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HUR GÅR ETT FÖRHÖR TILL? 

 

Kallad till förhör? Här är allt du behöver veta.  

 

Begär att ha din försvarare närvarande 

Om du är misstänkt för brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Innan en försvarare är 

utsedd för dig kan polisen fråga dig ”Går det bra att hålla förhör utan försvarare närvarande?”. Vi 

rekommenderar att du svarar nej på den frågan och väntar på din advokat. Allt som skrivs ner 

under förundersökningen, även det inledande förhöret, kan tas upp under rättegången och det kan 

vara svårt att ändra din utsaga i efterhand.  

 

Innan förhöret inleds  

Om du är på fri fot kan du och din advokat träffas innan förhöret och prata. Om du är anhållen 

har du rätt att prata med din advokat i enrum innan förhöret börjar. Detta samtal är viktigt för att 

ni ska kunna bestämma en strategi under förhöret och för att advokaten ska vara väl förberedd på 

vad som kan komma. Även om polisen står utanför dörren och ibland knackar på tar vi därför 

alltid god tid på oss i samtalet med våra klienter innan vi godkänner att förhöret påbörjas.   

 

Förhörets start  

Förhöret inleds alltid med att polisen läser upp dina rättigheter:  

1. Du har rätt till en försvarare  

2. Du har rätt att få information om förändringar av misstanken  

3. Du har rätt att ta del av utredningsmaterialet i den mån det inte är till men för utredningen 

4. Du har rätt att vid behov biträdas av tolk  

5. Du har rätt att inte yttra dig och inte medverka i utredningen av din egen skuld  

6. Staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men den som döms kan bli skyldig att 

betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. För mer information om detta, se vårt inlägg Vad 

kostar en advokat?  
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Av dessa rättigheter är det den femte som är viktigast för dig att känna till under förhöret. Du har 

rätt att inte svara, att säga ”inga kommentarer”, ja till och med att ljuga till svar på polisens frågor. 

Mina klienter frågar mig ofta under förhöret ”behöver jag svara på det?”. Svaret är: nej. Du behöver 

inte svara på någonting. Under samtalet innan förhörets start pratar vi igenom detta och bestämmer 

tillsammans vilken strategi som gynnar just dig.  

 

Under förhörets gång  

Du har när som helst under förhöret rätt att begära en paus för att diskutera med din advokat. Vi 

advokater har tystnadsplikt, så det du säger till oss i enrum stannar där. 

 

Förhörets slut 

Förhöret avslutas med att polisen läser upp vad de har skrivit. Det är viktigt att du lyssnar noga så 

att polisen inte har missuppfattat dig. Efter detta räknas förhöret som ”uppläst och godkänt” och 

det kan då vara svårt att ta tillbaka något som sagts.  

 

Om du är misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan och det bedöms vara av betydelse för 

utredningen, kan polisen ta ett DNA-prov på dig. Detta kallas topsning och görs genom att polisen 

skrapar på insidan av dina kinder med en tops. Om du frikänns för brottet du är misstänkt för 

förstörs provet.  

 

Efter förhöret ringer polisen till förundersökningsledaren som beslutar hur ärendet ska gå vidare.  

 

 

Vill du ha med oss på förhöret? Hör av dig.     

                                             

Matilda Wetterlöf 


