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Förhör med misstänkta skildras ofta i film- och tevedeckare. Men 
hur går de egentligen till i verkligheten? Språkvetaren Ylva Byrman 

studerar i sin doktorsavhandling autentiska förhör i ekobrott. De miss-
tänkta är företagare som inte bokfört enligt reglerna, och de förhörs av 
utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet.

I studien analyseras inte bara själva förhörssamtalen, utan också hur 
de dokumenteras. En möjlighet är att spela in och transkribera förhöret 
ordagrant, men oftast skriver utredaren bara en sammanfattning av vad 
som sagts. Enligt lagen ska sammanfattningen helst skrivas under för-
höret, så att den förhörda kan granska och godkänna formuleringarna 
direkt. Det tvingar utredaren att vara både ordförande och sekreterare 
samtidigt. Utredarna måste också anpassa sig till vilken sorts förhörs- 
dokumentation åklagaren vill ha för att kunna väcka åtal och lägga fram 
bevis i tingsrätten. Sist men inte minst måste utredarna tänka på den 
misstänkta personen, så att den känner sig respekterad och får sin historia 
återgiven på ett lämpligt sätt.

Genom samtalsanalys och genom att låta utredare beskriva och resonera 
om sitt eget arbete, visar Ylva Byrman vilka kompromisser som görs för 
att hantera de många och ibland motsägelsefulla krav som finns i förhörs- 
och dokumentationsarbetet.
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