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Abstract:  

 

Information or confrontation - a theme-based analysis of police interviewing with 

criminal suspects 

The purpose of this paper has been to execute a qualitative study to highlight and discuss 

information-gathering and confrontational approaches in interviewing criminal suspects. 

A theme-based analysis was implemented to identify statements and expressions that 

suggests the use of either interrogation strategy. The results have been interpreted and 

discussed based on previous research and cognitive psychology areas affecting human 

storytelling, memories and confirmation bias. The results have shown that the 

information-gathering and confrontational approach may be shown through a variety of 

expressions and statements. The results have also shown that it to some extent have been 

highly confrontational elements in some of the analyzed interrogations. Based on 

previous research, the cognitive psychological perspectives and the results from the 

theme-based analysis the main conclusion is that quantitatively and extensively more 

studies of how the interrogation of criminal suspects is implemented in practice, 

especially in a Swedish context, is needed.  
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att genomföra en kvalitativ studie 

som belyser och diskuterar informationsinsamlande och konfrontativa förhörstekniker 

vid förhör med misstänkta gärningspersoner. En tematisk analys av förhör med 

misstänkta har genomförts för att identifiera uttalanden och uttryck som tyder på 

användandet av respektive förhörsstrategi. Resultaten har tolkats och diskuterats utifrån 

tidigare forskning och de kognitionspsykologiska områden som berör berättande, minnen 

och konfirmationsbias. Resultaten har visat att ett informationsinsamlande respektive 

konfrontativt förhållningssätt kan visa sig genom en mängd olika uttryck och uttalanden. 

Resultaten har också visat att det till viss del förekommit starkt konfrontativa inslag i 

några av de analyserade förhören. Utifrån tidigare forskning, de kognitionspsykologiska 

perspektiven och resultaten från den tematiska analysen är den huvudsakliga slutsatsen 

att det behövs fler och mer omfattande svenska studier av hur förhör med misstänkta 

genomförs i praktiken. 
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1. Inledning 
 

Förhör med misstänkta är en av de viktigaste delarna i utredandet av ett brott då det 

övergripande målet med dem är att få fram information om det aktuella brottet från personen 

som möjligtvis har begått det. Att förhör med misstänkta sker på ett lämpligt sätt är av särskild 

vikt i förhållande till att säkerställa att skyldiga döms men också för att oskyldiga frias (Hartwig, 

Christianson & Granhag, 2008, s.311). Förhörsprocessen innehåller aspekter som varit föremål 

för tämligen omfattande forskning de senaste årtiondena och det har visat sig att informationen 

som utvinns ur förhörssituationen, både mängd- och kvalitetsmässigt, påverkas av den 

förhörsstrategi eller teknik som utföraren använder sig av (Hartwig et al., 2008, s.314f). 

 

Generellt sett kan förhörstekniker delas in i två övergripande kategorier, 

informationsinsamlande tekniker och konfrontativa tekniker. Den informationsinsamlande 

förhörstekniken karaktäriseras av tillit och förtroende, aktivt lyssnande och sanningssökande 

medan den konfrontativa tekniken karaktäriseras av anklagelser, konfrontation och psykologisk 

manipulation (Meissner, Redlich, Bhatt & Brandon, 2012, s.6). Forskningen inom detta område 

visar att den informationsinsamlande typen av utredande intervju är den mest gynnsamma i 

förhållande att få sanningsenlig information medan den konfrontativa beskrivs som ineffektiv 

och potentiellt förödande för brottsutredningen (Hartwig et al., 2008, s.312ff). Forskningen har 

också visat på en mängd risker med konfrontativa förhörstekniker, den troligtvis allvarligaste 

av vilka handlar om risken för falska erkännanden. När oskyldiga blir misstänkta i 

brottsutredningar kan den press och/eller psykologiska manipulation som ligger bakom vissa 

konfrontativa förhörstekniker leda till att personen erkänner ett brott denne inte har begått 

(Hartwig et al., 2008, s.312).  

 

Att utreda ett brott innebär ett omfattande informationsarbete och att genom förhör samla 

information från individer som misstänks för brott ställer särskilda krav på utföraren. Forskning 

visar att det i dessa sammanhang är viktigt för den som utför förhöret att ha kunskap om  

faktorer som kan påverka den misstänktes vilja eller möjligheter att lämna information. Det har 

också visat sig viktigt att de personer som medverkar i utredandet av ett brott är medvetna om 

den psykologiska påverkan de själva kan vara föremål för under   
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brottsutredningen. Värdefull kunskap om dessa faktorer kan inhämtas inom det 

kognitionspsykologiska forskningsområdet, särskilt de områden som på olika sätt berör fritt 

berättande, framplockning av minnen och fenomenet konfirmationsbias (Ask & Granhag, 2008, 

s.161f). Förhörstekniker som lärs ut på den svenska polisutbildningen är av den 

informationsinsamlande typen (Granhag, Strömwall & Montecinos, 2013, s.18). Samtidigt 

finns det i Sverige ingen nationellt antagen modell för hur förhör med misstänkta ska 

genomföras (Granhag et al., 2013, s.5) och mycket få svenska studier av polisförhör i praktiken 

(Hartwig et al., 2008, s.311). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att genomföra en kvalitativ studie som belyser 

och diskuterar informationsinsamlande och konfrontativa förhörstekniker vid förhör med 

misstänkta gärningspersoner. Syftet är dels att beskriva ämnet informationsinsamlande och 

konfrontativa förhör genom att redogöra för tidigare forskning och dels att analysera ett antal 

förhör med misstänkta för att identifiera och beskriva teman som tyder på användandet av 

informationsinsamlande respektive konfrontativa förhörstekniker. Den tidigare forskningen 

och analysresultaten kommer vidare att tolkas ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv med 

fokus på fritt berättande, framplockning av minnen och konfirmatonsbias. 

 Syftet kommer att uppfyllas genom följande frågeställningar: 

 

- Vad kännetecknar en informationsinsamlande respektive konfrontativ förhörsstrategi? 

- Vilka förhörstekniker förespråkas respektive kritiseras i forskningen och varför? 

- Hur kan informationsinsamlande respektive konfrontativa förhörstekniker tolkas ur ett 

kognitionspsykologiskt perspektiv? 

- Hur kan informationsinsamlande respektive konfrontativa förhörstekniker kännas igen 

i förhören? 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen berör förhör och förhörstekniker som sker vid förundersökningen av ett brott och 

inte under rättegångar i domstol. Detta val har gjorts för att förhören i en förundersökning är av 

vikt för utredningen av brottet och kan ligga till grund för huruvida ett fall överhuvudtaget når 

domstol. Vem som blir misstänkt och eventuellt senare åtalad för ett brott är många gånger 

beroende av hur förhören under förundersökningen har genomförts (Bring, Diesen & Wahren, 

2008, s.191). Vidare fokuserar uppsatsen på förhör med vuxna misstänkta gärningspersoner, 
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inte med offer, vittnen eller barn. Förhör med offer, vittnen och barn skiljer sig på många sätt 

från förhör med vuxna misstänkta, bland annat vad gäller motivation att berätta om det som 

skett men också vad gäller sårbarhet för exempelvis suggestion (Leander & Christianson, 2008, 

s.294). Det är också i förhållande till förhör med misstänkta gärningspersoner som de flesta 

rapporter om konfrontativa och manipulativa förhörstekniker finns (Hartwig et. al., 2008, 

s.312).    

 

1.4 Definition av begrepp 

1.4.1 Begreppet förhör 

I ett flertal länder görs en distinktion mellan begreppen förhör (eng: ”interrogation”) och 

utredande intervju (eng:”investigative interview). Där en sådan distinktion görs syftar förhör 

till att på ett anklagande sätt få fram komprometterande information från en misstänkt som 

sedan kan används emot denne i brottsutredningen. Utredande intervju syftar istället till att 

producera sanningsenlig information som leder utredningen vidare (Newring & O´Donohue, 

2008, s.83f). Att använda ordet intervju istället för förhör görs ofta för att markera ett 

avståndstagande från traditionella, konfrontativa förhörstekniker. Förhör är dock det begrepp 

som fortfarande används i Sverige (Hartwig et al., 2008, s.314) varför detta också kommer att 

användas i denna uppsats även då min uppfattning är att en sådan distinktion är lämplig. 

1.4.2 Begreppen utförare och utredare 

De som håller förhör med misstänkta kan ha olika befattning och inblandning i en 

brottsutredning, personen kan exempelvis vara enskilda poliser, förundersökningsledare eller 

förhörsledare (Bring et al., 2008, s.24). Vidare i detta arbete kommer begreppen utförare och 

utredare användas. Utförare syftar till en person som planerar och genomför förhör medan 

utredare syftar till en person som ansvarar för brottsutredningen som helhet men som i sin roll 

också kan genomföra förhör. Den som i arbetet benämns som utförare eller utredare kan alltså 

i praktiken vara samma person men kan också vara olika personer med olika roller i 

brottsutredningen. 

 

1.5 Disposition 
Efter dessa inledande avsnitt redogörs för tidigare forskning inom det aktuella området. Efter 

detta beskrivs några utvalda delar av det kognitionspsykologiska kunskapsområdet som på olika 

sätt visats särskilt användbara i förhållande till förhör med misstänkta gärningspersoner. I 

metodavsnittet redogörs för insamlat material, urval och analysmetod. Där diskuteras även 
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validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska ställningstaganden. I analys- och 

resultatavsnittet beskrivs först tillvägagångssättet för den tematiska analysen för att sedan leda 

till beskrivning och redovisning av de teman som har identifierats i förhören. I 

diskussionsavsnittet sammanfattas ett antal reflektioner kring studiens resultat. Där diskuteras 

även några alternativa tolkningsramar, studiens begränsningar och möjliga framtida studier. 

 

2. Tidigare forskning 
 

Forskningen inom ämnet förhör är till sin karaktär både deskriptiv och preskriptiv, man försöker 

dels att beskriva de förhörstekniker som används och dels identifiera vilka som är fördelaktiga 

(Hartwig et al., 2008, s.311). I detta avsnitt redogörs först för hur sökningarna efter aktuell 

forskning har gjorts. Efter detta beskrivs faktorer som kännetecknar informationsinsamlande 

och konfrontativa förhörstekniker och sedan beskrivs två stycken tekniker som inom 

forskningen representerar och typifierar ett informationsinsamlande respektive konfrontativt 

förhållningssätt. Slutligen redogörs för vad forskningen visat om respektive teknik. 

 

2.1 Sökningar i databasen Discovery 
Med anledning av att ämnet förhör återfinns inom flera olika forskningsfält, bland annat 

psykologi, kriminologi och juridik, valdes en bred databas för litteratursökning, Discovery. Ett 

flertal sökningar med olika sökord har gjorts, samtliga med kriterierna ”peer reviewed” och 

”full text linked”. Det första steget vid varje sökning har varit att läsa igenom rubriker i 

resultatlistan för att på så vis få en uppfattning om huruvida artikeln är relevant för studiens 

syfte. Ett stort antal artiklar har vid detta steg uteslutits då det framgår redan av rubriksättning 

att de specifikt behandlar förhör med barn, ungdomar, vittnen eller offer. Artiklar som 

behandlar andra typer av polisiärt utredningsarbete än förhör har också sorterats bort då även 

de faller utom ramen för det aktuella syftet. De artiklar som av rubrikerna tyckts vara relevanta 

har valts ut för genomläsning av abstract. De som därefter fortfarande bedömts vara aktuella 

har sedan lästs i sin helhet. Ett tjugotal artiklar har lästs igenom varav tolv sedan inkluderats till 

denna studie.  

Då flera av sökningarna har genererat ett stort antal träffar och att jag i det första urvalssteget 

utgår från artiklarnas rubriker finns en risk att jag i urvalsprocessen missat artiklar som skulle 

kunna vara av vikt för denna studie. För att i möjligaste mån hantera denna risk har flera olika 

kombinationer av sökord använts och resultaten sorterats efter relevans. De olika 

kombinationerna av sökord har flera gånger visat samma artiklar som tidigare sökningar vilket 
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förhoppningsvis minskar risken för att relevanta artiklar uteslutits något. Jag vill också 

tydliggöra att endast de artiklar vars rubrik uttryckligen gör gällande att artikeln berör andra 

typer av förhör än de med misstänkta gärningspersoner eller andra områden av polisiärt 

utredningsarbete har uteslutits. Tabellen nedan redovisar vilka sökord som använts, antal 

genererade träffar och antal artiklar som slutligen inkluderats. 

 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

rubriker 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal inkl. 

artiklar 

interrogation 

and interview 

methods 

332 160 28 12 3 

interrogation 

and 

interviewing 

methods + 

suspect 

25 (efter att 

exakta kopior 

uteslutits) 

25 14 9 9 (varav 3 redan 

inkluderade) 

police 

interrogation 

methods + 

suspect 

161 161 17 8  6 (varav 4 sedan 

tidigare 

sökning) 

police 

interviewing 

methods + 

suspect 

40 (efter att 

exakta kopior 

uteslutits) 

40 13 7  6 (varav 5 sedan 

tidigare 

sökning) 

 

2.2 Generella kännetecken 
Informationsinsamlande förhörstekniker syftar till att utvinna korrekt och sanningsenlig 

information från den misstänkte. Dessa baseras på förtroende och respekt samt att de förbjuder 

den som utför förhöret att använda sig av lögner eller psykologisk manipulation. Ofta beskrivs 

användandet av dessa tekniker som ett öppensinnat sanningssökande där den misstänktes skuld 

inte är förutfattad. Teknikerna karaktäriseras av att utföraren ställer öppna frågor, lyssnar aktivt 

på den misstänkte och bygger förtroende (Kelly, Miller, Redlich & Kleinman, 2013, s.166).  

Konfrontativa förhörstekniker kan sägas vara något av en motpol till de 

informationsinsamlande då de avser att fastställa kontroll över den misstänkte, förutsätter 

dennes skuld och innehåller psykologiskt manipulativa inslag i utvinnandet av information med 

det huvudsakliga syftet att framkalla ett erkännande. Några exempel på tillvägagångssätt som 

associeras med de konfrontative teknikerna är isolering, ingjutande av rädsla, slutna frågor och 
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att inte tillåta förnekanden. En annan skillnad mellan dessa tekniker och de 

informationsinsamlande är att de konfrontativa tillåter utföraren att använda sig av lögner under 

förhöret (Miller et al., 2013, s.166). Slutligen finns ytterligare en skillnad mellan teknikerna, 

denna skillnad handlar om vilka tillvägagångssätt som används för att upptäcka lögner i 

förhörssituationen. De informationsinsamlande teknikerna använder sig av kognitiva ledtrådar 

för att få en uppfattning om huruvida den misstänkte ljuger medan de konfrontativa använder 

sig av ledtrådar baserade på ångest och/eller nervositet hos personen (Meissner et al.,2012, 

s.10). 

 

Informationsinsamlande tekniker Konfrontativa tekniker 

Bygger på förtroende och respekt Bygger på kontroll 

Förbjuder psykologisk manipulation Använder psykologisk manipulation 

Öppna, utforskande frågor Slutna, bekräftande frågor 

Syftar till att nå sanningsenlig information Syftar till att nå ett erkännande 

Kognitiva ledtrådar för lögn Ångest/nervositet som ledtrådar för lögn 

(Meissner, Redlich, Michael, Evans, Camiletti, Bhatt & Brandon, 2014, s.461). 

 

2.3 Reid-tekniken 
Den troligtvis mest inflytelserika manualen över hur förhör med misstänkta ska genomföras 

härstammar från boken Criminal Interrogation and Confessions, en bok vars första upplaga gavs 

ut 1962. Boken har sedan dess uppdaterats ett flertal gånger och hundratusentals poliser världen 

över har utbildats i den teknik som den lär ut. I dagsläget används den officiellt i USA, Kanada 

och flera asiatiska länder men antas ligga till grund för liknande förhörstekniker som används i 

betydligt fler länder än så (Meissner et al., 2014, s.460). Denna förhörsteknik har fått sitt namn 

från en av författarna och kallas för Reid-tekniken (Snook, Eastwood, Stinson, Tedeschini & 

House, 2010, s.217).  

Reid-tekniken är av den konfrontativa typen av förhörsteknik med det huvudsakliga syftet att 

få den misstänkte att erkänna brottet denne är misstänkt för. Den kan sägas typifiera den 

konfrontativa typen av förhörsteknik då nästintill samtliga konfrontativa förhörstekniker har 

hämtat inspiration från Reid-manualen (Meissner et al., 2014, s.462). Det är troligtvis av den 

anledningen som denna manual ligger till grund för den stora merparten av den forskning som 

finns inom ämnet konfrontativa förhör (Hayley, Cleary & Warner, 2015, s.2). 

Reid-tekniken består av två huvudsakliga faser. Den inledande fasen är en icke-konfrontativ 

intervju med syfte att analysera den misstänktes beteende inför nästa fas, vilken utgörs av ett 
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förhör i nio steg. Genom den inledande, icke-konfrontativa intervjun är tanken att utföraren ska 

observera den misstänktes för att på så vis bedöma den misstänktes skuld. Det är alltså 

utförarens ansvar att tolka den misstänktes beteende för att på så vis bedöma om denne är 

skyldig eller inte. Denna del av tekniken kallas för behavioural analysis (BAI) och Reid-

manualens författare menar att utförare som tränats i BAI kan uppnå extraordinära höga nivåer 

av exakthet i sin förmåga att upptäcka verbala och icke-verbala tecken på lögner som sedermera 

kan användas för att urskilja skyldiga från oskyldiga misstänkta (Kassin, Appleby & Torkildson 

Perillo, 2010, s.40). Endast de som vid detta skede har bedömts vara skyldiga kommer sedan 

att bli föremål för det konfrontativa förhöret. Med andra ord genomförs det konfrontativa 

förhöret med antagandet att den misstänkte är skyldig (Snook et al., 2010, s.218).  

Reid-manualen rekommenderar sedan utföraren att använda sig av en mängd psykologiskt 

manipulativa taktiker som syftar till att förmå den misstänkte att erkänna brottet. Detta sker 

genom nio steg som kan sammanfattas i tre komponenter. Den första komponenten är isolering 

som sker genom att den misstänkte lämnas ensam i ett litet rum för att denne ska uppleva ångest, 

ovisshet och osäkerhet kring att vara föremål för en brottsutredning. Den andra utgörs av 

konfrontation, där det görs klart för den misstänkte att utföraren tror att denne är skyldig samt 

att den misstänkte blir delgiven de bevis som finns emot honom/henne. Bevisen som läggs fram 

kan vara sanna men de kan också vara påhittade. I denna fas varnas också den misstänkte för 

konsekvenser associerade till dennes skuld samtidigt som den misstänkte hindras från att 

förneka sin inblandning i brottet. Den sista komponenten handlar om minimisering, där en för 

detta syfte sympatisk utförare försöker vinna den misstänktes förtroende genom att erbjuda 

olika förmildrande ursäkter och motiv till att denne har begått brottet. I denna fas antyder också 

utföraren att konsekvenserna för att ha begått brottet kommer att bli mildare i det fall den 

misstänkte erkänner (Meissner et al., 2014, s.462).  

 

2.4 PEACE-tekniken 
Motsatsen till konfrontativa tekniker är det informationsinsamlande förhållningssättet som i 

många studier exemplifieras av PEACE-tekniken. Denna teknik används framför allt i England, 

Wales, Norge, Nya Zeeland och Australien (Meissner et al., 2014, s.460). I början av 1980-talet 

uppdagades ett stort antal falska erkännanden i England. Detta ledde då till en förändrad 

lagstiftning för att ge domare större möjligheter att bortse från erkännanden som framkommit 

genom konfrontativa förhörstekniker. Lagändringen gjorde även gällande att alla förhör med 

frihetsberövade personer skulle spelas in för att vid behov kunna granskas i efterhand. I 

efterdyningarna av detta genomfördes en nationell granskning av det informationsinsamlande 
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förhållningssättet och som ett resultat av denna granskning togs PEACE-tekniken fram 

(Meissner et al., 2014, s.462). Akronymet PEACE belyser fem olika stadier i förhörsprocessen 

som tillsammans visat sig leda till mer tillförlitlig information från den misstänkte jämfört med 

konfrontativa tekniker; 

 

P Planning Betonar vikten av god planering innan förhörets genomförande så att 

tydliga mål och syften har tagits fram, ämnen av intresse identifierats 

och frågor utformats. 

E Engage and 

Explain 

Handlar om att förklara för den misstänkte vad syftet med förhöret är, 

vad de kan förvänta sig ska hända och hur förhöret vidare kommer att gå 

till. 

A Account Står för det tillvägagångssätt som används för att den misstänkte ska ge 

sin version om den aktuella händelsen. Detta kan ske på flera olika sätt, 

exempelvis genom kronologiskt omvänt berättande. 

C Closure Belyser vikten av att föra förhöret mot en bekväm slutsats samtidigt som 

förtroendet bibehålls och negativa reaktioner som aggressivitet eller 

ångest undviks. 

E Evaluation Påminner utföraren om att utvärdera produkten av förhöret och dennes 

genomförande av det för att identifiera behov av ytterligare information. 

(Roberts, 2012, s.6)   

 

Inom denna teknik ligger fokus på att bygga förtroende mellan utförare och den misstänkte. 

Detta görs bland annat genom att förklara misstankarna som finns och hur förhöret kommer att 

gå till, betona vikten av ärlighet och att ställa öppna, utforskande frågor. Den misstänkte ska 

tillåtas att förklara situationen utan att bli avbruten och utföraren rekommenderas att lyssna 

aktivt. Endast efter att den misstänkte har fått möjlighet att ge information ska utföraren ställa 

frågor och ta upp eventuella inkonsekvenser eller motsägelser, exempelvis genom information 

som vid tillfället är känd för utföraren men inte ännu för den misstänkte. Den huvudsakliga 

betoningen ligger på sanningsökande genom empati, aktivt lyssnande och öppna frågor. Att 

som utförare vilseleda eller ljuga för den misstänkte, om bevisläget tillexempel, är uttryckligen 

förbjudet (Meissner et al., 2014, s.463).  

En god relation mellan utföraren av förhöret och den misstänkte utgör basen i denna teknik. Att 

ha ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt till den misstänkte har i studier visat sig särskilt 

viktigt i förhållande till att bygga goda relationer i en förhörssituation, likaså har aktivt 
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lyssnande och att vara uppmärksam på den misstänktes behov och beteende visats bidra till 

samma sak. Den bakomliggande tanken med att skapa goda relationer är att dessa i sin tur skapar 

förtroende och minskar risken för ångest, aggressivitet eller stress hos den misstänkte. Vidare 

maximerar goda relationer chansen att den misstänkte svarar på frågor och känner att de kan ge 

ytterligare relevant information samtidigt som det minimerar risken för att den misstänkte ska 

tillhandahålla otillförlitlig information (Roberts, 2012, s.6). 

PEACE-tekniken har en del beståndsdelar som hämtats från den kognitiva intervjun, vilken i 

sin tur härstammar från forskning om människors minnesfunktioner. Dessa beståndsdelar 

innefattar en rad olika tillvägagångssätt som har visat sig underlätta framtagande av information 

som finns lagrad i en individs minne men som inledningsvis inte finns direkt tillgänglig. Ett sätt 

att göra detta på kallas för context reinstatement och handlar om att återinföra känslor, 

uppfattningar och sekvenser av den aktuella händelsen hos den misstänkte. Ett annat sätt 

handlar om att den misstänkte får variera den ordning som den aktuella händelsen berättas om. 

Att berätta om en händelse i omvänd ordning kan leda till att nya detaljer som först inte 

framkommit görs tillgängliga. Utöver detta kan omvänt berättande vara en möjlig ledtråd till 

att upptäcka lögner. I teorin är det svårare för en person som ljuger att berätta om en händelse i 

omvänd kronologisk ordning än det är för en person som talar sanning (Meissner et al., 2014, 

s.463). 

 

2.5 Vad säger forskningen om Reid-tekniken och det konfrontativa 

förhållningssättet? 

2.5.1 Brist på empiri och vetenskaplig förankring 

Reid-tekniken har blivit föremål för omfattande kritik, bland annat för att den inte har någon 

vetenskaplig grund. Flera kritiker menar att tekniken trots sin stora spridning aldrig har 

genomgått någon vetenskaplig utvärdering (Snook et al., 2010, s.219). 2009 genomfördes en 

litteraturgranskning av amerikansk litteratur inom området förhörstekniker som stödjer den 

tidigare kritiken. Denna granskning visade att det finns mycket få empiriska studier inom det 

samhälls- och beteendevetenskapliga området som specifikt behandlar effektiviteten hos Reid-

tekniken och det konfrontativa förhållningssättet i att generera detaljerad och användbar 

information från den misstänkte snarare än att endast generera erkännanden (Dixon, 2010, 

s.428).  
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2.5.2 Lögndetektion 

Författarna till Reid-manualen beskriver att det konfrontativa förhöret endast ska användas när 

utföraren efter den inledande intervjun är säker på att den misstänkte är skyldig. Säkerheten på 

en individs skuld kan baseras både på styrkan hos den övriga bevisningen i utredningen men 

också till stor del på de lögnindikationer som finns beskrivna i manualen (Roberts, 2012, s.5). 

I manualen beskrivs i detalj författarnas syn på hur lögnare beter sig. Exempelvis beskriver de 

att individer som ljuger ofta flackar med blicken, placerar sig i onaturliga sittställningar, byter 

sittställning upprepade gånger och placerar handen över munnen eller ögonen när de pratar. 

Inget av dessa beteenden har i forskning om lögner och lögnindikationer visat sig ha något 

tillförlitligt samband med att en person ljuger.  

I en studie om lögndetektion tränades en grupp deltagare i att titta efter de lögnindikationer som 

beskrivs i Reid-manualen medan en annan grupp deltagare inte fick någon sådan träning eller 

annan information om tecken på att en individ ljuger. Resultaten från denna studie visade att de 

som fått träning i enlighet med Reid-manualen hade sämre förmåga att upptäcka lögner än de 

som inte fått det. Ju fler av de i manualen beskrivna lögnindikationer som personerna hade 

använt sig av i sin bedömning, desto sämre var de på att avskilja lögn från sanning. I andra 

vetenskapliga studier av människors förmåga att upptäcka lögner är det vanligaste 

tillvägagångssättet att deltagarna får se video- eller ljudinspelade uttalanden från ett antal 

individer som antingen talar sanning eller ljuger. Efter varje uttalande ombeds deltagarna att 

avgöra huruvida uttalandet är sant eller inte. En litteraturgenomgång inom området 

lögndetektion visade att deltagare i denna typ av studier gissar rätt om 56,6 % av uttalandena. 

Detta är ett lågt resultat eftersom 50% skulle kunna antas bero på slumpen, att endast gissa 

huruvida en individ talar sanning eller inte ger 50 % chans att ha rätt (Mann, Vrij & Bull, 2004, 

s.137). Det finns dock ytterligare studier inom området som har visat på att professionella 

(personer som har fått någon form av träning i lögndetektion) ibland är bättre på att upptäcka 

lögner än lekmän, men enbart med någon enstaka procents skillnad (Kassin et al., 2010, s.40f). 

2.5.3 Falska erkännanden 

Att utföraren genom ovan nämnda lögnindikationer eller annan bevisning har en stark 

övertygelse av den misstänktes skuld har i sin tur visat sig leda till tidsmässigt längre 

förhörssituationer som involverar mer psykologiskt manipulativa inslag och därav leder till fler, 

både falska och sanna, erkännanden som bekräftar utförarens övertygelser. Psykologisk 

manipulering i förhållande till de konsekvenser det aktuella brottet kan få för den misstänkte 

och den tillhörande manipuleringen av den misstänktes upplevda skuld har visats sig direkt 
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påverka förekomsten av falska erkännanden (Meissner et al., 2014, s.462). Flera akademiker 

och juridiska forskare har argumenterat för att det är minimiserings- och 

maximiseringsteknikerna som beskrivs i Reid-manualen som skapar den psykologiska press 

som övertalar den misstänkte att lämna information som de normalt inte frivilligt skulle ha 

lämnat. Dessa kritiker menar att den förutfattade uppfattningen att den misstänkte är skyldig 

tillsammans med utförarens oförmåga att upptäcka lögner och användandet av en genomgående 

konfrontativ förhörsteknik sammantaget utgör en stor risk för att framkalla falska erkännanden. 

Studier som stödjer denna kritik har visat att Reid-teknikens minimiseringselement, som att 

erbjuda förmildrande ursäkter till att ha begått brottet, kan leda till att den misstänkte erkänner 

ett brott denne inte har begått (Snook et al., 2010, s. 219). 

 

Riskerna med konfrontativa förhörstekniker har fått ytterligare grund genom en 

sammanställning av individer i USA som med hjälp av DNA-tester frikänts för brott de tidigare 

dömts för. Sammanställningen visade att 25 % av de individer som senare frikändes hade 

lämnat komprometterande uppgifter eller erkännanden efter konfrontativ utfrågning under 

utredningen (Snook et al., 2010, s. 219). 

 

Vidare finns det ytterligare en faktor som visat sig öka risken för falska erkännanden vid 

användandet av konfrontativa förhörstekniker; personliga, psykologiska sårbarheter hos den 

misstänkte (Dixon, 2010, s.428). Forskare menar att Reid-tekniken och dylika förhörstekniker 

är utformade specifikt för att framkalla erkännanden från vem som helst och att risken för detta 

är särskilt stor när den misstänkte är psykologiskt sårbar. En individ kan vara psykologiskt 

sårbar av flera olika anledningar, det kan exempelvis handla om intelligensnivå, psykisk ohälsa, 

psykiatriska diagnoser eller handikapp (Kassin et al., 2010, s.44). Falska erkännanden sker ofta 

genom att den misstänkte sätts under mycket stor press, att den misstänktes känsla av beroende 

och förpliktelse gentemot utföraren ökas, att betydelsen av det aktuella brottet minskas och att 

det inte tillhandahålls något annat alternativ att komma vidare i förhörssituationen än att 

erkänna. Dessa faktorer är starkt korrelerade till ökad suggestibilitet, att den misstänkte kommer 

till att acceptera den version av händelser som föreslås av utföraren eller inkorporera delar av 

utförarens version till sin egen version. Allra störst har denna risk visat sig vara när en individs 

kognitiva och känslomässiga reserver är äventyrade genom sömnbrist, ångest, rädsla eller, som 

tidigare nämnt, när individen har vissa, inre psykologiska sårbarheter (Roberts, 2012, s.5).  
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Det råder inom forskningen ingen tvekan om att det konfrontativa förhållningssättet producerar 

erkännanden. Detta är troligen en av anledningarna till dess stora spridning världen över 

samtidigt som det är just tonvikten på erkännanden som utgör stor del av den kritik som riktas 

mot det. I förhållande till misstänkta som faktiskt har begått det brott de misstänks för har det 

av förespråkare till Reid-tekniken och konfrontativa förhörstekniker argumenteras för att 

förhörstekniker som snabbt leder till ett erkännande sparar både tid och resurser för 

rättsväsendet som då kan användas för andra brottsbekämpande åtgärder (Roberts, 2012, s.5) 

2.5.4 Etisk problematik 

Brist på vetenskaplig förankring och risken för falska erkännanden utgör som redogjorts för 

ovan kärnan i den kritik som forskare riktat mot konfrontativa förhörstekniker. Utöver detta kan 

det också vara av vikt att nämna något om den kritik som forskare riktar mot dessa tekniker 

utifrån den etiska problematik som omger dem. Denna problematik rör framför allt det som 

kallas för minimisering, att utföraren erbjuder den misstänkte olika förmildrande ursäkter och 

förklaringar till varför denne har begått brottet (Meissner et al., 2014, s.462). Gudjonsson (1994, 

s.239) beskriver hur Reid-manualens författare ger tips på hur utföraren kan samtala med den 

misstänkte i fall av sexualbrott. Författarna beskriver att det i dessa typer av fall är särskilt 

effektivt och till stor hjälp att indikera för den misstänkte att utföraren själv har gett efter för, 

eller i alla fall frestats att ge efter för, samma typ av beteende som den misstänkte påstås ha 

gjort. Detta innebär alltså att utföraren uppmanas att lämna ett falskt erkännande för att förmå 

den misstänkte att i sin tur erkänna samma olagliga beteende (Ibid.). 

Det är enligt min uppfattning inte svårt att se det högst olämpliga i att utförare som representerar 

rättsväsendet och samhällets värderingar i stort förminskar och neutraliserar ett brott genom att 

uppge att denne själv har begått eller tänkt på att begå det, detta ur ett juridiskt och psykologiskt 

perspektiv såväl som ett brottsofferperspektiv.  

 

2.6 Vad säger forskningen om PEACE-tekniken och det 

informationsinsamlande förhållningssättet?  

2.6.1 Optimistiska forskningsresultat 

Utvärderingar av PEACE-tekniken som genomförts i England (som tidigare använde 

konfrontativa förhörstekniker likt den som beskrivs i Reid-manualen) har visat att denna har 

lett till en förbättring av tillförlitligheten i de misstänktas utsagor (Roberts, 2012, s.6). 

Observationsstudier av PEACE-tekniken har också visat att denna teknik leder till att den 

misstänkte lämnar mer information som i sin tur ger utföraren möjlighet att noggrannare 
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undersöka de uttalanden som görs. Experimentella studier av denna teknik har också visat att 

den kan leda till fler verbala och icke-verbala ledtrådar för att den misstänkte ljuger (Kassin et 

al., 2010, s.47).  

 

Ett stort antal studier där PEACE-tekniken jämförs med Reid-tekniken visar uppmuntrande 

resultat till PEACE-teknikens fördel. Dessa har bland annat visat att det 

informationsinsamlande förhållningssättet leder till tillförlitligare utsagor och erkännanden från 

misstänkta som till en början förnekade all inblandning i det aktuella brottet. I en serie av 

experimentella studier som fokuserade på lögndetektion visades att utförare som använde sig 

av PEACE-tekniken eller liknande förhållningssätt var bättre på att avskilja sanning från lögn 

genom att strategiskt undanhålla bevisning snarare än att direkt konfrontera deltagarna med den 

på det vis som Reid-manualen föreslår. Liknande studier med fokus på falska erkännanden 

jämförde konfrontativa respektive informationsinsamlande förhörsstrategier och fann att den 

informationsinsamlande strategin producerade mer detaljerade och tillförlitliga utsagor. Vid 

användandet av det informationsinsamlande förhållningssättet minskade antalet falska 

erkännanden från 40 % till 17 % utan att detta följdes av en motsvarande minskning av sanna 

erkännanden, antal sanna erkännanden ökade från 67 % till 77 % (Ibid.). För tillfället finns inga 

kända fall av falska erkännanden som kan kopplas till användandet av PEACE-tekniken. 

Forskare beskriver dock att det är viktigt att vara medveten om att även PEACE-tekniken 

producerar ett högt antal erkännanden och att elementen bakom detta behöver studeras vidare 

(Gudjonsson & Pearse, 2011, s. 35).   

 

PEACE-tekniken innefattar beståndsdelar som har varit flitigt utforskade länge. PEACE-

tekniken och dess effekter i sig själv behöver dock studeras och utvärderas vidare. Flera 

forskare menar att det fortfarande behövs mer systematisk forskning men att resultaten från 

existerande studier av PEACE-tekniken och det informationsinsamlande förhållningssättet bör 

innebära att dessa utgör ett mer effektivt och rättssäkert alternativ än Reid-tekniken och dylika 

strategier. Detta baserat på resultaten från de experimentella studierna såväl från 

observationsstudierna inom området, bevis från upptäckta fall av falska erkännanden, 

grundläggande psykologiska principer och övrig rättspsykologisk forskning (Kassin et al., 

2010, s.47). 
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3. Teori 

 
Att genom förhör samla tillförlitlig och användbar information från misstänkta 

gärningspersoner ställer höga krav på utföraren. Forskning visar att det är en fördel att den som 

utför förhöret har kännedom om olika faktorer som påverkar den misstänktes vilja och/eller 

möjlighet att berätta om den aktuella händelsen. Sådan kännedom kan bland annat inhämtas 

från det kognitionspsykologiska kunskapsfältet, särskilt de delar som behandlar 

minnesfunktioner. Även psykologiska faktorer som påverkar den person som utreder och/eller 

håller förhör kring brottet är viktiga att ha kunskap kring, en sådan faktor är konfirmeringsbias 

(Ask & Granhag, 2008, s.161f). I följande avsnitt redogörs för olika kognitionspsykologiska 

perspektiv som i forskning visat sig underlätta människors berättande och framplockning av 

minnen. Därefter beskrivs fenomenet konfirmationsbias som kan vara vanligt bland personer 

som är inblandande i utredandet av ett brott. Det kognitionspsykologiska perspektivet kommer 

att utgöra underlag för vidare tolkning av förhörsteknikernas möjliga för- och nackdelar. 

 

3.1 Kognitionspsykologi 
Ordet kognition härstammar från det latinska ordet cognosco som betyder ”lära känna”. Det 

som studeras inom det kognitionspsykologiska fältet är hur människan lär känna, förstår och 

uppfattar sin omvärld och sig själv. Kognitionspsykologi är ett mycket stort forskningsområde. 

De av dess många områden som i förhållande till förhörstekniker och därmed för detta arbete 

är av särskild vikt är minnespsykologin och det fenomen som kallas för konfirmationsbias 

(Christianson & Montgomery, 2008, s.88). Minnespsykologi är av särskild vikt i förhållande 

till utförarens möjligheter att underlätta den misstänktes berättande. Kunskaper kring 

konfirmationsbias handlar om de psykologiska faktorer som kan påverka utförarens uppfattning 

av utredningen och därmed också påverka hur förhöret genomförs. 

3.1.1 Fri berättelse och framplockning av minnen 

Forskning har visat att en viktig faktor i förhållande till att utvinna mängd- och 

kvalitetsmässigt värdefull information i ett förhör med misstänkta (och även andra förhör) är 

att den misstänkta ges möjlighet att vara aktiv och berätta fritt om den aktuella händelsen 

(Christianson & Holmberg, 2008, s.265f). Detta anses viktigt av flera olika skäl, bland annat 

för att den misstänkte ska ha möjlighet att berätta i sin egen takt och med egna ord utan att 

ledas av utförarens frågor. Den fria berättelsen ger mer tillförlitlig och komplett information 

än ett förhör som baseras endast på utförarens frågor. En viktig aspekt av fri berättelse är att 
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den misstänkte bearbetar minnet av den aktuella händelsen (Christianson & Holmberg, 2008, 

s.266). Alla minnen görs dock inte tillgängliga genom fri berättelse och det kan krävas att 

utföraren hjälper till med framplockning dem. 

 

Framplockning av minnen kan påverkas av en rad olika faktorer, exempelvis yttre och inre 

sammanhangseffekter eller stress. Framplockning av minnen i förhör blir ofta lidande av att 

förhöret sker i en helt annan miljö än där aktuell händelse utspelade sig. Framplockningen kan 

underlättas om man för den misstänkte kan lyckas återskapa dennes inre tillstånd vid tillfället 

för brottet (tillexempel tankar, känslor, kroppsrörelser och lukter) och även den fysiska miljön. 

Allra mest effektiv blir framplockningen om den misstänkte ges möjlighet att berätta om 

händelsen på den plats där den inträffade (Christianson & Holmberg, 2008, s.258).  

 

Att försöka återskapa yttre och inre omständigheter kring en händelse i syfte att plocka fram 

minnen kallas ibland för flerkanalmetoden och är en reducerad variant av det som kallas för 

kognitiv intervju. Grunden till flerkanalmetoden är att människor tar in händelser med alla 

sinnen. När vi ombeds berätta om dem i efterhand hänvisas vi dock oftast till att använda 

bildminnet och vid vissa tillfällen till ljudminnet. Kognitionspsykologisk forskning har visat att 

den viktigaste kanalen tillbaka till en händelse inte nödvändigtvis går via syn- eller 

hörselminnen, den kan lika väl gå via smak, känsel, lukter och kanske framför allt genom 

känslor. För att komma runt blockeringar i en individs minne och berättande kan man alltså 

försöka väcka andra sinnen än de man tidigare hänvisat till. Man försöker på detta vis nå fram 

till ett bildminne genom frågor som hänvisar till andra, spontana intryck från händelsen (Bring 

et al, 2008, s.199). Vi kan minnas faktainformation som exempelvis märket på bilen som blev 

stulen, rumslig information som var på nattklubben man befann sig när slagsmålet utbröt, 

procedural information som att en person haltade, sensorisk information som att någon luktade 

svett eller känslomässig information som att ha varit så rädd att kroppen skakade. Ju större 

likhet det är mellan den faktiska situationen där vi upplevde händelsen och situationen när vi 

ska försöka minnas den desto mer fullständig och tillförlitlig blir minnespresentationen 

(Christianson & Holmberg, 2008, s.258).  

 

Utöver ovanstående kan flerkanalmetoden även användas som ett led i att kontrollera en utsagas 

tillförlitlighet. Om aktuellt händelseförlopp är av sådan natur att det vanligen utlöser vissa 

reaktioner och en person inte kan minnas någon av dessa reaktioner kan det vara ett tecken på 

att denne inte berättar sanningen. Att en person involverar flera sinnesintryck i sitt berättande 
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är ett tecken på att denne berättar om en levande minnesbild. Det är enligt kognitionspsykologer 

mycket ovanligt att en osann berättelse innehåller parallella sinnesuttryck, alltså att en person 

som i verkligheten inte varit med om den aktuella händelsen kan förmå sig att berätta om andra 

föreställningar än syn och ljud (Bring et al, 2008, s.199). 

All information kan som tidigare nämnts inte nås via fri berättelse och vidare görs inte alla 

minnen tillgängliga genom samma ledtrådar. Om det inte går att nå minnen genom ovan 

beskrivna framplockningsvägar finns det andra tillvägagångssätt som i kognitionspsykologisk 

forskning visat sig effektiva. Genom att berätta om en händelse flera gånger och i omvänd 

ordning kan nya minnesbilder framkallas. Detta tillvägagångssätt kan även det användas för att 

få indikationer på huruvida en individ talar sanning eller inte. I det fria berättandet börjar den 

misstänkte beskrivningen av den aktuella händelsen där han eller hon önskar. Att berätta i 

omvänd ordning, exempelvis genom att beskriva händelsen baklänges, är ett sätt att frångå ett 

så kallat schematiskt berättande. Om händelseförloppet som ska beskrivas är helt eller delvis 

invant eller vanligt förekommande är det lätt att personen använder schematiska minnen och 

beskriver hur något brukar vara eller te sig istället för vad som hände vid det givna tillfället. 

Exempelvis, om en utredare ställer en fråga om vad den misstänkte åt till middag och denne 

inte minns skulle ett schematiskt minne kunna komma till uttryck på detta vis; ”Jag äter alltid 

pannkakor på torsdagar och eftersom det var en torsdag så åt jag pannkakor”. Om den aktuella 

händelsen är mycket traumatisk för personen som ska berätta om den kan baklängesberättande 

dessutom underlätta för denne att känslomässigt närma sig händelsen. Detta har visats sig 

effektivt i förhör med både vittnen och gärningspersoner som inte tidigare kunnat förmå sig 

själva att berätta om det inträffade (Christianson & Holmberg, 2008, s.268).  

3.1.2 Stress vid framplockning av minnen 

Starka känslor och stress har visat sig till viss del kunna påverka inkodning av information på 

ett positivt sätt, särskilt vad gäller centrala och viktiga detaljer. Samtidigt har det också visat 

sig att starka känslor och stress vid framplockning av minnen betydligt försämrar möjligheterna 

att minnas och då särskilt när stressen inte är relaterad till den händelse som personen ska 

försöka minnas utan snarare till förhörssituationen i sig (Christianson & Montgomery, 2008, 

s.100f). Att minnas eller glömma bort en händelse kan sägas vara en fråga om överlevnad. Det 

finns omfattande litteratur som visar att starka känslomässiga händelser registreras och återges 

på ett annat sätt än vardagliga händelser. Detta på grund av att det råder ett komplext förhållande 

mellan känslomässig stress och vår förmåga att minnas. Den kognitionspsykologiska 

förklaringen till detta ligger i att vi står inför två motverkande funktioner när vi utsätts för och 
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senare ska minnas en känslomässig upplevelse. Den ena innebär att det är viktigt för oss att 

snabbt kunna identifiera och känna igen en hotfull situation och den andra innebär att det är 

viktigt att kunna glömma obehagliga och hemska situationer. Dessa av hjärnans funktioner står 

alltså i en form av motpol till varandra, samtidigt som vi är beroende av de mekanismer som 

gör att vi kan känna igen hotfulla situationer är vi också beroende av de mekanismer som gör 

att vi kan gå vidare och glömma dessa (Christianson & Montgomery, 2008, s.104). Vidare har 

det visat sig att minnen av händelser som är mycket traumatiska kan orsaka försvarsreaktioner 

hos personen det gäller, ett slags avvärjande som leder till att individen stänger ute ytterligare 

intryck eller blockerar fortsatta tankar på det som väckte känslorna. Vissa individer stänger 

känslomässigt helt av för att hålla händelsen borta från sig själv, vilket ibland kan ses hos 

gärningspersoner som har begått grova våldsbrott eller sexuella övergrepp (Christianson & 

Montgomery, 2008, s.106).  

 

PEACE-tekniken och det informationsinsamlande förhållningssättet innehåller element som 

härstammar från det som kallas för kognitiv intervju (Meissner et al., 2014, s.463). Av den 

anledningen är det inte förvånande att denna teknik och det informationsinsamlande 

förhållningssättet vid förhör med misstänkta stämmer bra överens med det 

kognitionspsykologiska perspektivet och forskningen i stort. Utifrån det 

kognitionspsykologiska perspektivet kan det sammanfattningsvis tolkas som att den press som 

återfinns inom Reid-tekniken och det konfrontativa förhållningssättet inte bara kan försvåra den 

misstänktes förmåga att minnas utan också orsaka att denne sluter sig helt och inte klarar av att 

börja eller fortsätta berätta om det inträffade. 

 

3.2 Konfirmeringsbias 
I brottsutredningar räcker det inte med att utredarna själva upplever att de förstår vad som hänt 

i samband med ett brott. För att ett åtal mot den misstänkte överhuvudtaget ska bli aktuellt krävs 

att stora delar av gärningsbeskrivningen bevisas, det spelar ingen större roll att som utredare 

känna sig helt övertygad om en individs skuld. Förståelse och bevisning är två skilda processer 

som ställer krav på utredaren om att bortse från sin personliga uppfattning när de söker och 

värderar bevismaterial, exempelvis genom förhör med misstänkta gärningspersoner. 

Kognitions- och socialpsykologisk forskning visar att människor inte är speciellt väl lämpade 

för denna typ av uppgifter och att detta till största del beror på att vi har mycket svårt att frigöra 

oss från tidigare erfarenheter och uppfattningar. Det är detta fenomen kallas för 

konfirmeringsbias Ask & Granhag, 2008, s.163f).  
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Sammanfattat innebär konfirmeringsbias att människor främst tenderar att söka information 

som ger stöd åt en tidigare uppfattning eller hypotes och att människor generellt har en 

benägenhet att tolka tvetydig information som stöd för den egna hypotesen snarare än som bevis 

emot den. Eftersom en stor del av utredandet av ett brott består i att söka information kring 

brottet finns risken att detta sökande i för stor utsträckning fokuseras på sådant som kan styrka 

utredningens hypotes, detta på bekostnad av sådant som skulle kunna falsifiera hypotesen. 

Tunnelseende är en term som i forskningen används för att beskriva problemet med 

konfirmationsbias. Termen syftar till en alltför snäv fokus på ett förväntat utfall som leder till 

en slags blindhet inför information som tyder på något annat än den egna hypotesen.  (Ask & 

Granhag, 2008, s.164).  

 

Det finns forskare som menat att konfirmeringsbias och tunnelseende har förekommit i näst 

intill alla uppmärksammade fall av felaktiga domar. Dessa forskare menar vidare att en vanlig 

startpunkt för att detta uppstår är att ett vittne felaktigt pekar ut en oskyldig som misstänkt, att 

ett sådant utpekande ofta gör utredaren övertygad om den misstänktes skuld. Den starka 

övertygelsen leder sedan till att den som utför ett eller flera förhör med den misstänkte 

anstränger sig extra mycket för att få den denne att erkänna brottet. Dessa ansträngningar i sig 

kan påverka den misstänktes beteende i en riktning som gör att han eller hon verkar än mer 

skyldig i utförarens ögon. Ihärdiga påtryckningar från starkt övertygade utförare kan i extrema 

fall leda till att misstänkte erkänner brottet fast denne egentligen är oskyldig. Forskarna menar 

tillochmed att experter som kallas in, exempelvis för DNA-analys eller analys av fingeravtryck, 

i sin tur kan påverkas av utredarens starka övertygelse och på grund av detta göra 

misstolkningar av resultaten som stämmer överens med misstankarna. Detta illustrerar hur tidig, 

felaktig information kan leda till en kedja av beteenden hos både utredare, utförare och den 

misstänkte som tillsammans bidrar till att förstärka övertygelsen om en misstänkt individs skuld 

(Ask & Granhag, 2008, s.164). 

 

Kognitionspsykologisk forskning gör som ovan beskrivits gällande att konfirmationsbias kan 

leda till att utföraren av ett förhör anstränger sig extra mycket för att få den misstänkte att 

erkänna brottet i enlighet med utförarens uppfattning om hur aktuell händelse har gått till. 

Denna forskning gör också gällande att ökade ansträngningar som syftar till att i någon mån 

förmå den misstänkte att erkänna kan påverka den misstänktes beteende, och att det förändrade 

beteendet vidare gör utredaren än mer övertygad i skuldfrågan. Ovanstående ligger i linje med 
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delar av den kritik som forskare inom flera olika kunskapsområden riktat mot Reid-tekniken 

och det konfrontativa förhållningssättet vid förhör med misstänkta. De studier som denna kritik 

bottnar i har bland annat påvisat att det finns ett samband mellan utförares förutfattade meningar 

om den misstänktes skuld och användandet av konfrontativa förhörstekniker (Snook et al., 

2010, s. 219).  

 

Ovanstående kan enligt min uppfattning dessutom tolkas som att övertygelse om den 

misstänktes skuld och användandet av konfrontativa förhörstekniker verkar förvärrande på 

varandra, alltså att ett konfrontativt förhållningssätt i sig ökar risken för konfirmationsbias 

(utifrån att den misstänkte kan komma att förändra sitt beteende) och att konfirmationsbias i sig 

ökar risken för att utföraren kommer att anta ett konfrontativt förhållningssätt. Oavsett vad som 

föranleder det andra har flertalet studier visat att både konfirmationsbias och ett konfrontativt 

förhållningssätt gentemot misstänkta kan vara potentiellt förödande för en brottsutredning och 

den misstänktes möjlighet till en rättvis prövning (Ask & Granhag, 2008, s.164, Hartwig et al., 

2008, s.312ff) 

 

4. Metod  
 

4.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten i detta arbete är socialkonstruktivism vilket speglas 

i såväl syfte, frågeställningar och val av metod. De socialkonstruktivistiska tankegångarna är 

vanliga utgångspunkter för kvalitativa studier inom det beteendevetenskapliga området och det 

grundläggande synsättet är att vår uppfattning och förståelse för fenomen och företeelser i vår 

omgivning är något skapat i sociala interaktioner och kommunikationsprocesser (Allwood & 

Eriksson, 2010, s.122). Sociala konstruktioner framträder som fenomen i den livsvärld vi lever 

i men uppfattas ofta som oberoende vår förståelse, samtidigt som de utgör ramar för hur vi ser 

och förstår andra fenomen (Allwood & Eriksson, 2010, s.123). Tidigare livserfarenheter 

påverkar hur vi uppfattar omvärlden och vad som för var och en är verkligt och viktigt. De 

forskningsfrågor som vanligen är av intresse inom detta perspektiv handlar om att belysa, 

beskriva och skapa ökad förståelse för olika fenomen (Allwood & Eriksson, 2010, s.125f).  

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet återspeglas på flera sätt i denna studie, allt från syfte, 

frågeställningar, metod, vald litteratur och valda teorier. Studien som jag har genomfört har en 
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beskrivande karaktär som syftar till att bidra till ökad förståelse och kunskap kring ett mycket 

brett ämne. Tanken är inte att komma fram till en exakt eller allmängiltig beskrivning av 

informationsinsamlande respektive konfrontativa förhörstekniker, syftet är att beskriva hur 

ämnet och dess komponenter kan tolkas och förstås utifrån tidigare forskning, 

kognitionspsykologiska tankegångar och en kvalitativ analys av några utvalda förhör.  

 

4.2 Material och urval 
Datamaterialet till denna analys har jag fått tillgång till genom att kontakta tre domstolar på tre 

olika orter i Sverige. I kontakten har jag förklarat mitt syfte och beskrivit de kriterier som 

förhören ska uppfylla, att det gäller förhör under förundersökningsstadiet samt att de ska beröra 

vuxna misstänkta och grova våldsbrott. Inga övriga kriterier har uttryckts i kontakten med 

domstolarna. Därefter har jag fått totalt nio stycken förundersökningsprotokoll mailade till mig. 

I fem av dessa är samtliga förhör med misstänkta transkriberade i dialogform, alltså ordagrant 

nedskrivna från bandinspelningar. I de resterande fyra förundersökningsprotokollen återges 

varje förhörstillfälle på ett sammanfattande vis utan att det går att utläsa exakt vilka frågor som 

har ställts, hur de följts upp och liknande. Dessa förhör har uteslutits ur analysen utifrån att det 

är svårt att ta ställning till vilken typ av förhörsstrategi det möjligen kan röra sig om genom att 

endast utgå ifrån hur den misstänkte sammanfattningsvis uttalat sig om aktuell händelse.  

Förhören som analyseras är inte utvalda av mig på något sätt utöver ovan beskrivna kriterier, 

de är på så vis slumpmässiga. Däremot är de därmed inte randomiserade utan, utifrån mina 

kriterier, utvalda av aktuell domstol som skulle kunna ha intresse i att välja förhör som inte 

innehåller kritiserade förhörsstrategier. Då de förhör som sker under förundersökningsstadiet 

av ett brott oftast utförs av poliser eller andra anställda inom polisen som i sig inte har någon 

personlig koppling till domstolarna bedömer jag denna risk som liten, men fortfarande viktig 

att ha i beaktan. 

 

4.3 Tematisk analys 
Den analysmetod jag har valt för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna är 

tematisk analys. Detta är ett av de vanligaste angreppssätten när det kommer till analys av 

kvalitativa data men till skillnad från andra metoder är det en som inte har en tydlig bakgrund 

eller finns beskriven utifrån tydliga riktlinjer. Att leta efter teman i ett material är vanligt i 

nästintill alla typer av kvalitativ dataanalys, men tillvägagångssätt och vad det i praktiken är 

man letar efter skiljer sig åt (Bryman, 2011, s.528).  
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Ett generellt tillvägagångssätt för att genomföra en tematisk analys av kvalitativa data finns i 

Framework som har utvecklats vid National Centre for Social Research i Storbritannien. 

Framework kan beskrivas som en matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera data och 

analysen går ut på att skapa ett index av centrala teman som sedan ställs upp i en matris för att 

ge en överskådlig blick över resultatet (Bryman, 2011, s.528). Framework används alltså dels 

för att organisera det praktiska genomförandet av analysen men även för att redovisa resultaten. 

Den tematiska analysen används flitigt inom det kvalitativa forskningsområdet, men det kan 

vara viktigt att ta i beaktan att vissa forskare anser det vara en nackdel att den inte finns 

beskriven utifrån några tydliga regler. Det finns emellertid vissa rekommendationer kring vad 

som kan vara bra att hålla utkik efter, bland annat repetitioner, lokala uttryck eller uttryck som 

används på ett ovanligt sätt, metaforer, likheter och skillnader (Bryman, 2011, s.529). 

 

4.4 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts inför detta arbete har gjorts med utgångspunkt i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I all humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning är det viktigt att väga forskningskravet mot individskyddskravet. Forskningskravet 

innebär att samhället och samhällets medborgare har ett berättigat krav på att forskning bedrivs 

och att den bedrivs kring frågor som är väsentliga. Individskyddskravet innebär att samhällets 

medborgare, utöver ett krav på att väsentlig forskning bedrivs, också har ett berättigat krav på 

skydd mot otillbörlig insyn, i sina livsförhållanden tillexempel. Medborgarna får heller inte 

utsättas för fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002, s.5).  

 

Individskyddskravet delas upp i fyra allmänna huvudkrav på hur forskning ska bedrivas; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Analysen i 

detta arbete genomförs utan aktiva deltagare och utifrån offentliga handlingar. När offentliga 

handlingar utgör material för forskning behöver inte alltid information om medverkan lämnas 

eller samtycke inhämtas från individerna handlingarna berör (Vetenskapsrådet, 2002, s.8). I den 

kommande analysen har både de som utför förhören och de som förhörs avidentifierats. Även 

platser och annan information som skulle kunna användas för att identifikation har tagits bort 

eller ändrats. Utifrån noggrann avidentifiering och då detta är ett till storlek litet arbete där jag 

själv är den enda som kommer att ta del av det icke-avidentifierade materialet har jag gjort 

bedömningen att informations- och samtyckeskravet inte behöver uppfyllas. Noggrann 

avidentifiering är också huvudsakligen vad konfidentialitetskravet tar fasta vid. Såväl namn 

som platser och annan information vilken kan avslöja de berörda individernas identitet kommer 
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att uteslutas eller ändras materialet vilket gör att jag anser mig ha uppfyllt kravet om 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12f). Vidare kommer det material jag samlat in inte 

att användas i något annat syfte än för forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Min uppfattning är att forskningskravet i detta fall väger tungt 

utifrån att det finns mycket få, om någon, liknande studier genomförda i en svensk kontext. 

Vidare är det alltid viktigt med insyn i förhållande till att kontrollera och utveckla olika aspekter 

av rättsväsendet (Hartwig et al., 2008, s.313). Den eventuella kritik som i detta arbete riktas 

mot de förhörsstrategier som används i det insamlade materialet är inte riktad mot utföraren 

personligen. Dessa personer utför ett offentligt uppdrag vilket är det som är föremål för analys. 

Utifrån de åtgärder jag beskrivit ovan är min åsikt att jag inte riskerar några negativa 

konsekvenser för de inblandade individerna.  

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
På ett övergripande plan handlar validitetsfrågor om huruvida det som berörs i en studie är 

relevant för dess syfte. Frågor om reliabilitet handlar om precisionen i studien och huruvida det 

är troligt att samma resultat skulle uppkomma om utföraren var en annan. Bedömningar av en 

studies generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning dess resultat kan generaliseras till 

andra situationer än den specifika situation som har undersökts (Sandberg & Faugert, 2012, s. 

137ff ). Traditionellt sett är begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet förknippade 

med en kvalitetsbedömning hos kvantitativa studier vars syfte är att mäta företeelser eller på 

andra sätt testa en hypotes för att generera teorier om hur verkligheten ser ut. Detta är dock inte 

det primära syftet med de flesta kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011, s.351), inklusive 

denna. Med anledning av att kvalitativa studier ofta har syfte att beskriva eller belysa ett ämne 

eller en företeelse har flera kvalitativa forskare föreslagit ett antal alternativa kriterier för att 

bedöma validitets, reliabilitets- och generaliserbarhetsfrågor. För att beskriva och bedöma 

kvaliteten i denna studie kommer jag att använda mig av det alternativa kriteriet trovärdighet 

som utgörs av fyra underliggande delkriterier (Bryman, 2011, s.354).  

Delkriterierna för trovärdighet består av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet 

att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet är en sorts motsvarighet till validitet och att skapa 

tillförlitlighet i en studie innebär att säkerställa att studien genomförts efter på ett transparent 

och ärligt sätt (Bryman, 2011, s.354). Detta har i förhållande till denna studie hanterats genom 

att tydligt beskriva hur och kanske framför allt varför de olika delarna genomförts. 

Överförbarhet kan sägas vara en motsvarighet till generaliserbarhet och handlar om att 

producera ”thick descriptions”, fylliga redogörelser, av de detaljer som ingår i studien. Tanken 
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är att fylliga redogörelser eller täta beskrivningar förser läsarna med något av en databas med 

vars hjälp läsarna kan bedöma hur pass överförbara resultaten är i förhållande till andra miljöer 

och fall. I förhållande till den undersökande delen av denna studie har syftet inte varit att göra 

resultaten överförbara till någon annan miljö eller situation än just de aktuella  förhören. I en 

annan kontext och med ett annat syfte hade denna punkt varit av större vikt att ta hänsyn till 

men har i detta fall inte varit prioritet. Min uppfattning är dock att den ”databas” med 

information som genererats bör kunna användas för vidare förståelse andra förhör med 

misstänkta än just de som är aktuella för analys i detta fall. Detta utifrån att studien grundas i 

tydliga beskrivningar av vad som framkommit i tidigare studier inom ämnet och inte endast på 

godtyckliga tolkningar eller beskrivningar av ämnet som sådant.  

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet och handlar om att genomgående använda sig av 

ett granskande förhållningssätt i alla delar av sin studie. Detta innebär att säkerställa att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Alla val 

och beslut som tas ska redogöras för på ett tydligt sätt för att läsaren utifrån dessa redogörelser 

ska ges möjlighet att i sin tur granska dessa val, beslut och arbetsgången i helhet (Bryman, 

2011, s.354). Det är min uppfattning att jag varit transparent och uttömmande i studiens alla 

delar och att detta i sin tur borde kunna tolkas att mina resultat, slutsatser och diskussioner kan 

anses pålitliga. Det sista delkriteriet handlar om möjlighet att styrka och konfirmera vilket 

handlar om att forskare, utifrån insikten att det mycket sällan går att nå fullständig objektivitet 

i kvalitativa studier, ska söka säkerställa att denne agerat i god tro. Det ska för läsaren vara 

uppenbart att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller teoretiska inriktning 

påverka utförandet och/eller resultaten av studien (Bryman, 2011, s.355). Min uppfattning är 

att även detta kriterie har hanterats genom att vara transparent och uttömmande i de 

beskrivningar som gjorts samt att genomgående försöka förklara varför olika steg har tagits och 

hur alternativa tolkningar skulle kunna göras. 

 

4.6 Tillvägagångssätt 

De teman som jag i min analys har utgått ifrån baseras på de element som kännetecknar 

informationsinsamlande respektive konfrontativa strategier som tidigare beskrivits under 

avsnitt 2.  Tabellen nedan sammanfattar de teman som tyder på användandet av en 

informationsinsamlande respektive konfrontativ förhörsstrategi och redogör samtidigt för 

nyckelord, formuleringar och begrepp som jag varit uppmärksam på vid sökandet efter teman 

i materialet; 
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Teman som tyder på 

användandet av en 

informationsinsamlande 

förhörsstrategi: 

Nyckelord, formuleringar 

och begrepp som 

indikatorer på de 

informationsinsamlande 

temana:  

Teman som tyder på 

användandet av en 

konfrontativ 

förhörsstrategi: 

Nyckelord, 

formuleringar och 

begrepp som indikatorer 

på de konfrontativa 

temana: 

Förklarar - Utföraren 

förklarar syftet med 

förhöret. Kan också 

handla om att utföraren är 

tydlig förklarar olika 

skeden i förhöret när de 

dyker upp. 

Beskriver. Sätter in i 

sammanhang. Det kommer 

att gå till.. Därför att… Jag 

kommer att… Du kommer 

att… 

Minimisering – 

Utföraren minimiserar 

brottets allvarlighet 

och/eller beskriver 

fördelar med att 

erkänna. 

Vinster. Möjligheter. 

Framtid. Lösningar. Det 

kan undvikas… Andra 

har… Det har hänt 

förut… Du kan gå 

vidare…  

Empati – Utföraren har 

ett empatiskt och 

respektfullt 

förhållningssätt. Uttrycker 

medkänsla för den 

misstänkte och/eller inför 

den situation den 

misstänkte befinner sig i. 

Förståelse. Medkänsla. Svår 

situation. Mående. 

Försiktighet. Hjälpas åt.  

Jag förstår… Jag ser.. 

Behöver du… Vill du… Det 

är okej…  

Maximisering – 

Utföraren maximiserar 

brottets allvarlighet 

och/eller understryker 

negativa konsekvenser 

av att förneka sin 

skuld.  

Konsekvenser. Allvar. 

Seriositet. Misstänkt. 

Skyldig. Nackdelar. 

Risker. Inga andra 

alternativ. Hänvisa till 

skador. Inser du… Det du 

har gjort… 

Stämning – Utföraren 

försöker lugna den 

misstänkte, bjuder på sig 

själv och försöker skapa 

en avslappnad stämning. 

Humor. Skämt. Trevlig. 

Social. Egna 

tillkortakommanden. Mitt 

fel… Det var jag som inte…  

Föreslår motiv – 

Utföraren beskriver 

möjliga motiv till att 

den misstänkte har 

begått brottet och/eller 

visar den misstänkte 

att utföraren tror att 

denne är skyldig. 

Skuld. Misstro. Var det 

inte så här… Du gjorde så 

här… Bevisen tyder på att 

du… Jag tror… Min 

uppfattning… Jag vet… 

 

Framplockning av 

minnen – Utföraren 

använder olika tekniker 

för att hjälpa den 

misstänkte att minnas. 

Känslor. Tankar. Beskriva. 

Innan. Efter. Platser. Hur 

kändes... Vad tänkte... Vad 

såg… 

Fientlighet – 

Utföraren uttrycker sig 

fientligt och/eller 

känslokallt istället för 

Allvar. Misstro. 

Nedvärdering. Påhopp. 

Elakhet. Passiv 

aggressivitet. Irritation. 
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empatiskt och 

respektfullt. 

Du är… Du uppfattas… 

Du ska…   

Utforskande frågor – 

Utföraren använder sig av 

frågor som uppmuntrar 

till fritt berättande. 

Berätta. Hur. Vad. Känslor. 

Minnen. Tankar. Beskriv. 

Berätta mer… Berätta allt… 

Hur kändes… Vad tänkte… 

Hur såg… 

Ifrågasättande – 

Tydligt styrande eller 

starkt ifrågasättande 

frågor och uttryck. 

Omöjlighet. Trovärdighet. 

Överensstämmande. Du 

menar inte… Det kan inte 

stämma…  

Avstämning – Utföraren 

stämmer av med den 

misstänkte att 

informationen är korrekt 

uppfattad. 

Förstod jag rätt... Var det så 

du menade… Jag förstod 

inte… 

Avbryter – Utföraren 

avbryter den 

misstänktes berättande 

innan denne har 

berättat klart. 

Avbrott, stopp, mitt i en 

mening. Frågor som ställs 

eller kommentarer som 

ges under ett berättande. 

 

Sammantaget har jag läst igenom och analyserat ungefär 350 sidor transkriberade förhör. I ett 

första skede lästes förhören igenom tämligen förbehållslöst utan att aktivt söka efter teman. 

Detta gjordes för att lära känna materialet och för att få en överblick över vad det aktuella fallet 

gäller, hur den misstänkte ställer sig till misstanken och hur den misstänkte och utförarna 

uttrycker sig. Nästkommande steg var att läsa igenom förhören en gång till, då med syftet att 

identifiera uttalanden och uttryck utifrån de nyckelord, begrepp och formuleringar som har 

representerat vardera tema. Dessa uttryck och uttalanden kopierades och samlades i ett separat 

dokument för vidare analys. I detta dokument gjordes sen en vidare granskning av dem för att 

på ett djupare plan avgöra om de utifrån de givna temabeskrivningarna kan anses tyda på ett 

informationsinsamlande respektive konfrontativt förhållningssätt.  Efter detta sammanställdes 

de teman som jag dittills identifierat i en matris för att på så vis få en överskådlig blick över de 

uttalanden, uttryck etcetera som jag funnit. Förhören har sedan lästs igenom minst två gånger 

till för att i möjligaste mån säkerställa att jag inte missat några uttalanden eller uttryck som 

skulle kunna vara viktiga. Förhören har därmed lästs igenom minst fyra gånger. Vissa av dem 

har lästs igenom vid ytterligare något tillfälle då det rört sig om mycket text och att det talspråk 

de inblandade individerna använder gör texten extra svår att läsa. 

Det är viktigt att ha i beaktan att förhören som analyseras är transkriberade. De är transkriberade 

i ordagrann talspråksform där pauser, upprepningar, suckar, gråt och andra detaljer finns 

redogjorda för men det är viktigt att tänka på det finns andra detaljer, exempelvis tonfall, som 

inte når fram till betraktaren genom text. Just tonfall är enligt min uppfattning något som hade 

varit en stor fördel för att på ett vidare plan kunna tolka uttalanden och uttryck. I övrigt anser 

jag dock att de aktuella transkriptionerna utgörs av så pass detaljrika beskrivningar av det som 
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sägs att det utan större problem är möjligt att analysera dem utifrån konfrontativa och 

informationsinsamlande inslag. 

 

5. Resultat och analys 

De uttryck och uttalanden som identifierats genom den tematiska analysen kommer först att 

redovisas i matrisform för att på så vis ge en så bred och överskådlig bild som möjligt. Därefter 

analyseras utvalda uttryck och uttalanden på ett djupare plan med koppling till den tidigare 

forskningen och det kognitionspsykologiska perspektivet. Den grundläggande tanken med att 

redogöra för uttryck och uttalanden på dessa sätt är främst att det på ett så ingående sätt som 

möjligt ska bidra till att skapa ökad förståelse kring de sätt som informationsinsamlande och 

konfrontativa förhörsstrategier kan anses komma till uttryck i praktiken. Citaten är tagna direkt 

från utskrifterna av de förhör som jag fått tillgång till men namn eller annat som skulle kunna 

avslöja identiteter på de inblandade individerna har ändrats. De informationsinsamlande 

respektive konfrontativa uttrycken och uttalanden redovisas var för sig i skilda matriser. I 

förekommande fall benämns den misstänkte och den som utför förhöret enligt följande;  

M = den misstänkte U = utföraren. I övrigt kommer samtliga citat från den som utför förhöret. 

  

5.1 Matris över uttalanden och uttryck som kan tyda på användandet av en 

informationsinsamlande förhörsstrategi 

 

Förklarar Empati Stämning Framplockning 

av minnen 

Öppna och 

utforskande 

frågor 

Avstämning 

”Det enda 

som är 

viktigt är, det 

är inte viktigt 

hur du 

berättar, bara 

att du säger 

sanningen 

och allt du 

kommer 

”om du kan, 

och orkar så 

vore det bra 

om du kan 

berätta så 

mycket du 

minns..” 

”nu är jag 

kanske lite 

trög här va, 

men jag 

förstod inte 

riktigt den där 

sista biten” 

”Kommer du ihåg 

hur du kände då? 

När det hände?” 

”Va-vad är det 

som gör att du 

känner som du 

berättar då 

Martin?” 

”Har jag 

förstått dig rätt, 

om, om att du 

kom dit vid 

niotiden?” 
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ihåg, sen 

hjälps vi åt” 

”… du får 

börja berätta 

allt du kan 

komma på, 

sen, sen 

ställer jag 

frågor bara 

om jag 

måste” 

”…jag ser 

du tycker 

det är 

väldigt 

jobbigt” 

”jag är ju 

både gammal 

och ful jag så 

sånt kan jag 

inget om, kan 

du förklara?” 

”Minns du något 

om hur ni satt i 

rummet?” 

”Kan du 

beskriva lite 

mer? 

”Vill bara 

kolla att jag 

hänger med, 

vad sa du om 

köket?” 

”Vi brukar 

alltid bö-

börja med att 

du får berätta 

spontant, 

fritt, sen 

ställer jag 

några frågor 

och sen så 

advokaten” 

”Jag tycker 

att det ser ut 

som att vi 

ska ta en 

paus, vill du 

ha något att 

dricka?” 

”Det här är ju 

kanske en 

konstig fråga, 

men jag måste 

ställa den 

ändå” 

”Om du försöker 

beskriva allt du ser 

där då” 

”Hur tänker du 

kring det då?” 

”Jag förstår det 

som att du är 

jätterädd när 

det här händer, 

är det så?” 

”Så vi, vi 

misstror dig 

inte, Karin, 

tro inte det 

”Karin, men 

vi måste gå 

igenom de 

här sakerna 

för att 

komma 

vidare” 

”Jag kan 

inte ens 

föreställa 

mig hur du 

känner just 

nu men det 

är viktigt att 

du orkar 

fortsätta 

berätta”  

”Du får 

ursäkta det, 

det måste va 

så när jag inte 

fått mitt 

morgonkaffe, 

jag förstod 

inte vad du 

sa”  

”Känner du nånting 

särskilt nu när jag 

säger att det var 

mörkt ute, kommer 

du på nåt då?” 

”Berätta gärna 

mer om du 

kan, hur 

reagerade du 

tillexempel?” 

”Jag hängde 

inte med jag 

där, sa du att 

det var förra 

gång, veckan 

nån gång?” 

”Det betyder 

inte, det 

behöver inte 

innebära att 

jag tror att 

det är så, 

men… att 

jag måste 

”Känner du 

att du vill 

prata vidare 

om det här 

nu, eller vill 

du ta igen 

dig, för jag 

förstår att 

”Men det, det 

känns som att 

antingen är 

jag och Maria 

väldigt trötta, 

men vi har 

inte riktigt 

fattat ändå 

”Har du nån 

minnesbild? Minns 

du nånting om 

vilka som du 

pratade med 

tillexempel?” 

”Kan du 

förklara för 

mig hur du 

tänker kring 

det?” 

”Jag vill bara 

vara säker på 

att jag inte har 

missförstått 

någonting. 

Innan den här 

kvällen. Hade 

Sofia sett 
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ställa de här 

frågorna 

därför” 

det här har 

varit…det är 

inte lätt för 

dig” 

vilken väg det 

är” 

något utav de 

här vapnen 

innan?” 

”Det 

kommer 

fyllas på med 

frågor 

eftersom 

men du ska 

få berätta 

färdigt 

innan” 

”Det är 

svårt, men 

jag tror att, 

gemensamt, 

om vi hjälps 

åt så, så 

kanske vi 

kan… lösa 

det här på 

nåt sätt.” 

”Då har jag 

tjatat färdigt 

på dig om det 

här, du ska 

inte behöva 

dra det mer” 

”Försök beskriva 

hur du känner när 

du tänker på de här 

sakerna”  

”När du ser 

dom här 

videorna, vad 

känner du?” 

”Bara så att vi 

är på det klara, 

var ni överens 

om hur det här 

skulle gå till?” 

 

 

5.2 Uttalanden och uttryck som kan tyda på användandet av en 

konfrontativ förhörsstrategi 
 

Minimisering Maximering Föreslår 

motiv 

Fientlighet Ifrågasättande Avbryter 

”Familjen ska få 

en chans att gå 

vidare om du, 

bara om du 

berättar” 

”Du förstår väl 

att du sitter 

misstänkt, det du 

misstänks för att, 

är ju väldigt 

väldigt 

allvarligt?”  

”Och det är 

inte så då 

Peter, att du 

egentligen 

velat vara 

med henne 

och hon sagt 

nej?” 

”..du förstår nog 

att det låter ju 

helt ofattbart att 

man inte minns 

en sån sak” 

”Men har du 

strypt henne? Tog 

du strypgrepp på 

henne? Varför 

säger hon så då, 

att du har gjort det 

om du inte har 

det? 

”Jag avbryter 

dig här nu då, 

igen då, för 

det du säger 

nu, nu det 

stämmer inte” 

”Det är ju 

liksom viktigt, 

på nåt vis, för 

väldigt många 

människor att du 

säger som det 

är” 

”Du är tvungen 

att hålla dig till 

sanningen för att 

det ska gå så bra 

som möjligt för 

dig” 

”Du dränker 

henne inte? 

Men hon har 

ju drunknat 

och det 

verkar som 

du slängt 

henne i” 

”…hur man kan 

gör-göra så som 

du gjort mot en 

kompis, det är 

inte friskt och det 

förstår nog du 

också” 

”Tror du inte att 

hon är död då 

eller, eller vadå? 

Menar du det? Det 

är för, omöjligt att 

du inte märkt” 

”Vi stoppar 

här, det här 

är, du har 

berättat 

samma sak 

fyrtioelva 

gånger och 

det går inte 

ihop” 



 

29 

 

”Det finns sätt 

att komma 

vidare och du 

kan få hjälp men 

då måste vi veta 

vad du behöver 

hjälp med, du 

behöver hjälp” 

”Men visst inser 

du allvaret i 

anklagelserna du 

står inför just 

nu?” 

”Det du 

berättat 

stämmer inte 

med andra 

uppgifter vi 

fått” 

”Nej men det är 

ju precis det vi 

menar att du har 

gjort, hur kan det 

då inte varit 

meningen då?” 

”Om jag får gissa 

så tvingade du dig 

på henne, kan det 

stämma?” 

”Fortsätt om 

du har mer att 

säga, annars 

har jag några 

frågor jag 

tänker dra” 

”Det som har 

hänt har hänt, du 

kan i alla fall 

inte ändra det 

nu” 

”Och nu sitter du 

här, anhållen, 

eller misstänkt, 

för det här 

mycket grova 

brottet” 

”Jag tror att 

du vet 

mycket mera 

om det här 

än du sagt 

nu” 

”Nehe, men vad 

tror du att du gör 

här då? Varför är 

du här? Vad gör 

du här?” 

”Vad menar du 

med det, vad anser 

du att man ska tro 

då när det finns 

annan, andra bevis 

för att du gjort 

det?” 

”Men, 

återigen, jag 

måste säga så, 

det stämmer 

ju inte med 

det du sagt 

tidigare” 

Om du hjälper, 

eller, bidrar du 

till utredningen 

kommer det se 

bra ut för din 

egen del”  

”Jag tror säkert 

att din advokat 

pratat med dig 

om allvaret i det 

här?” 

”Kan det 

vara så att du 

tänkte ge 

igen?” 

”Kommer du inte 

ihåg vad jag 

frågade då eller, 

det är du som 

måste hålla reda 

på mina frågor” 

”U: Är du hundra 

procent säker?  

M: Ja 

U: Hur kan du 

vara så säker på 

det när du inte ens 

minns när du åkte 

hemifrån?” 

”Om jag bara 

kan få bryta 

in här en 

minut” 

”Det behöver 

inte betyda att du 

är skyldig, men 

att vi, vi behöver  

veta oavsett, vad 

du gjorde för att 

vi ska komma 

nån vart”  

”Jag vill bara 

uppmuntra dig 

att hålla dig till 

sanningen, så, så 

det i slutändan 

inte blir några 

negativa 

konsekvenser för 

dig” 

”Var du 

svartsjuk? 

Var det 

därför ni 

bråkade?” 

”(en minuts 

tystnad) 

M: Vad är det vi 

väntar på? 

U: Att ditt minne 

ska komma 

tillbaka” 

”Är det då det 

händer det här, 

nånting vet du ju 

och då får du säga 

som det är” 

”Men v-vänta 

här nu lite, 

Martin, var 

det verkligen 

så du sa?” 

”Jag… jag vet ju 

inte men, vill att 

du förstår att det 

kan, kan ju 

finnas skäl till att 

det blev så” 

”Min 

uppfattning att 

du isåfall, 

kommer inte, 

kunna komma 

vidare i livet” 

”Det kan inte 

tänkas sig att 

du kände dig 

hotad och 

därför 

agerade på 

det? 

”Menar du på 

allvar att du tror 

att den här tjejen 

skulle vilja ha 

sex med dig om 

du inte betalade 

för det?” 

”U: Brukar du slå 

folk på käften?” 

M: Nä 

U: Det har vi fått 

höra i alla fall” 

”M: Får jag 

prata nu eller 

tänker du 

avbryta? 

U: Det beror 

väl på..” 
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5.3 Analys 

De analyserade förhören härstammar från förundersökningar där misstankarna i två av fallen 

rör mord, ett fall rör dråp, ett fall av grov våldtäkt och ett fall försök till mord. Antal 

förhörstillfällen per fall varierar mellan 5 och 12 stycken. Gällande mordfallen och fallet av 

dråp förnekar de misstänkta inledningsvis sin inblandning men erkänner senare under 

utredningen att de är skyldiga. Den misstänkte i fallet av grov våldtäkt förnekar genomgående 

och den misstänkte i fallet av försök till mord varken förnekar eller erkänner då han hävdar att 

han på grund av berusning och psykisk ohälsa inte minns den aktuella händelsen. Styrkan hos 

den inledande bevisningen i brottsutredningarna varierar mellan mycket stark teknisk 

bevisning till att främst utgöras av brottsoffrets berättelse; 

 

 

 Misstanken 

gäller: 

Totalt antal 

förhörstillfällen 

per fall: 

Huvudsaklig 

bevisning utgörs 

av: 

Den 

misstänktes 

inställning: 

Fall 1 Mord 12 Fingeravtryck på 

mordvapnet och 

DNA-spår på offret 

Förnekar 

inledningsvis 

men erkänner 

sedermera 

Fall 2 Mord 9 Vittnesuppgifter 

och DNA-spår på 

brottsplatsen 

Förnekar 

inledningsvis 

men erkänner 

sedermera 

Fall 3 Dråp 5 Vittnesuppgifter, 

sms-konversationer 

och 

övervakningsfilmer 

Förnekar 

inledningsvis 

men erkänner 

sedermera 

Fall 4 Grov 

våldtäkt 

10 Brottsoffrets 

berättelse samt 

dokumentation av 

skador 

Förnekar 

genomgående 
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Fall 5 Försök till 

mord 

9 Övervakningsfilmer 

och DNA-spår. 

Varken 

förnekar eller 

erkänner 

 

Citaten som kommer att redovisas i detta avsnitt markeras med vilket fall och vilket av fallets 

totala antal förhör med den misstänkte som citatet är hämtat ifrån. Exempelvis innebär 

markeringen F1:1/12 att citatet är hämtat från fall 1 i det första av totalt 12 förhör som har 

genomförts.  

 

Gemensamt för i stort sett samtliga fall är att förhören till en början är av tydligt 

informationsinsamlande karaktär där utförarens frågor och övrig bevisning står tillbaka för den 

misstänktes egna berättande. Till viss del beroende på hur den misstänkte ställer sig till 

anklagelserna och på hur övrig bevisning ser ut tenderar utförarna att använda sig av 

konfrontativa inslag främst i de sista förhören. Inledningen i de analyserade förhören varierar 

givetvis i de olika fallen men generellt inleds de alla med att utföraren på olika sätt ber den 

misstänkte att berätta fritt. I vissa fall förklaras hur genomförandet av förhöret går till och ibland 

betonas också att det är viktigt att hålla sig till sanningen. Följande citat är några exempel från 

de analyserade förhören;   

 

”Det enda som är viktigt är, det är inte viktigt hur du berättar, bara att du säger sanningen och allt du kommer 

ihåg, sen hjälps vi åt” (F2:1/9) 

”Det kommer fyllas på med frågor eftersom men du ska få berätta färdigt innan” (F5:1/9) 

”Vi brukar alltid bö-börja med att du får berätta spontant, fritt, sen ställer jag några frågor och sen så 

advokaten” (F3:1/5) 

 

Att tydliggöra hur förhöret kommer att genomföras och att förhöret inleds med att den 

misstänkte får berätta fritt är tillvägagångssätt som tydligt kan kännas igen i PEACE-tekniken 

och det informationsinsamlande förhållningssättet (Roberts, 2012, s.6 samt Meissner et al., 

2014, s.463). Efter att den misstänkte lämnat sin version ställer vanligen utföraren ett antal, 

främst avstämmande, frågor för att fånga upp detaljer som tidpunkter, platser eller vad de 

inblandade personerna ska ha sagt till varandra under den aktuella händelsen, exempelvis; 

 

”Har jag förstått dig rätt, om, om att du kom dit vid niotiden?” (F3:1/5) 

”Bara så att vi är på det klara, var ni överens om hur det här skulle gå till?” (F4:1/10) 

”Vill bara kolla att jag hänger med, vad sa du om köket?”(F2:1/9) 
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Vissa av utförarna ”bjuder på sig själva” och/eller använder andra uttryck för att, enligt min 

uppfattning, skapa en lättsam stämning och bygga en god relation med den misstänkte i 

samband med de avstämmande frågorna. Det kan exempelvis handla om att utföraren försöker 

undvika att den misstänkte känner sig ifrågasatt genom att antyda att det är utföraren som inte 

har hängt med i berättelsen, detta tydliggörs bland annat genom följande uttryck; 

 

”Du får ursäkta det, det måste va så när jag inte fått mitt morgonkaffe, jag förstod inte vad du sa” (F3:1/5) 

”Jag är ju både gammal och ful jag så sånt kan jag inget om, kan du förklara?” (F1:1/12) 

”Men det, det känns som att antingen är jag och Maria väldigt trötta, men vi har inte riktigt fattat ändå vilken 

väg det är” (F5:2/9) 

 

I det första skedet får alltså den misstänkte i samtliga fall berätta sin version utan att utföraren 

vidare kommenterar eller på annat sätt bemöter den misstänktes berättelse. Att avvakta med att 

ställa frågor till dess den misstänkte fått chans att berätta fritt är som sagt tankegångar som 

återfinns inom PEACE-tekniken men skulle, beroende på utförarens avsikt, till viss del också 

kunna liknas vid den icke-konfrontativa intervjudelen av Reid-tekniken. PEACE-tekniken gör 

gällande att detta steg bör syfta till att bygga en tillitsfull och empatisk relation mellan utförare 

och misstänkt (Meissner et al., 2014, s.463) medan Reid-manualen menar att den spontana 

berättelsen bör användas för att samla information som på olika sätt kan användas emot den 

misstänkte i senare förhör (Kassin et al., 2010, s.40). Utförarna i de olika fallen återkommer till 

stor del till den information som den misstänkte har lämnat i de första förhören, till viss del för 

att säkerställa att utföraren förstår det den misstänkte berättat men också för att presentera bevis 

och konfrontera den misstänkte med motsägelser. Detta sker på en mängd olika sätt och varierar 

mellan empatiska vädjanden till att handla om tämligen starka ifrågasättanden. Det mer 

empatiska förhållningssättet i detta avseende kan exempelvis illustreras med följande 

uttalanden; 

 

”Så vi, vi misstror dig inte, Karin, tro inte det Karin, men vi måste gå igenom de här sakerna för att komma 

vidare” (F5:4/9) 

”Det betyder inte, det behöver inte innebära att jag tror att det är så, men… att jag måste ställa de här frågorna 

därför” (F1:4/12) 

 

De mer ifrågasättande förhållningssätten kan bland annat kännas igen på följande sätt;  

 

”Vi stoppar här, det här är, du har berättat samma sak fyrtioelva gånger och det går inte ihop” (F5:4/9) 
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”Men har du strypt henne? Tog du strypgrepp på henne? Varför säger hon så då, att du har gjort det om du inte 

har det?” (F4:6/10) 

”U: Är du hundra procent säker? M: Ja. U: Hur kan du vara så säker på det när du inte ens minns när du åkte 

hemifrån?” (F3:2/5) 

”Tror du inte att hon är död då eller, eller vadå? Menar du det? Det är för, omöjligt att du inte märkt” 

(F1:6/12) 

 

Jag vill påpeka att det generellt sett ofta är svårt att avgöra huruvida utförarna använder sig av 

informationsinsamlande eller konfrontativa strategier eftersom förhören till mycket stora delar 

utgörs av korta, slutna och uppföljande frågor kring detaljer den misstänkte lämnat under 

tidigare förhör. Beroende på om den misstänkte börjar berätta om sin inblandning i samband 

med att på olika sätt ha konfronterats med bevis (de misstänkta som i detta skede börjar berätta 

verkar för övrigt inte vanligen göra detta spontant utan främst som en följd av att de efter att 

bevisning presenterats fått samtala enskilt med sin advokat) tenderar utföraren att anta en mer 

distinkt informationsinsamlande eller konfrontativ strategi.  

Min övergripande uppfattning är att de misstänkta som i detta läge så smått börjar berätta blir 

bemötta på ett empatiskt och respektfullt sätt medan de som fortsätter att förneka blir bemött 

på ett mer fientligt och kritiskt sätt. I de fall den misstänkte börjar berätta men har svårt att 

redogöra för viktiga detaljer på grund av ångest eller liknande uttrycker flera av utförarna 

empati och medkänsla, bland annat på följande sätt;  

 

”…jag ser du tycker det är väldigt jobbigt” (F1:7/12) 

”Känner du att du vill prata vidare om det här nu, eller vill du ta igen dig, för jag förstår att det här har 

varit…det är inte lätt för dig” (F3:3/5) 

”Det är svårt, men jag tror att, gemensamt, om vi hjälps åt så, så kanske vi kan… lösa det här på nåt sätt.” 

(F2:4/9) 

”Jag tycker att det ser ut som att vi ska ta en paus, vill du ha något att dricka?” (F5:6/9) 

 

När de misstänkta har börjat berätta om sin inblandning men hänvisar till att de har svårt att 

komma ihåg detaljer finns det även ett flertal exempel på det som inom kognitionspsykologin 

kallas för flerkanalmetoden (Bring et al, 2008, s.199) och handlar om att utföraren hänvisar den 

misstänkte till att försöka minnas exempelvis känslor eller andra omständigheter för att genom 

dessa göra även andra, ofta mer specifika, minnen tillgängliga;  

 

”Försök beskriva hur du känner när du tänker på de här sakerna” (F1:9/12) 

”Kommer du ihåg hur du kände då? När det hände?” (F2:5/9) 
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”Minns du något om hur ni satt i rummet?” (F3:4/5) 

 

En av utförarna hanterar den misstänktes ovilja eller oförmåga att berätta på ett alternativt sätt. 

Detta tillvägagångssätt är inte nödvändigtvis att bedömas som konfrontativt men i förhållande 

till de tekniker för framplockning av minnen som i forskningen visat sig fördelaktiga kan det 

uppfattas som en aning märkligt; 

 

”(en minuts tystnad) M: Vad är det vi väntar på? U: Att ditt minne ska komma tillbaka” (F4:7/10) 

 

Det har som tidigare nämnts visat sig att utförarens övertygelse om den misstänktes skuld ökar 

risken för att utföraren ett konfrontativt förhållningssätt (Ask & Granhag, 2008, s.164). 

Utförarnas övertygelse om den misstänktes skuld är inget som specifikt har undersökts inom 

ramen för denna studie och bevisningen i de olika fallen varierar mellan mycket starka till att i 

stort sett endast utgöras av brottsoffrets berättelse. Vad som för utförarna avgör vilken strategi 

som används tycks generellt sett handla om vad och hur mycket den misstänkte kan eller väljer 

att berätta. Den förvärrande verkan som konfirmationsbias och användandet av konfrontativa 

strategier kan ha på varandra (Snook et al., 2010, s. 219) skulle enligt denna analys kunna gälla 

även här. Jag uppfattar det som att ju mindre den misstänkte berättar desto mer konfrontativa 

inslag använder sig utföraren av och tvärtom. I vissa av förhören föreslår utföraren till och med 

möjliga motiv och/eller tillvägagångssätt som den misstänkte kan ha använt sig av vilket i den 

tidigare forskningen beskrivits som vanligt vid användandet av konfrontativa tekniker; 

 

”Det kan inte tänkas sig att du kände dig hotad och därför agerade på det? (F2:5/9) 

”Kan det vara så att du tänkte ge igen?” (F5:7/9) 

”Var du svartsjuk? Var det därför ni bråkade?”(F3:3/5) 

”Om jag får gissa så tvingade du dig på henne, kan det stämma?”(F1:7/12) 

 

På ett antal ställen påpekar utföraren också att anklagelserna är allvarliga vilket även det inom 

forskningen beskrivs som vanligt förekommande då utföraren antagit ett konfrontativt 

förhållningssätt (Meissner et al., 2014, s.462); 

 

”Jag tror säkert att din advokat pratat med dig om allvaret i det här?” (F2:7/9) 

”Men visst inser du allvaret i anklagelserna du står inför just nu?” (F5:8/9) 

”Och nu sitter du här, anhållen, eller misstänkt, för det här mycket grova brottet”(F1:7/12) 
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I fallet där misstanken rör grov våldtäkt tog den misstänktes och brottsoffrets relation sin början 

i att den misstänkte kontaktade brottsoffret i syfte att köpa sex av henne. Den misstänkte menar 

att de sexuellt våldsamma inslagen i deras umgänge har varit något de båda kommit överens 

om. Citatet nedan härstammar från en del av förhöret där utföraren ifrågasätter hur frivillig 

deras relation kan ha varit när han betalar för att hennes umgänge. Den misstänktes svar på 

detta är att relationen varit frivillig och att han bara betalat henne för att hjälpa henne ur en svår 

ekonomisk situation. Det tycks i förhöret vara så att utföraren inte håller med i och till och med 

blir aningen irriterad över den misstänktes resonemang vilket utmynnar i ett något 

nedvärderande uttalande;  

 

”Menar du på allvar att du tror att den här tjejen skulle vilja ha sex med dig om du inte betalade för det?” 

(F4:8/10) 

 

I förhållande till att förmå den misstänkte att lämna en sanningsenlig och innehållsrik berättelse 

rekommenderas bland annat att utföraren använder sig av ett empatiskt och respektfullt 

förhållningssätt (Gudjonsson & Pearse, 2011, s. 35). Citatet ovan kan svårligen tolkas som 

varken empatiskt eller respektfullt, snarare tyder det enligt min uppfattning på ett ifrågasättande 

av den misstänktes person och självbild vilket inte ligger i linje med det 

informationsinsamlande förhållningssättet eller det som förespråkas inom det 

kognitionspsykologiska kunskapsfältet. Snarare skulle detta  kunna tolkas som att sätta onödig 

press på den misstänkte utifrån att uttalandet inte tycks syfta till något annat än att utföraren 

påpekar sin uppfattning om att brottsoffret inte skulle vilja ha en sexuell relation med den 

misstänkte om hon inte fick betalt. I samma fall beskriver den misstänkte sin relation till 

brottsoffret som en vänskapsrelation i första hand men att han vid vissa tillfällen har köpt 

sexuella tjänster av henne. I citatet nedan visas hur utföraren ifrågasätter hur man kan utsätta 

en vän för de saker som brottsoffret har blivit utsatt för; 

 

”…hur man kan gör-göra så som du gjort mot en kompis, det är inte friskt och det förstår nog du också” 

(F4:8/10) 

 

Den misstänkte har vid detta tillfälle och kontinuerligt under förhören menat att aktuell händelse 

har skett i samråd med brottsoffret, att de varit överens om de våldsamma inslagen i umgänget 

och att hon när som helst har kunnat avbryta. Den bevisning som finns utgörs av DNA-spår på 

brottsoffrets kläder samt dokumentation av de skador hon ådragit sig som en följd av händelsen. 

Genom citatet ovan kan det tolkas som att utföraren inte bara tror att den misstänkte är skyldig 
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utan också som att utföraren fördömer handlingen och anser att den misstänkte är sjuk som har 

begått den. Samtliga är drag som på flera ställen återkommer i beskrivningar av de 

konfrontativa förhörsstrategierna (Meissner et al., 2014, s.462 samt Hartwig et al., 2008, s.312). 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Sammanfattande reflektioner kring analysresultaten 
Som redogjorts för ovan kan informationsinsamlande respektive konfrontativa förhörsstrategier 

kännas igen i förhören på en mängd olika sätt. Det kan handla om korta frågor eller längre 

uttalanden som kan vara av empatisk eller mer känslokall karaktär. Det kan handla om 

tillvägagångssätt för att komma åt små detaljer eller övergripande motiv.  Generellt sett är min 

uppfattning att de analyserande förhören inte är av varken informationsinsamlande eller 

konfrontativ karaktär i sin helhet. Däremot tolkar jag det som att det förekommer 

informationsinsamlande och konfrontativa inslag i samtliga förhör och att dessa förhållningssätt 

förekommer på olika sätt beroende på övrig bevisning och hur den misstänkte svarar på frågor. 

Det exempelvis varit vanligt att utföraren till en början undvikit att ställa frågor och istället 

försöka uppmuntra till att den misstänkte berättar själv, vilket är det som rekommenderas utifrån 

tidigare forskning (Miller et al., 2013, s.166). När denna uppmaning inte leder till att den 

misstänkte tillhandahåller några detaljrika berättelser tenderar detta dock att leda till att 

utföraren övergår till en typ av ”fråga-svar-fråga-svar”-strategi som genererar korta, slutna svar 

från den misstänkte. Detta betyder i och för sig inte att utföraren antagit ett konfrontativt 

förhållningssätt men det verkar inte heller ligga i linje med de informationsinsamlande 

tankegångarna. Mycket stora delar av de analyserade förhören utgörs av sådan typ av utfrågning 

men jag vill som sagt vara tydlig med att de för den sakens skull inte upplevs konfrontativt 

ifrågasättande, utan snarare som att utföraren inte använder sig av någon särskild strategi alls.  

De uttryck och uttalanden som har redovisats i matriserna är de som enligt min uppfattning 

tydligast beskriver de givna temana och på det viset tydligast kan kopplas till tidigare forskning 

inom ämnet som sådant och inom det kognitionspsykologiska kunskapsfältet. Vissa av 

uttrycken ger en tydlig bild av att förhöret syftar till att samla så mycket information som 

möjligt och att det som är viktigt är att nå en sanningsenlig berättelse som möjligt vilket, som 

tidigare redogjorts för, är vad som rekommenderas i den tidigare forskningen inom ämnet. Det 

finns också uttryck som visar att utföraren använder sig av tekniker som inom det 

kognitionspsykologiska perspektivet beskrivs fördelaktiga för berättande och framplockning av 
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minnen, bland annat genom att återskapa inre och yttre omständigheter kring den aktuella 

händelsen (Bring et al, 2008, s.199).  

Vissa uttryck är tämligen starkt konfrontativa och skulle utifrån den tidigare forskningen och 

kognitionspsykologin kunna tolkas som att sätta onödig stress på den misstänkte. De skulle 

eventuellt också kunna leda till att denne lämnar betydligt mindre information än ett empatiskt 

förhållningssätt (Hartwig et al., 2008, s.314). Utöver detta förekommer det på en del ställen att 

utföraren föreslår eller beskriver möjliga motiv till att den misstänkte har begått brottet, ett 

tillvägagångssätt som uttryckligen kritiseras i forskningen (Meissner et al., 2014, s.462). 

 

6.2 Alternativa tolkningsramar och begränsningar med studien 
Det finns omständigheter och händelseförlopp i speciellt ett av förhören som jag uppfattar starkt 

konfrontativt men som inte låter sig sammanfattas i något av temana. Nedan redovisas som 

exempel på detta en konversation där den utföraren enligt min uppfattning inte använder sig av 

ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt. Denna konversation uppkommer när utföraren 

pressar den misstänkte tämligen hårt om en viktig detalj i utredningen, nämligen att de kläder 

den misstänkte hade på sig under dagen då brottet begicks inte har hittats igen. Förutom den 

inledande frågan upplever jag inte att utföraren använder uttryck som specifikt kan fångas upp 

i något av de formulerade temana men det som utföraren säger kan enligt min mening tolkas 

ändå som ett konfrontativt förhållningssätt. Konversationen nedan är hämtad från fall 3, förhör 

3 av totalt 5.  

 

U = utföraren 

M = den misstänkte 

 

U: Brukar du slå folk på käften? 

M: Nä 

U: Det har vi fått höra i alla fall 

M: Det gör jag inte, men man, jag vet int.. 

U: Vad var det för kläder du slängde då, kommer du ihåg det? 

M: Mina egna kläder, jag fick en chock 

U:Vad var det för kläder du slängde? Va? 

M: Jag mår inte bra 

U: Det är du som ska berätta vilka kläder… 

M: Men vad tror du? 

U: Jag tror byxor och tröja men säg 

M: Bra, där fick du svaret 



 

38 

 

U: Du, du slängde alltså byxor och tröja 

M: Allvarligt, jag, alltså, jag mår inte bra alltså 

U: Men vart slängde du kläderna? 

M: Jag mår fucking inte bra nånstans, jag har sagt det jag vill säga nu, jag vill till min cell. 

U: Sätt dig ner 

M: Jag har inget mer att säga, jag har inget att säga 

U: Du pratar ju hela tiden 

M: Asch skit, jag går härifrån 

U: Sätt dig ner 

M: Seriöst, varför kan ni inte bara förstå hur jag mår? 

U: Hur tror du att (brottsoffrets namn) mår? 

M: Han mår inte alls bra såklart, vad är det för fråga, det gör inte hans familj heller.. 

U: Nä precis. 

M: Nu har jag inget att säga allvarligt, kan ni, måste förstå min känsla, jag måste dra nu, jag mår psykiskt djävla 

dåligt asså 

 

Det framstår enligt min uppfattning som tydligt att den misstänkte känner sig pressad och 

utföraren tycks inte vidta några lugnande åtgärder utan fortsätter utfrågningen. Jag tolkar det 

också som att utföraren förringar den misstänktes känslor när denne uttrycker att han inte mår 

bra. Istället för att i enlighet med forskningen kring informationsinsamlande tekniker och 

kognitionspsykologiska rekommendationer kring återhämtning av minnen visa empati och 

förståelse inför den situation den misstänkte befinner sig tolkar jag det som att utföraren inte 

”tillåter” den misstänkte att må dåligt. Istället för att visa medkänsla frågar utföraren hur den 

misstänkte tror att brottsoffret (som har mördats) känner.  

 

Min reflektion kring ovanstående är att ett förhör mycket väl skulle kunna vara av konfrontativ 

och/eller informationsinsamlande karaktär utan att det uttrycks i de teman som jag formulerat i 

denna studie. Det skulle också kunna vara så att ett uttalande och uttryck som jag uppfattar 

empatiskt och medkännande har uppfattats helt annorlunda av de inblandade individerna. Jag 

uppfattar möjligheterna till att upptäcka detta i denna studie som små utifrån att materialet 

utgörs av transkriptioner. Att ta del av ljudinspelningar eller tillochmed videoinspelningar av 

de aktuella förhören hade möjliggjort en djupare analys och djupare förståelse kring de element 

som kännetecknar ett informationsinsamlande respektive konfrontativtförhållningssätt. 

 

6.3 Något om framtida studier 
Det finns mycket få studier av förhörstekniker i en svensk kontext och, till min kännedom, 

ingen som på detta sätt specifikt beskriver och förklarar en del av de uttryck som konfrontativa 
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och informationsinsamlande kan ta sig i praktiken. Denna studies primära syfte har varit att 

förklara och belysa tidigare forskning och teoretiska perspektiv genom att beskriva olika 

uttalanden och uttryck som i praktiken kan anses tyda på användandet av respektive teknik. Min 

uppfattning är att framtida forskning inom området med fördel skulle kunna beröra i vilken 

utsträckning respektive teknik förekommer och vilken praktisk, snarare än teoretisk, effekt detta 

har på den misstänkte och dennes berättande. En av slutsatserna jag drar från denna studie är 

att utförarna i de aktuella förhören inte använder sig av någon specifik teknik utan snarare 

genomför förhören ”på känsla”. Oavsett förhörsteknik anser jag ändå att denna studie har visat 

att det kan anses förekomma tämligen starkt konfrontativa inslag i de aktuella förhören och 

detta är något som åtminstone en tidigare studie i svensk kontext också visat (Nyberg, 2010, 

s.56). Sverige har lagstiftning som reglerar hur ett förhör med en misstänkt ska genomföras. 

Det torde vara ett rimligt antagande att lagstiftningen har viss påverkan på hur utförare väljer 

att genomföra sina förhör och som tidigare nämnts är de förhörstekniker som lärs ut på den 

svenska polisutbildningen av den informationsinsamlande typen (Granhag et al., 2013, s.18). 

Samtidigt finns det sedan tidigare ett antal uppmärksammade svenska fall där oskyldiga 

personer blivit misstänkta för mycket grova våldsbrott och därmed varit frihetsberövade under 

en lång tid. Dessa personer har från start förnekat sin inblandning men senare, som en följd av 

mycket pressande förhörsstrategier, uttryckt i polisförhör att de börjar tvivla på sina egna 

minnen och sin oskuld (Nyberg, 2010, s.5). Det finns dessutom mycket få kartläggningar över 

vilka förhörstekniker som faktiskt används i Sverige. En av de få som genomförts visade att 

svenska poliser förhör på en rad olika sätt (vilket även denna studie, trots att detta inte varit 

dess huvudsakliga syfte att undersöka, kan anses tyda på) och att vissa använder sig av 

konfrontativa och/eller Reid-inspirerade tekniker (Hartwig et al., 2008, s.311). 

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att det behövs fler och mer omfattande svenska 

studier som berör komplexiteten kring förhöret och förhörssituationen som sådan likaväl som 

effekter och annat som kan relateras till användandet av olika förhörsstrategier. 
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