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Planlegging

• Mentale forberedelserMentale forberedelser

• Fysiske forberedelser

• Saksforberedelser
Primacy effect:

De første bevisene som samles inn tillegges mer vekt enn 

de øvrige.  De første bevisene (indisiene) former en mening 

– en formening, forklaring eller oppfatning. Dette 

utgangspunktet påvirker både hva og hvordan du leter etter 

ytterligere informasjon. Videre påvirker det din tolkning av 

informasjonen du samler inn.    

- Baron, 1994



KOGNITIV- OG SOSIALPSYKOLOGIBeslutningstaking / beslutningsfeller

I det daglige nyter mennesket godt av disse (og andre) 
ubeviste forenklingsstrategier. Uten dem ville vi ikke 
klare å skaffe oss nødvendig oversikt eller forståelse. Vi 
ville blitt handlingslammet, frustrerte og deprimerte.

- Lai 1999

De ubeviste forenklingsstrategiene har flere og ulike 
funksjoner. De kan virke gjensidig forsterkende. Felles for fler 
av dem er at de utfordrer vår ”objektivitet”. Etablerte teorier
viser at mennesket har en tendens til å;

b) tolke ny informasjon i lys av mistanken (hypotesen)

d) ignorere eller bortforklare informasjon som ikke passer inn
- Ask og Granhag 2008

c) ta nøytral informasjon til inntekt for etablert oppfatning

a) søke etter informasjon som støtter opp under mistanken

Planlegging



Planlegging

“You start your influence and “work him up” from the very beginning. Your goal is 
to become the only one providing him with comfort and support in his difficult 
situation. You control

Gode beslutninger stimuleres av en gjennomgripende 
streben etter alternative løsninger, uten å favorisere den vi 
allerede har i tankene.

- Alison & Canter 1999



PlanleggingPlanlegging Strategi/taktikk

• Identifisere potensielle bevis (kritisk informasjon)

• Identifisere alle tenkelige forklaringer (hypoteser)

• Søke alle tenkelige forklaringer, før den 
kritiske informasjonen presenteres.

1. Hva kan det bety?
2. Hva annet kan det bety?

2
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• Etabler navnpreferanser og roller 

(Avhørte, egen, advokat, tolk)

• Gi informasjon om:

- Teknisk utstyr (lyd-videoopptak)

- Mulighet for pauser, drikke, evt. mat m.m.

- Formaliteter – plikter og rettigheter

- Måten avhøret vil bli gjennomført på

- Hva politiet ønsker at avhørte skal bidra med

(Avklare forventninger/ufarliggjøre situasjonen)

• Avklar spørsmål

- Lytte aktivt og respondere til spørsmål / behov

Informasjon, kommunikasjon og empati

Kontaktetablering



Informasjon, kommunikasjon og empati

Kontaktetablering

Kommuniserer om kommunikasjonen
- METAKOMMUNIKASJON -

Avklarer rammer, roller og forventninger
- METAKONTRAKT-

Intervjueren tar kandidatens rettigheter på alvor 
- ETABLERER PROFESJONELL TILLIT-

Intervjueren tar kandidatens situasjon på alvor 
- FORMIDLER EMPATI-
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Fri forklaring
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“Pålitelighetshierarkiet”

Informasjonens kvalitet

Milne, B. (2006)

Sonderende spørsmål

5HN (åpne/ledende)

Fri forklaring

Fortell, Forklar, Beskriv

Åpne spørsmål

Ledende
spørsmål

Fri forklaring

• Omfattende forskning  (E. Lofthus 1974 m.fl.)



Fri forklaring

• Gi informasjon
- Hva avhørte skal gjøre – fortelle fritt
- Hva avhører skal gjøre – lytte / ta notater 

• Motivere i tråd med kognitive avhørsteknikker
- ta med detaljer – fortell alt
- god tid

• Overføre kontroll
• Aktiv lytting
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• Spørsmålsstilling
• Temastrukturering
• Presentasjon av kritisk informasjon

Innhold 

Spørsmålsstilling

Sondering



Sondering Spørsmålsstilling

1 

Start alltid med avhørtes frie forklaring“Pålitelighetshierarkiet”  tvinger frem en rekkefølgebestemmelse. 
Derfor:



Sondering

Ta utgangspunkt i kandidatens frie forklaring og start sonderingen med å la 
kandidaten utdype sentrale tema gjennom åpne spørsmål: 
Fortell mer om..., Forklar hva du mener med..., Beskriv hva du så...

2 

Spørsmålsstilling



Sondering

3 

«Tøm ut» hvert tema ved bruk av sonderende («HN») spørsmål

• Hva..
• Hvem..
• Hvor..

• Hva var årsaken..

• Hvordan..

• Hvorfor
• Når..

Spørsmålsstilling



• Lukkede
• Ledende 

• Negative 
• Alternativgivende 

• Pasifiserende 

Sondering

4 

Fri forklaring med etterfølgende åpne spørsmål gir ikke alltid tilstrekkelig informasjon. 
Avhører må derfor vurdere bruk av lukkede spørsmål, selv om slike spørsmål kan 
redusere både mengden og påliteligheten av informasjonen som samles inn (Griffiths 
og Milne 2006 s. 182). Sårbare mennesker er særlig utsatt for påvirkning. 

• Serie-spørsmål
• Lange

• Projisering

Spørsmålsstilling



• Lukkede
• Ledende 

• Negative 
• Alternativgivende 

• Pasifiserende 

Sondering

4 

Fri forklaring med etterfølgende åpne spørsmål gir ikke alltid tilstrekkelig informasjon. 
Avhører må derfor vurdere bruk av lukkede spørsmål, selv om slike spørsmål kan 
redusere både mengden og påliteligheten av informasjonen som samles inn (Griffiths 
og Milne 2006 s. 182). Sårbare mennesker er særlig utsatt for påvirkning. 

• Serie-spørsmål
• Lange

• Projisering

Spørsmålsstilling

• Avklarende

Avklarende spørsmål

Hensiktsmessige, lukkede spørsmål



Avklarende 
spørsmål

Avklarende 
spørsmål

Avklarende 
spørsmål

Introduser tema Neste tema Neste tema Neste tema

Sondering Temastrukturering



Avklarende 
spørsmål

Avklarende 
spørsmål

Avklarende 
spørsmål

Introduser kompetanse Neste kompetanse Neste egenskap Neste egenskap

Sondering Temastrukturering
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• Oppsummering

• Er det noe kandidaten ønsker å legge til

• Har kandidaten noen spørsmål

• Informasjon om hva som skjer videre

• Kontaktperson/avtaler

• Positiv avslutning

Avslutning
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Evaluering

• Informasjonen som kom fram

• Fremtidig utnyttelse av informasjonen

• Gjennomføringen 


