknik som förespråkas av chefer och kollegor blir svaren olika 
bland de civila. Svaren blir också olika kring om de civila utredarna använder samma 
förhörsteknik vid olika typer av brott. 
 
De polisiära utredarna förespråkar även de det fria berättandet när de förhör misstänkta. De 
använder sig inte av någon speciell förhörsteknik och har inte heller hört talas om någon av de 
tidigare förhörsteknikerna nämnda i uppsatsen, utan de låter den förhörde berätta fritt innan de 
går in och ställer ett antal öppna frågor. Detta tillvägagångsätt är väldigt likt PEACE-modellen 
som enligt vetenskaplig forskning anses vara en etisk förhörsteknik var syfte är att samla in 
information snarare än att endast få fram ett erkännande (Kronkvist, 2013). De polisiära 
utredarna svarar även de att det är olika vilken förhörsteknik som förespråkas av cheferna och 
kollegorna. Även på frågan gällande om de använder olika förhörstekniker vid olika typer av 
brott blir svaren delade. 
 
Skillnaderna mellan de civila och polisiära utredarna är att en del av de civila utredarna 
använder sig av förhörstekniker som PEACE-modellen medan de polisiära inte gör det. Däremot 
betonar både de civila och de polisiära utredarna att det är viktigt att låta den förhörde berätta 
fritt kring händelsen för att sedan gå in och ställa ett antal öppna, icke-ledande frågor, vilket är 
en viktig del i PEACE-modellen (Brown & Campbell, 2010) och kognitiv intervju (Fisher & 
Geiselman, 1992). Båda grupperna svarar att det är olika gällande vilken förhörsteknik/vilket 
förhörssätt som förespråkas av chefer och kollegor. 
 



	

	

15	

Förhörstekniker i  Sverige 
Civila utredare.  

Som nämnt tidigare i uppsatsen har bland annat Wales/England, Nederländerna och Norge 
utvecklat egna förhörstekniker för landet. När intervjupersonerna får frågan om de vet om 
Sverige har en sådan typ av förhörsteknik, som är utvecklad i Sverige och endast används här, 
svarar samtliga att de inte har en aning om det finns en sådan typ av förhörsteknik. 
 
Svaren är delade vid frågan om intervjupersonerna tycker det skulle vara bra att utveckla och 
arbeta efter en sådan förhörsteknik. En av intervjupersonerna tycker att Sverige ska utveckla en 
egen modell om den är baserad på forskning. En annan tycker att det nog kan vara bra men att 
det beror på vad syftet är. En intervjuperson uttrycker sig såhär: 
 

Jag tycker det fungerar ganska bra med den här PEACE-modellen. Det är ju inte alla 
som har gått den (utbildning om PEACE-modellen), alla kanske skulle behöva gå den. 

 
En annan uttrycker sig såhär när intervjuledaren berättar om Norges förhörsteknik KREATIV: 
 

Jag tror på enhetligheten, det tror jag på. (..) Jag kan inte tänka mig att det skulle vara 
någon skillnad mellan att utreda i Norge och Sverige så att vi skulle behöva uppfinna 
hjulet igen, det kan jag inte tycka att man skulle behöva göra. Men att titta på Norges i 
sådana fall, om det är något som sticker ut jämfört med den kognitiva. Jag hävdar ju att 
den kognitiva fungerar på vem som helst, hur som helst, vem man än är. 

 
Polisiära utredare.  

De polisiära utredarna har, precis som de civila, inte heller en aning om ifall det finns någon 
förhörsteknik som är utvecklad i Sverige och som används endast här. 
 
Två av de polisiära utredarna menar att det skulle vara bra att Sverige har en egen förhörsteknik 
som alla utredare kan arbeta utifrån. En intervjuperson berättar: 
 

Absolut, det saknas tycker jag. Det finns inte så mycket kunskap heller, eller riktlinjer 
för såhär ska du exakt göra. Om det finns, så är det jättedåligt, för då vet jag inte ens om 
det.  

 
En annan menar: 
 

Visserligen, det kanske skulle vara bra att ha någon, för jag menar, det kan ju likaväl 
vara så att mitt sätt att förhöra folk gör att man inte kommer till åtal. 

 
Den tredje intervjupersonen menar att de arbetar utifrån lagen. De delger brottet till den som är 
skäligen misstänkt för det. Någon annan metod känner inte intervjupersonen till. 
 
Analys  Förhörstekniker i  Sverige – civila och polisära utredare 
De civila utredarna har ingen kunskap om det finns en förhörsteknik som är utvecklad för 
Sverige och som används i landet. Svaren är delade på frågan om de civila utredarna tycker att 
Sverige borde utveckla en egen förhörsteknik som kan användas av landets samtliga utredare. En 
intervjuperson tycker det kan vara en bra idé om förhörstekniken är grundad i forskning. En 
annan tycker att Sverige, om det blir aktuellt att utveckla en förhörsteknik för landet, bör titta på 
hur Norges förhörsteknik (KREATIV) är upplagd. Granhag et al. (2013) menar just detta, att 
Sverige bör utveckla en egen förhörsteknik som ska låta sig inspireras av Norges. 
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De polisiära utredarna har precis som de civila ingen kunskap om det finns en förhörsteknik som 
är utvecklad för Sverige och som används vid förhör i landet. Två av de tre polisiära utredarna 
menar att det skulle gynna Sverige att ha en förhörsteknik som utredare kan arbeta utifrån. 
Dessa yttranden stämmer även de överens med vad Granhag et al. (2013) tycker om att utveckla 
en ny förhörsteknik i Sverige. En polisiär utredare menar att de arbetar utifrån lagen och att hen 
inte känner igen någon annan metod än det. 
 
Varken de civila eller de polisiära utredarna har någon kunskap kring om det finns en 
förhörsteknik som är utvecklad för användning i Sverige. En del av de civila och de polisiära 
utredarna tycker att det borde finnas en förhörsteknik i Sverige som alla utredare arbetar 
enhetligt med, medan andra tycker att det fungerar bra som de arbetar nu. 
 

Diskussion 
 

Syftet med detta examensarbete var att uppmärksamma hur utredare är utbildade i utredning 
och arbetar med förhör av personer misstänkta för brott. Vidare syfte var att jämföra likheter 
och skillnader i hur civila och polisiära utredare genomför förhör. 
 
Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet går det tydligt att se att civila och polisiära utredare förhör personer 
misstänkta för brott på olika sätt, åtminstone sett utifrån existerande modeller för förhör De 
civila använder sig av PEACE-modellen och kognitiv intervju medan de polisiära inte använder 
sig av en speciell teknik, utan de använder sig istället av fri berättelse och öppna, icke-ledande 
frågor när de håller förhör. Då det fria berättandet förespråkas i PEACE-modellen, likaså att 
ställa öppna, icke-ledande frågor (Brown & Campbell, 2010) går det att diskutera om sätten som 
civila och polisiära utredare förhör personer misstänka för brott egentligen är så olika. Alla 
intervjupersoner förespråkar fritt berättande och öppna icke-ledande frågor vilket gör att de 
faktiskt arbetar väldigt likt varandra, trots att de arbetar i olika städer/på olika avdelningar och i 
många fall har fått olika utbildningar.  
 
Det går också att diskutera hur det då kommer sig att de civila och de polisiära utredarna får 
olika typer av utbildning trots att de har samma arbetsuppgifter och borde arbeta precis på 
samma sätt för bästa möjliga resultat i utredningar och förhör. Intervjupersonerna i denna studie 
skiljer sig i ålder, vilket kan påverka att de fått olika utbildningar. Den yngsta intervjupersonen 
är 25 år medan den äldsta är 60 år. Detta är en stor åldersskillnad och det vore närmast underligt 
om båda intervjupersonerna hade fått precis samma utbildning hos polismyndigheten. Dock 
borde utredarna få kontinuerliga vidareutbildningar som är relevanta för deras arbetsuppgifter, 
detta för att bibehålla och upprätthålla kunskap som kan vara nyttigt att ha med sig. Att få 
uppdaterade utbildningar kring ny forskning som är relevant för arbetsuppgifterna som de civila 
och polisiära utredarna dagligen arbetar med borde också vara tillgängligt och obligatoriskt för 
alla, detta för att höja kvaliteten på förhör och utredningar generellt. En faktor som också kan 
påverka att utredarna inte fått likvärdig utbildning är att de utbildat sig i olika städer och det 
kan tänka sig att utbildningarna i landet inte är exakt likvärdiga varandra.  
 
Granhag et al. (2013) menar att Sveriges poliser skulle gynnas av att ha en förhörsteknik som är 
övergripande i landet. Följaktligen torde även Sveriges civila utredare gynnas av en sådan 
förhörsteknik, det vill säga en som är utvecklad i och för Sverige. På så vis lär det inte uppstå 
diskussioner kring vilket sätt att förhöra som är att föredra, vare sig på chefsnivå eller på lägre 
nivåer. De misstänkta som blir förhörda skulle också behandlas på samma sätt om 
förhörsledarna använde sig av en och samma förhörsteknik. Det skulle inte heller kunna gå att 
skylla på en viss förhörsledare om hen inte får fram information eller liknande då alla 
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förhörsledarna skulle utgå ifrån samma förhörsteknik. Många av intervjupersonerna menar att 
det hade varit positivt om Sverige hade utvecklat och implementerat en förhörsteknik som är 
anpassad för landet, vilket stämmer överens med vad Granhag et al. (2013) menar. 
 
Forskning har visat att sedan KREATIV (Norges förhörsteknik) inrättades i Norge har 
förhörsledare gått från att fokusera på att endast få fram ett erkännande till att fokusera på att 
få fram relevant information om händelsen (Fahsing & Rachlew, 2009). Då Norge har låtit sig 
inspireras av PEACE-modellen kan det tänkas vara en fördel om även Sverige utgick från den 
modellen för att sedan anpassa den specifikt för Sverige. Detta eftersom Norge lyckats utveckla 
och implementera en gemensam förhörsteknik där förhörsledarna känner sig lika effektiva trots 
att de har fått ändra arbetssätt, vilket är en stor omställning. Bättre förhörsresultat har också 
påvisats vid användning av KREATIV (Fahsing & Rachlew, 2009). 
 
Trots att de civila och polisiära utredarna arbetar tätt ihop och utför samma arbetsuppgifter 
verkar de polisiära utredarna i denna studie inte ha en aning om vad PEACE-modellen eller 
kognitiv intervju är. Det går att diskutera hur god kommunikation de civila och polisiära 
utredarna har sinsemellan, om de arbetar så tätt ihop som det verkar eller om de arbetar på helt 
olika sätt och låter varandra sköta sitt eget. På så kallade arbetsplatsträffar borde sättet att 
förhöra misstänkta ha uppkommit ett antal gånger då det är en av de viktigaste delarna i en 
brottsutredning (Christiansson & Granhag, 2004). På frågan vilken förhörsteknik/vilket sätt att 
förhöra misstänkta som förespråkas av chefer och kollegor svarar i princip alla intervjupersoner 
olika, oavsett om de arbetar som civil eller polisiär utredare. Det borde gynna utredarna om 
cheferna och ledningen hade en enhetlig bild kring vilken förhörsteknik som är den som bör/ska 
användas. Återigen, det borde också vara en fördel om både de civila och polisiära utredarna 
arbetar enhetligt kring en förhörsteknik (Granhag et al., 2013). Då alla människor som förhörs är 
olika varandra kan det vara bra att ha en förhörsteknik att utgå ifrån, för att sedan anpassa 
förhöret till människan som sitter framför förhörsledaren. Detta för att få fram så mycket 
information som möjligt, beroende på förutsättningarna. 
 
På frågan om intervjupersonerna vet om det finns någon förhörsteknik som är utvecklad i 
Sverige svarade samtliga intervjupersoner att de inte hade en aning. Detta var förvånande då 
Sverige faktiskt har en utvecklad förhörsteknik som dessutom är förankrad i vetenskaplig 
forskning, både teoretisk och praktisk (Granhag et al., 2013). Trots att studier i Sverige har visat 
att SUE-tekniken är användbar vid förhör med personer misstänkta för brott (Clemens et al., 
2011) verkar inte intervjupersonerna känna till varken förhörstekniken SUE eller studier kring 
den. Det går att diskutera varför inte SUE-tekniken har implementerats. Att införa en ny 
förhörsteknik i ett land som Sverige, med cirka 28 500 medarbetare inom Polismyndigheten, är 
ett arbete som kräver mycket resurser och tid, vilket också kan vara en anledning till att inte 
SUE-tekniken implementerats ännu. Trots att det verkar finnas anledning/anledningar till att 
tekniken inte implementerats i Sverige kan det tyckas vara nyttigt för svenska utredare och 
förhörsledare att känna till att Sverige faktiskt har en förhörsteknik som är grundad i teoretisk 
och praktisk vetenskaplig forskning och som fått goda resultat i studier gjorda med svenska 
utredare (Clemens et al., 2011). Ansvaret för vem/vilka som bör utbilda civila och polisiära 
utredare i SUE-tekniken går att diskutera. Om fler medarbetare inom Polismyndigheten hör talas 
om SUE-tekniken och dess positiva resultat kan det medföra att fler finner ett intresse i tekniken 
och vill få utbildning kring den. 
 
En av de polisiära utredarna nämner att utbildningen inom polisen är bristfällig och att de ofta 
får lära sig ny kunskap själva. En civil utredare berättar också att en utbildning hen gått inte 
motsvarat förväntningarna. Det finns fler negativa faktorer med att vara självlärd och aldrig 
lära sig ny kunskap inom ett arbete. En faktor är att utredarna riskerar att aldrig få utveckla sig 
själva, utan de känner istället att de ständigt är fast i samma mönster på arbetet. Detta kan leda 
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till att de tröttnar på sitt arbete och i värsta fall vill säga upp sig. Om de dessutom inte får någon 
feedback på arbetet de gör kan det leda till att de inte arbetar på rätt sätt, utan istället ”gör som 
de alltid har gjort”. Detta beteende kan sänka kvalitén på deras arbeten, som i detta fall är att 
utreda brott och förhöra personer misstänkta för brott. Eftersom förhör med misstänkta är en 
sådan viktig del i brottsutredningsarbetet är det viktigt att de polisiära och de civila utredarna 
får kontinuerliga utbildningar där de upprätthåller sina kunskaper samt lär sig ny kunskap 
utifrån vetenskaplig forskning (Christiansson & Granhag, 2004).  
 
Granhag et al. (2013) menar i deras rapport ”Polisens förhör med misstänkta” att polisen i 
Sverige, i jämförelse med länderna Norge, England/Wales och Nederländerna saknar en tydlig 
länk mellan grund- och vidareutbildning vilket kan vara en orsak till att en av 
intervjupersonerna tycker att det är dåligt med vidareutbildning. Vidare menar Granhag et al. 
(2013) att Norge, England/Wales och Nederländerna har en nationellt samordnad utbildning i 
respektive land, att utbildningarna hos polisen ser likadan ut i vilken stad du än utbildas i. I 
Sverige däremot ser utbildningarna inte likadana ut, utan kan variera beroende på vem som 
håller i kurserna. Det går att diskutera om det är på grund av detta som intervjupersonerna i 
denna studie inte utför förhör på exakt samma sätt, eller åtminstone utgår från samma 
förhörsteknik. En förhörsteknik som är utvecklad i Sverige och används av alla förhörsledare 
torde lösa vissa problem som finns i Sverige idag gällande förhör med misstänkta. Denna teknik 
skulle medverka till att bilda en länk mellan grund- och vidareutbildning. Tekniken skulle också 
bidra till att alla utredare och förhörsledare arbetar utifrån samma utgångspunkt vid förhör. 
Utbildningen i landet skulle vara lika för alla och det skulle inte vara möjligt att ändra en viss 
kurs endast för att utbildningsgivaren önskar det. Förhörsteknikens syfte skulle då handla om 
samordning och utbildning, men ett annat viktigt syfte skulle vara att öka kvalitén i de förhör 
som förhörsledarna håller dagligen med personer misstänkta för brott (Granhag et al., 2013). 
Som resultatet i denna studie visade, används PEACE-modellen idag till viss del av förhörsledare. 
PEACE-modellen skulle med fördel utgöra en naturlig start för det förhoppningsvis kommande 
arbetet med en gemensam teknik för att förhöra personer misstänka för brott.  
 
Granhag et al. (2013) menar att PEACE-modellen kan fungera som en viktig utgångspunkt för 
Sveriges egen förhörsteknik, men att modellen behöver kompletteras med delar som är mer 
inriktade på förhör med misstänkta. Norges KREATIV och Nederländernas General Interviewing 
Strategy har båda sina grunder i PEACE-modellen då den ansågs vara en god utgångspunkt. 
Modellen ansågs dock inte vara tillräcklig, vilket är anledningen till att båda länderna utvecklat 
PEACE-modellen vidare utifrån ländernas förutsättningar. En viktig aspekt som bör finnas med i 
arbetet med att skapa Sveriges egen förhörsteknik är hur förhörsledare går tillväga när de 
presenterar bevis i ett förhör. Det går att diskutera om PEACE-modellen på något vis kan 
kombineras med den ovan nämnda SUE-tekniken, då båda teknikerna haft positiva resultat 
enligt vetenskaplig forskning. Sammanfattningsvis bör utvecklingsarbetet ledas av personer som 
tillhandahåller olika kompetenser. När KREATIV utvecklades i Norge fanns det i 
utvecklingsgruppen personer som hade stor erfarenhet av att hålla förhör. Personer med den 
kompetensen bör finnas med även i Sveriges utvecklingsarbete. Erfarna åklagare, 
försvarsadvokater, forskare och personer med erfarenhet av att hålla utbildning i förhör med 
personer misstänka för brott bör också finnas med i gruppen (Granhag et al., 2013). 
 
Metoddiskussion 
Några intervjuer genomfördes via telefon vilket i de fallen kan ha ökat risken för feltolkningar 
och missuppfattningar. Det går via telefon inte heller att ta del av kroppsspråk, vilket ibland till 
exempel kan förstärka eller förminska det intervjupersonerna har sagt. Vid intervjuer ansikte-
mot-ansikte kan jag istället ha påverkat intervjupersonerna på olika sätt, till exempel med mitt 
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kroppsspråk. Min närvaro och uppträdande vid intervjuerna torde inte ha påverkat resultatet då 
ämnet för intervjuerna inte hade privat karaktär. 
 
Att intervjupersonerna var från olika städer i Norrbotten kan ha haft påverkan. Det varierar hur 
många medarbetare lokalpolisområdena har och de har olika chefer och kollegor som påverkar 
dem i deras dagliga arbete. Om alla intervjupersoner hade varit från samma stad och 
enhet/avdelning, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Det var dock inte möjligt då antalet 
civila utredare i Norrbotten är litet. 
 
Då intervjuer valts som insamlingsmetod kan denna studie endast uttala sig kring hur 
intervjupersonerna säger att de utför förhör, inte hur de faktiskt går tillväga praktiskt. Det är 
viktigt att komma ihåg att det intervjupersonerna sagt och hur de faktiskt går tillväga kan skilja 
sig åt (Howitt, 2013). Eftersom att detta är en kvalitativ studie och resultatet är baserat på 
intervjupersonernas subjektiva upplevelser och erfarenhet av hur civila och polisiära utredare 
går tillväga vid förhör med misstänkta är det inte möjligt att generalisera detta resultat till att 
gälla andra civila och polisiära utredare i Sverige. Resultatet kan också vara situationsbundet då 
studien är gjord i Norrbotten. Dock kan resultatet ge en antydan kring hur det ser ut i Sverige. 
 
Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras är att de civila utredarna i Norrbotten använder sig av PEACE-
modellen/kognitiv intervju när de förhör personer misstänkta för brott. De polisiära utredarna 
däremot verkar inte använda sig av någon teknik utan av mer generella strategier som att låta 
den förhörde berätta fritt och ställa öppna, icke-ledande frågor.  
 
De förhörstekniker som används av civila utredare, PEACE-modellen och kognitiv intervju, är 
båda två grundade i omfattande forskning. De polisiära utredarna använder sig inte av någon 
uttalad förhörsteknik men deras strategier är i linje med PEACE-modellen och kognitiv intervju. 
Det finns skillnader i hur civila och polisiära utredare förhör personer misstänka för brott, 
åtminstone i princip.  
 
I Norrbotten finns ett visst intresse för att ha en övergripande förhörsteknik i Sverige. En del 
intervjupersoner, dock inte alla, menar att det skulle gynna Sveriges utredare och förhörsledare 
att arbeta enhetligt med en förhörsteknik. En del intervjupersoner menar istället att det fungerar 
bra som de arbetar nu.  
 
De metoder som de civila utredarna använder (PEACE-modellen och kognitiv intervju) anses 
vara tillförlitliga då de har påvisats vara effektiva i vetenskapliga studier. De strategier som de 
polisiära utredarna använder sig av, det fria berättandet och att ställa öppna, icke-ledande 
frågor, är delar i PEACE-modellen och kognitiv intervju och anses därför också vara tillförlitliga 
strategier. Däremot kan det vara gynnsamt om de civila och polisiära utredarna arbetar med 
samma teknik/strategi som utgångspunkt. 
 
Framtida forskning 
Antalet deltagare var lågt i denna studie, vilket motiverar att en betydligt mer omfattande 
undersökning med samma syfte görs. Som nämnt ovan kan denna studie endast uttala sig kring 
hur intervjupersonerna säger att de utför förhör, inte hur de arbetar praktiskt med förhör. Det 
hade därför varit intressant att i framtida forskning ta del av inspelade förhör för att undersöka 
hur civila och polisiära utredare arbetar praktiskt med förhör. Vidare vore det intressant att 
undersöka om det går att avgöra hur effektiva deras förhör är, jämföra förhörsledaren med 
antalet uppklarade brott, det vill säga utreda kvalitén på förhören. 



	

	

Referenser 
 
Bring, T., Diesen, C., & Wilton Wahren, A. (2004). Förhör. (2., [helt omarb.] uppl.) Stockholm: 
Norstedts juridik. 
 
Brown, J., & Campbell, E. (2010). The Cambridge Handbook of Forensic Psychology. Cambridge 
University Press. 
 
Christianson, S., Engelberg, E., & Holmberg, U. (1998). Avancerad förhörs- och intervjumetodik. 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Christianson, S., & Granhag, P. A. (red.) (2004). Polispsykologi. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Clemens, F., Granhag, P. A., & Strömwall, L. A. (2011). Eliciting Cues to False Intent: A New 
Application of Strategic Interviewing. Law and Human Behavior, 35(6), 512-522. doi: 
10.1007/s10979-010-9258-9 
 
Fahsing, I. A., & Rachlew, A. (2009). Investigative interviewing in the Nordic region. I T. 
Williamson & B. Milne (Eds.), International developments in investigative interviewing (sid. 39-
65). London & New York: Routledge. 
 
Fisher, R. P., & Geiselman, R. E. (1992). Memory-enhancing Techniques for Investigative 
Interviewing: The Cognitive Interview [Elektronisk resurs]. Springfield Ill. USA: Charles C. 
Thomas. 
 
Fisher, R. P., Geiselman, R. E., Raymond, D. S., Jurkevich, L. M., & Warhaftig, M. L. (1987). 
Enhancing eyewitness memory: refining the cognitive interview. Journal of Police Science and 
Administration, 15, 291-297. 
 
Fisher R., & McCauley, M. R. (1991). Improving to accuracy of children’s eyewitness memory 
with the cognitive interview. Unpublished manuscript. Florida International University, Miami. 
 
Geiselman, R. E., Fisher, R. P., MacKinnon, D. P., & Holland, H. L. (1985). Eyewitness memory 
enhancement in the police interview: Cognitive retrieval mnemonics versus hypnosis. Journal of 
Applied Psychology, 70(2), 401-412. 
 
Geiselman, R. E., Fisher, R. P., MacKinnon, D. P., & Holland, H. L. (1986). Eyewitness memory 
enhancement in the cognitive interview. American Journal of Psychology, 99(3), 385-401. Doi: 
10.2307/1422492 
 
Granhag, P. A., Strömwall, L. A., & Cancino Montecinos, S. (2013). Polisens förhör med 
misstänkta: svensk utbildning i internationell belysning. (Rikspolisstyrelsens 
utvärderingsfunktion, Rapport 2013:7). Stockholm: Rikspolisstyrelsen. 
 
Gudjonsson, G. (1992). The psychology of interrogations, confessions, and testimony. Chichester: 
Wiley. 
 
Gudjonsson, G. (2003). The psychology of interrogations and confessions: a handbook. 
Chichester, West Sussex, England: Wiley. 
 
Howitt, D. (2013). Introduction to qualitative methods in psychology. (2nd ed.) Harlow, England: 



	

	

Pearson. 
 
Inbau, F. E. (red.) (2004). Criminal interrogation and confessions. (4th ed.) Boston: Jones and 
Bartlett Publishers. 
 
Inbau, F. E., Reid, J. D., Buckley, J. P., & Jayne, B. C. (2012). John E. Reid & Associates, Inc. 
Hämtad 2016-03-14, från: http://www.reid.com/ 
 
Kassin, S. M. (2005). On the Psychology of Confessions: Does Innocence Put Innocents at Risk? 
American Psychologist, 60(3), 215-228. doi:10.1037/0003-066X.60.3.215 
 
Kronkvist, O. (2013). Om sanningen skall fram: polisförhör med misstänkta för grova brott. 
(Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Växjö), Hämtad från: http://lnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:600936/FULLTEXT01.pdf 
 
National Policing Improvement Agency. (2009). Briefing paper. Hämtad 2017-04-28, från: 
http://library.college.police.uk/docs/npia/BP-Nat-Investigative-Interviewing-Strategy-2009.pdf 
 
Nilsson, R., & Herlitz, G. (2013). Förhörsgrammatik: samtalsteknik för att söka sanningen. (3. 
utg.) Stockholm: Bruun. 
 
Polismyndigheten. (2017). Om polisen. Hämtad 2017-04-28, från: https://polisen.se/Om-
polisen/Organisation/ 
 
Soukara, S., Bull, R., Vrij, A., Turner, M., & Cherryman, J. (2009). What really happens in police 
interviews of suspects? Tactics and confessions. Psychology, Crime & Law, 15(6), 493-506. 
doi:10.1080/10683160802201827 
 
Vetenskapsrådet. (2012). Forskningsetiska principer. Hämtad 2017-04-28, från: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Vrij, A. (2008). Detecting lies and deceit: pitfalls and opportunities. (2. ed.) Chichester: John 
Wiley. 
 
Vrij, A. (2003). "We will protect Your wife and Child, but only if You confess" In P. J. van Koppen 
& S. Penrod (Eds.), Adversarial versus Inquisitorial Justice - Psychological Perspectives on 
Criminal Justice Systems. New York: Kluwer. 



	

	

Bilagor 
 

Bilaga 1 – intervjuguide civila och polisiära utredare 
 
Identitet  
Vem är du? Berätta lite om dig själv. 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning? 
Vad är din befattning inom polisen? 
Hur länge har du jobbat inom polisen? 
Hur länge har du jobbat med utredning inom polisen? 
 
Förhörstekniker 
Vad utreder du för typ av brott? 
Har du fått medverka i någon utbildning om utredning hos polisen? 
Har du fått medverka i någon utbildning om förhörstekniker hos polisen? 
Om ja,  vilken/vilka förhörstekniker förespråkas i dessa utbildningar? 
Om nej,  varför inte tror du? 
Vilken/vilka förhörstekniker använder du dig av? 
Om inga, hur går du tillväga när du förhör misstänkta? 
Vilken/vilka förhörstekniker förespråkas bland chefer? 
Vilken/vilka förhörstekniker förespråkas bland kollegor? 
Använder du dig av olika förhörstekniker för olika typer av brott? 
Använder du dig av andra typer av förhörstekniker vid yngre misstänkta? Unga barn/ungdomar. 
Utvärderar ni ert arbete något? Får ni någon feedback? 
Spelas förhören in? 
 
Norrbotten 
Har ni någon speciell förhörsteknik i Norrbotten? 
Om ja,  vad är det för förhörsteknik? 
Hur används den? 
Om nej,  varför inte tror du? 
Hur många civila utredare och polisiära utredare är ni? 
Hur uppfattas ni av de utredarna som är civila? Alternativt: Hur uppfattas ni av de utredarna 
som är polisiära? 
 
Sverige och världen 
I länder som Wales/England, Nederländerna och Norge används olika typer av förhörstekniker 
som är utvecklade av länderna själva. Finns det någon sådan i Sverige? 
Om nej,  varför finns det ingen sådan tror du? 
Tror du att Sveriges utredare skulle ha användning av en sådan förhörsteknik?  
Varför/varför inte? 
Om ja,  hur är den förhörstekniken uppbyggd? 
Tror du att Sveriges utredare har användning för denna förhörsteknik?  
Varför/varför inte? 
Finns det någon risk eller något negativt med användning av förhörstekniker? 
Det finns många olika typer av förhörstekniker världen över, så som PEACE-modellen, REID-
tekniken, SUE-tekniken, General interviewing Strategy, kognitiv intervju, KREATIV och 
Investigative Interviewing. Används någon sådan i ditt arbete? 
Varför/varför inte? 



	

	

Är det någon speciell förhörsteknik som ni tar avstånd från? 
Då börjar vi bli klara med intervjun. Vill du tillägga något som jag har missat att fråga om? 
 


