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Sammanfattning 

Denna uppsats presenterar en studie med syftet att studera anföring i förhörstext i förhållande 

till de brottsrekvisit som behöver stärkas vid grov kvinnofridskränkning. Texterna består av 

målsägarförhör i 11 fall av grov kvinnofridskränkning och har analyserats genom närläsning. 

Resultatet visar att polisen framför allt använder öppen anföring för att stärka alla rekvisit och 

därmed tydligt för fram kvinnans röst i texten. Men samtidigt är bruket vid hotrekvisitet inte 

alltid enligt de bestämmelser som råder, vilket påverkar tillförlitligheten. Studien visar också 

att dold anföring är lika vanligt som öppen för att stärka rekvisit som rör smärta och vanmakt. 

Det öppnar upp för tolkningsmöjligheter och påverkar också textens objektivitet. Att polisens 

sätt att återberätta kan påverka läsarens bedömning av kvinnans, och därmed också 

berättelsens, trovärdighet är studiens slutsats.  

 

Nyckelord: förhör, direkt anföring, indirekt anföring, dold anföring, rekvisit, polistext, grov 

kvinnofridskränkning 
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1 Inledning 

Våld och andra former av kränkningar mot kvinnor har under de senaste decennierna 

uppmärksammats som ett allvarligt samhällsproblem. För den enskilda kvinnan innebär dessa 

våldshandlingar, förutom fysiska och psykiska skador, också sociala problem. Under 2007 

polisanmäldes 26 857 brott med rubriceringen misshandel mot kvinna, enligt 

Brottsförebyggande rådet (2000). Undersökningar visar också att endast en tredjedel av de 

händelser som innefattar våld mot kvinnor anmäls. Det innebär att det finns ett stort mörkertal 

i statistiken (Ekström 2008). För att synliggöra de brott som sker mot kvinnor i hemmet där 

gärningsmannen och kvinnan lever i ett nära förhållande instiftades det år 1998 en ny lag om 

brott vid grov kvinnofridskränkning. Dessa brott innefattar flera händelser av exempelvis 

misshandel och olaga hot och innebär upprepade kränkningar för kvinnan 

(Åklagarmyndigheten 2006).  

Brott med rubriceringen grov kvinnofridskränkning är särskilt komplicerade eftersom de 

ofta sker i hemmet, vilket innebär att vittnen vanligtvis saknas och att andra former av 

stödbevisning är svåra att finna. Den berättelse som brottsoffret lämnar blir därför den 

huvudsakliga bevisningen. Ytterligare en faktor som kan försvåra utredningen är att brottet 

har begåtts av en närstående, vilket gör att lojalitet och sociala bindningar kan göra kvinnan 

känslig för påverkan när det kommer till att medverka i utredningen. Kvinnofridsbrott innebär 

ofta att det finns bevissvårigheter och därmed ställs höga krav på polis och åklagare i arbetet 

med att säkra bevis och samtidigt hålla sig objektiva (Åklagarmyndigheten 2006).  

Eftersom kvinnans egen berättelse har så stor betydelse för utredningen ställer det särskilt 

höga krav på polisen när denna berättelse ska återges som förhörstext. Framför allt med tanke 

på att texten får tyngd och bär sanningsanspråk genom att polisen representerar en myndighet, 

som står för lag och ordning. Texten upplevs därmed som ”sanningen” även om det kanske 

inte alltid är den sanna berättelsen. Frågan är hur kvinnans egen röst förs fram i dessa 

återgivanden genom olika typer av anföring i texten och hur dessa språkliga signaler påverkar 

utsagornas trovärdighet, men också hur de skapar närhet eller distans till henne som 

brottsoffer. Därför kommer jag i denna studie att undersöka anföringen i ett antal 

förhörstexter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka anföring i förhållande till brottsrekvisit
1
 i 

förhörstexter med målsägare i fall av grov kvinnofridskränkning. 

Studiens frågeställningar är: 

- Vilka former av anföring väljer förhörsledaren vid återgivanden av målsägarens 

berättelse? 

- Hur är detta bruk kopplat till brottsrekvisiten? 

 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för skrivandets kontext inom polisväsendet för att 

sedan presentera texterna i en förundersökning och framförallt textgenren förhörstext, som är 

aktuell i denna studie. Därefter följer en redogörelse för brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning, som är aktuell i de förhörstexter som ingår i studien, och en 

redovisning av brottets rekvisit. Jag kommer sedan att presentera tidigare forskning om 

förhörstexter. Slutligen kommer en presentation av begreppet anföring.  

 

2.1 Skrivandet inom polisväsendet 

Inom polisväsendet produceras en stor mängd texter av olika slag. Beslut, anmälningar och 

förhör är några exempel. Skrivandet är en stor och viktig del av polisyrket eftersom 

polismyndigheten har en rättsvårdande funktion. Texterna ska vara juridiskt tjänliga, vilket 

ställer höga krav på ett tydligt och precist språkbruk (Rikspolisstyrelsen 2007). Detta 

understryks även i Språklagen (2009:600) där det står att språket i den offentliga 

verksamheten ”ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (11 §). Rikspolisstyrelsen (2007) har 

också själva givit ut Riktlinjer för skrivande inom polisen, en handledning för skrivande 

poliser. Där förtydligas det ytterligare att ett begripligt språkbruk skapar förtroende och är av 

stor vikt för att myndigheten ska nå ut till medborgarna. Texten bör därför vara formellt 

korrekt både innehållsligt och språkligt, vilket ställer höga krav på poliserna som skribenter 

(2007). 

                                                
1 Brottsrekvisit är de förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att gärningen, enligt brottsrubriceringen, ska 

vara straffbar. Vid grov kvinnofridskränkning måste exempelvis gärningsmannen och offret ha eller ha haft en 

närstående relation och hon ska ha utsatts för flera straffbara gärningar såsom misshandel eller olaga hot 

(Åklagarmyndigheten 2006).  
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Förutom att polisen måste hantera ett stort antal olika texter är skrivandet också speciellt ur 

andra aspekter. Det rör framför allt textens språkliga utformning. Många av de texter som 

produceras har talspråket som utgångspunkt samtidigt som det är nödvändigt att beakta de 

formuleringar som finns i lagtext. Utifrån dessa förutsättningar ska en text skrivas som är 

”begriplig, korrekt och juridiskt användbar” (Rikspolisstyrelsen 2007:4). I denna övergång 

från muntlig berättelse till skriven text visar Jönsson (1988) att betydande förskjutningar i 

perspektiv, precision, logik och värderingar kan uppstå. Detta beror på att:  

- Förhörstexten måste skrivas ur ett specifikt perspektiv. Polisen väljer därför ut vissa 

aspekter i enlighet med förhörets syfte. I texten försvinner också den interaktiva 

strukturen som finns i samspelet mellan förhörsledare och den förhörde i dialogen. 

Texten är istället monologisk och skapad av den enskilde polisen, vilket gör det svårt 

att avgöra varifrån informationen kommer.  

- Språket förändras eftersom tal- och skriftspråk skiljer sig åt sett till syntax och form. 

Det leder till att en viss betydelseförskjutning kan ske. I arbetet med att skriva ner 

samtalet måste också underförstådda uppgifter i samtalet förtydligas och preciseras. 

- En sammanhängande text måste skapas av förhöret. Ett samtal är av en mer 

”hoppande” karaktär och måste skrivas om i en logisk-kronologisk ordning.  

- Budskapet upplevs som mer objektivt och faktabaserat i skrift i jämförelse med ett 

samtal. Den förhördes värderingar och känslor försvinner i hög grad i skrift. 

Jönsson påpekar att dessa konsekvenser i hög grad är ofrånkomliga i denna form av 

omvandling från tal- till skriftspråk, men att de behöver uppmärksammas inom polis- och 

åklagarväsendet för att göra rapporteringen bättre (1988).  

För att texterna ska vara juridiskt användbara måste polisen också vara objektiv i sitt 

skrivande. Enligt Regeringsformen 1 kap, 9 § ska svenska myndigheter och domstolar ”beakta 

allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (1976:871). Denna 

objektivitetsprincip innebär att polisen uttömmande ska dokumentera utredningens 

verksamhet och redovisa alla uppgifter som kommit fram. Det betyder att fakta som talar både 

till den misstänktes för- och nackdel ska presenteras. Polisen ska i sin dokumentation se till 

sakförhållanden och vara objektiv (Bring & Diesen 2009). Detta poängteras också i Polisens 

egna riktlinjer för skrivande. Den skrivande polisen måste vara medveten om ords olika 

värdeladdning och se till så att ordval inte uppfattas som kränkande eller subjektiva. Det 

gäller bland annat vid bruket av anföringsverb, vilket också påpekas i Polisens riktlinjer. Som 
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exempel bör påstår inte användas eftersom det kan ge anledning för läsaren att ifrågasätta 

trovärdigheten hos den förhörde. Istället bör berättar, säger eller uppger användas 

(Rikspolisstyrelsen 2007). (Se vidare 2.5) 

Ytterligare en aspekt av skrivandet är att den färdiga texten ska kunna läsas av en 

heterogen mottagargrupp. Åklagare, domare, andra myndigheter och journalister är några 

exempel. Även de inblandade, det vill säga både brottsoffer och misstänkta, ska kunna ta del 

av texten och känna igen sin egen berättelse. Varje text ska alltså ge tillräcklig och korrekt 

information till varje läsare men också vara begriplig och tydlig för var och en av dessa 

(Rikspolisstyrelsen 2007). 

Förutom texternas karaktär spelar också skrivandets kontext en viktig roll. Oftast innebär 

skrivsituationen att polisen snabbt måste återge känslosamma berättelser oavsett tid på 

dygnet. Det är också vanligt att de blir avbrutna för order om ett nytt ingripande och därför 

inte hinner färdigställa sin text (Ask & Byrman 2008). Omständigheter kan alltså göra att 

förhörstexten får skrivas färdigt flera dagar efter att förhöret har hållits (Gumbel 2000). Att 

arbetsuppgifterna på så vis hopas leder till en stressande skrivsituation där det inte finns 

tillräckligt med tid för skrivandet. Även en livlig situation med mycket folk på stationen kan 

försvåra arbetet (Leijonhielm 1990).  

 

2.2 Texter i förundersökningar 

Som tidigare framkommit inbegriper arbetet som polis skrivande av olika textslag. I detta 

avsnitt kommer förhörstexten att beskrivas ytterligare, eftersom det är den genren som 

analyseras i denna studie. 

  

2.2.1 Förundersökningen och förhörstexten 

En förundersökning inleds när polisen får kännedom om ett brott och det behöver klargöras 

vem som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. 

Denna process startar med en brottsanmälan (Åklagarmyndigheten 2010). Under en 

förundersökning råder dokumentationsplikt för att en tillförlitlig, relevant och uttömmande 

bild av utredningen ska kunna ges till utredare, åklagare, domstol och försvar. Denna 

dokumentation ska vara skriftlig och resultera i ett förundersökningsprotokoll (Bring & 

Diesen 2009). I Förundersökningskungörelsen 22 § förtydligas det att protokollen ska ge ”en 

trogen bild av vad som förekommit vid förundersökningen av betydelse för målet” 
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(1947:948). Protokollet innefattar texttyper som brottsanmälan, förhörstext och PM. Ett PM 

inrymmer polisens egna värderingar och iakttagelser från brottsplatsen (jfr Ask & Byrman 

2008, Gumbel 2000).  

En stor del av förundersökningsprotokollen består av nedtecknade förhör, det vill säga 

återgivanden av de förhördas utsagor. Förhöret är av stor betydelse för utredningen när det ska 

klargöras om det rör sig om ett brott och vilken brottsrubricering som bör användas. Därför är 

det viktigt att kartlägga de rekvisit som hör till brottet och dessa måste säkras i den förhördes 

berättelse för att brottsrubriceringen ska vara korrekt (Bring & Diesen 2009).  

Ett datoriserat formulär med namnet ”Förhör” i DurTvå
2
 används när texten ska skrivas. 

Uppgifter om den förhörde och brottet ska uppges samt tid, plats och närvarande vid 

förhörstillfället. Därefter återges den förhördes uppgifter under rubriken ”Berättelse”. När ett 

förhör avslutas ska den förhörde sedan få ta del av texten för granskning och korrigering av 

uppgifter. Denna delgivning är viktig eftersom förhörstexten är ett juridiskt bindande 

dokument och ett godkännande från den förhörde behövs. Under vissa omständigheter är det 

också möjligt att anteckna förhöret i konceptform och för den förhörde att godkänna detta 

sammandrag av förhöret. När anteckningarna skrivs rent måste de återgivna utsagorna återges 

utan omformulering (Bring & Diesen 2009).  

Värderingen av den förhördes utsagor är ofta av stor betydelse eftersom förhörstexten kan 

användas som bevis. Framför allt vid grövre brott spelar förhörsreferaten en stor roll vid 

huvudförhandlingen (2009). Förundersökningskungörelsen 22 § reglerar hur dessa utsagor 

ska dokumenteras: 

 

Utsaga skall, i de delar den anses böra intagas i protokollet, återgivas i så 

nära överensstämmelse som möjligt med det talade ordet. Ordagrann 

återgivning behöver dock ej ske annat än då det ligger vikt på att de exakta 

ordalagen inflyta i protokollet. Utsaga som ordagrant antecknats i protokollet 

skall sättas inom citationstecken. (Förundersökningskungörelsen 1947:948) 

 

Förhörstextens återgivelse av den förhördes utsagor behöver alltså inte vara ordagrann men 

det är viktigt att det är den förhördes version som framträder. Exakta återgivanden ska 

användas när det anses vara av betydelse för utredningen och ska tydliggöras genom bruket av 

citationstecken (Bring & Diesen 2009).  

                                                
2 DurTvå står för Datoriserad Utredningsrutin Tvångsmedel och är ett blankettsystem där samtliga dokument i 

polisens brottsutredningar, förutom trafikbrott, redovisas. Även datorsystemet RAR, Rationell Anmälningsrutin, 

används för att skriva in brott och händelser (Polisens datasystem 2009). 
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När det gäller dokumentation av den förhördes utsagor framhåller Bring och Diesen (2009) 

att en exakt återgivelse ger ett mer tillförlitligt underlag än ett referat om det skulle uppstå 

diskussion om vad som sagts under förhöret. En risk är nämligen att informationen förvanskas 

när referaten skrivs ner. Därför har det under en längre tid pågått en diskussion i flertalet 

utredningar och propositioner (se ex. SOU 1992:61, prop. 1994/95:23 och Jansson 1997) om 

att band- och videoupptagning bör bifogas texten tillsammans med en kort skriftlig 

redogörelse av förhörets innehåll. Detta sker redan vid förhör med barn. På så vis kan 

åklagaren ta del av den exakta utsagan och dokumentationen blir mer tillförlitlig. Men detta är 

tidskrävande och kan också leda till problem när polisförhöret blir en del av bevisningen och 

behöver vara mer omfattande, eftersom utsagorna enligt dokumentationsplikten måste vara 

skriftliga. Att skriva ut förhören helt, i så kallade dialogförhör, är ett annat alternativ men är 

även det tids- och resurskrävande. Ett annat problem är att det är svårt att få en helhetsbild av 

dessa förhör (Bring & Diesen 2009).  

I Förundersökningskungörelsen 22 § står det att protokollet ska ge en trogen bild av 

händelsen, men Bring och Diesen (2009) understryker trots allt att vissa moment försvinner i 

referatförhören. I texten framkommer det sällan hur förhöret gått till, vilka frågor som ställts, 

hur den förhörde har svarat på dessa samt vad förhörsledaren har utelämnat eller lagt till i 

texten. Ytterligare en brist är att det vid referatförhör är svårt att bedöma vem informationen 

kommer ifrån, om förhörsledaren har formulerat ett påstående som bekräftats av den förhörde 

eller om uttrycket faktiskt är den förhördes egen utsaga (2009). Dessutom är det varje 

förhörsledares uppgift att avgöra vilken information och vilka rekvisit som är av betydelse för 

utredningen, vilket också styr förhöret (Gumbel 2000).  

 

2.3 Rekvisit vid grov kvinnofridskränkning 

Brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning infördes 1998 i Brottsbalken 4 kap. 4a§ och 

innebär att en man genom brottsliga gärningar utsätter en närstående kvinna för upprepad 

kränkning av hennes integritet med avsikt att skada hennes självkänsla (1999:845). För att en 

person ska kunna bli dömd för brottet krävs att ett antal rekvisit täcks in, det vill säga att ett 

antal krav behöver vara uppfyllda, för att brottsrubriceringen ska vara aktuell 

(Åklagarmyndigheten 2006, Brottsförebyggande rådet 2000). Rekvisiten är som följer: 
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- Gärningsmannen är eller har varit närstående till kvinnan som är offret. Närstående 

definieras genom äktenskap eller ett äktenskapslikanande förhållande mellan 

mannen och kvinnan. 

- Den brottsliga handlingen måste innefatta flera straffbara gärningar. Dessa 

upprepade gärningar eller kränkningar måste alltså var och en vara straffbelagda 

och ha skett vid fler än två tillfällen.  

Avsikten med lagen är att brott av mindre allvarlig art som upprepats mot samma kvinna 

tillsammans kan bedömas som ett allvarligt brott med strängare påföljd. För att avgöra om 

dessa gärningar varit ämnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla och om de varit av 

nedbrytande karaktär ska hänsyn tas till kvinnans hela situation, dels till vilka omständigheter 

som råder i kvinnans liv, dels hur allvarliga brottshandlingarna är. Dock behöver det inte 

bevisas att kvinnans självkänsla skadats. Att hennes situation och gärningarna allmänt skulle 

kunna leda till att självkänslan skadas allvarligt är tillräckligt
3
 (Åklagarmyndigheten 2006, 

Brottsförebyggande rådet 2000).  

De brottshandlingar som avses vid grov kvinnofridskränkning definieras i kapitel 3, 4 och 

6 i Brottsbalken och innefattar misshandel, olaga frihetsberövande, olaga hot, olaga tvång, 

ofredande, hemfridsbrott, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande eller sexuellt ofredande 

(Åklagarmyndigheten 2006, Brottsförebyggande rådet 2000). För dessa straffbelagda 

gärningar finns andra rekvisit som bör täckas in. När det gäller misshandel måste det säkras 

att brottsoffret har tillfogats kroppsskada, sjukdom eller smärta samt att denne har försatts i 

vanmakt eller annat tillstånd (Brottsbalken 3 kap. 5 § 1998:393).  

 

2.4 Tidigare forskning om förhörstext 

Det finns ett antal tidigare studier gjorda med förhör och förhörstexter i fokus och dessa 

presenteras nedan.  

 

2.4.1 Från förhörssituation till förhörstext 

I en avhandling från 1988 studerar Linda Jönsson dels polisförhöret som 

kommunikationssituation, dels förhållandet mellan det inspelade förhöret och vad som skrivs i 

                                                
3 Även subjektiva rekvisit, det vill säga gärningsmannens uppsåt, ska täckas in. Det är dock tillräckligt att han 

har haft uppsåt till de faktiska omständigheter som ska bedömas i målet för att detta krav ska vara uppfyllt 

(Åklagarmyndigheten 2006). De subjektiva rekvisiten kommer dock inte att studeras i denna undersökning.  
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förhörstexten. Hon undersöker vem som styr informationen i dialogen och vems perspektiv 

som framträder i den skrivna texten. Materialet består av 30 inspelade förhör med misstänkt 

samt tillhörande texter. De brott som de misstänkta är anklagade för är av lindrig karaktär 

med rubriceringarna bedrägeri, stöld eller snatteri. Jönsson påpekar att just dessa brott ger 

utredningar av mer okomplicerad natur och därför inte hotar polisens egen prestige, vilket gör 

att goda förutsättningar finns för att förhöret ska kunna genomföras så att polisen kan utföra 

sina åligganden. Jönssons studie är därmed inte representativ för polisförhör vid alla former 

av brott (1988). 

Resultatet av Jönssons studie (1988) visar att förhörssituationen är en institutionaliserad 

och rutiniserad interaktion som präglas av att polisen ska skriva en rapport. Det leder till att 

förhörsledaren målinriktat styr dialogen och på så vis också kontrollerar vad som kommer 

fram under förhöret. Samtidigt visar studien att förhörssituationen hålls informell och att 

förhörsledaren gör en kompromiss mellan att ha ett gott samtalsklimat och att effektivt få 

fram den information som behövs.  

Jämförelsen mellan inspelat förhör och de skrivna texterna visar att förhörsledaren har ett 

stort inflytande över berättelsen och i hög grad också står för formuleringen. Dels har polisen 

en uppfattning om vad som ska ingå i förhörstexten och rapporterar därför inte fullt ut vad den 

misstänkte säger, dels bygger polisen ut uppgifterna vid skrivtillfället för att få en koherent 

skriftlig text. Resultatet visar att drygt 1/3 (36 %) av uppgifterna i förhörstexten kan återföras 

till den misstänktes egna utsagor och ungefär hälften av dessa återges troget, d.v.s. utan 

ändringar. Den förhörde bidrar själv med 18 % av uppgifterna som svar vid öppna frågor. 

Dock är det polisen som tar initiativet till dessa frågor. Nästan hälften (46 %) av uppgifterna 

kan tillskrivas förhörsledaren och utgörs av polisens påståenden och ja- och nej-frågor som 

bekräftas av den misstänkte. Men uppgifterna består också av tillägg som den misstänkte inte 

får möjlighet att bekräfta (1988).  

Jönssons resultat visar även att bruket av citat och anföringsverb ofta är flertydiga och i 

vissa fall också missvisande. Citationstecken används framför allt för att markera stilbrott som 

exempelvis ”åkt dit” (1988:68) och inte direkta citat. Det är dock inte självklart vem som står 

för uttrycket, för studien visar nämligen att polisen också använder citationstecken för att 

markera polisiära jargongord som ”det var så ’stökigt’ på platsen” och det kan i kombination 

med sägeverb, som antyder att den förhörde uttryckt detta, bli missvisande. Anföringsverb 

används relativt ofta för att visa den förhördes aktivitet. Det vanligaste verbet är uppger och 

förekommer 68 % av gångerna. Verbet ger bilden av att den misstänkte lämnat en uppgift, 

vilket också är fallet drygt hälften av gångerna. De övriga förekommer dock när den 
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misstänkte bekräftar polisens utsaga eller ger minimal respons på en sluten fråga. Jönsson 

poängterar att problemet med detta är att läsaren uppfattar bruket av dessa anföringar som den 

misstänktes egna utsagor trots att det inte alltid är fallet och det kan påverka tolkningen av 

förhörstexten (1988).  

 

2.4.2 Förhörstextens innehåll och perspektiv 

Språket i förhörstext har studerats av Ingetora Gumbel (2000). I sin studie har hon granskat 

texternas innehåll och perspektiv med syfte att undersöka om polisens inställning till 

kvinnomisshandel avspeglar sig i texten. Materialet består av det inledande förhöret med 

målsägare och misstänkt i tio misshandelsfall. 

I analysen har Gumbel (2000) studerat ett antal innehållskomponenter och hon har också 

kopplat fördelningen av innehållet till vilken information som förhörsledare behöver för att 

stärka rekvisiten. I förhörstexten har hon hittat fem olika komponenter: 

- Bakgrund: denna komponent fungerar som en inledning och presentation och finns i 

två varianter. Antingen kopplas beskrivningen till misshandeln eller så försöker texten 

delvis förklara det inträffade. 

- Upprinnelse: i denna del beskrivs våldssituationens uppkomst. 

- Våldsskildring: här beskrivs våldet och därmed också brottet. Detta avsnitt är ofta 

detaljrikt. 

- Avtrappning: denna komponent skildrar situationen närmast efter våldssituationen 

och framför allt hur parterna förhåller sig till varandra efter det inträffade.  

- Avslutning: denna del består dels av ett konstaterande att målsägaren är rädd, dels av 

en redogörelse av hur parternas relation ser ut nu. Brukligt är också att kvinnans 

skador beskrivs.  

I målsägarförhören i studien uppfylls en tredjedel av texten av våldsskildringen. Detta är 

kopplat till rekvisiten som behöver täckas upp. Dessa är ofta direkt kopplade till lagparagrafen 

om misshandel och utgörs av bestämningar av person, våld, tid och rum. Det behöver 

nämligen klargöras vem som har tillfogat vem skada eller smärta och om den utsatte har 

försatts i vanmakt eller liknande samt när, var och hur detta har skett. Av den anledningen 

återfinns de viktigaste rekvisiten i våldsskildringen i förhören med målsägaren. Tidpunkt och 

plats presenteras i det Gumbel kallad för ”upprinnelsen”. Gumbels studie (2000) visar att 
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målsägarförhöret framför allt innehåller information av juridisk och polisiär karaktär. Att 

täcka in de rekvisit och presentera de faktauppgifter som åklagaren behöver styr förhöret och 

texten i hög grad.  

Gumbel (2000) har även studerat perspektivet i dessa förhör genom en kritisk textanalys av 

fyra av fallen som ingår i studien. I dessa texter har hon granskat anföring, pronomenbruk och 

agentivitet med syftet att studera hur förhörsledarnas inställning till brottet kommer till 

uttryck. Hon har också undersökt den information som kan relateras till förhörsledarens syn 

på kvinnomisshandel. Undersökningen visar att förhörstexter är kronologiskt disponerade och 

sällan visar om de uppgifter målsägaren ger är spontana utsagor eller svar på förhörsledarens 

frågor. Det går inte heller att utläsa hur frågorna är ställda, om de är öppna eller av ja- och 

nej-karaktär. Detta kan kopplas till Jönssons studie (1988) som visar att endast 1/3 av 

uppgifterna helt kan återföras till den förhörde, medan drygt hälften kan tillskrivas 

förhörsledaren. Det går alltså inte säkert att säga vems utsagor som återges i förhörstexten.  

För att markera att informationen som står i texten är återgivanden av den förhördes 

berättelse kan förhörsledaren använda sig dels av indirekt anföring eller citat, dels 

tempusbyten. Indirekt anföring består av ett pronomen i 3:e person och ett anföringsverb följt 

av en att-bisats. I Gumbels material (2000) är de vanligaste anföringsverben uppge, men 

berättar, säger, tror och förklarar förekommer också. Även anföringsfrasen enligt X används. 

Det finns dock skillnader i bruket av anföringsverb. I förhörstexterna med misstänkta används 

oftast uppge, medan berätta och säger är lika vanliga i förhör med målsägarna. Flest 

anföringsverb förekommer dock i förhörstext med misstänkt; närmare bestämt 98 av 114 verb 

återfinns i dessa texter. Gumbel har studerat dessa ur ett semantiskt perspektiv och menar att 

uppge, påstå och hävda tydligt markerar avstånd. Att använda berätta visar istället att den 

förhörde talar om vad som har hänt och sagts. Enligt Gumbel visar bruket av uppge vid 

misstänktas förhör att förhörsledaren har en större distans till den förhörde. Andelen 

anföringsverb i dessa texter visar också att förhörsledaren är noga med att markera den 

misstänktes utsagor. Anföringsverben återfinns i alla innehållskomponenter. I förhörstext med 

målsägare förekommer de få indirekta anföringarna endast i bakgrund- och 

avslutningskomponenterna. Gumbel menar att bruket av anföringsverb tydligt visar 

förhörsledarens närhet och distans till de förhörda (2000). 

Citat är det andra sättet att återge muntliga yttranden. Enligt Förundersökningskungörelsen 

(1947:948) behöver utsagor återges ordagrant om det har betydelse för brottsrubriceringen, 

exempelvis vid olaga hot eller om citatet anknyter till viktiga rekvisit. Användningen av citat 

är vanligast i förhör med målsägare, visar Gumbels studie (2000). Men i undersökningen 
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förekommer också andra former av citat; dels återgivelse av vad den förhörde menar att 

motparten sagt, dels fraser och ord som innebär stilbrott eller ett känsloläge som kan kopplas 

samman med den förhörde. Ett exempel kan vara ”Robert uppgav att han kände sig ’ledsen’ 

efteråt” (2000:24). Detta är vanligt i förhör med misstänkt och visar på en distans från 

förhörsledarens sida (2000). 

Modus är också ett sätt att markera anföring, om än på ett otydligare sätt, menar Gumbel 

(2000). I ett av hennes fall beskrivs våldsskildringen i pluskvamperfekt med exemplet 

”därefter så hade Mats utdelat ett knytnävsslag mot hennes huvud” (2000:23). Presens eller 

preteritum används i övriga innehållskomponenter. På så vis byter förhörsledare perspektiv 

och visar att sanningshalten inte kan garanteras i jämförelse med övriga delar, skriver Gumbel 

(2000).  

Jönssons studie (1988) visar att de misstänkta vid förhör är hårt styrda av förhörsledaren. 

Gumbels resultat (2000) tyder dock på att målsägarförhören styrs ännu mer av polisen 

eftersom rekvisit måste täckas in. Resultaten visar att polismannens perspektiv tydligt går att 

utläsa i texten. Enligt Gumbel visar förhörsledaren distans till de misstänkta männen och 

empati för kvinnorna som är målsägare. Deras syn på kvinnomisshandel överlag blir alltså 

synlig i texten (2000).  

 

2.4.3 Brottsrekvisit i förhörstexter 

Hur den skriftliga myndighetsutövningen ser ut men också hur polisutbildningen förbereder 

studenterna för yrkeslivet studeras av Ask och Byrman (2008). De har i en analys av 

förhörstexter studerat perspektiv och verbtyper för att se hur rekvisiten skrivs fram i texten. I 

analysen studeras skribentens och textens övergripande perspektiv. För att tydliggöra 

perspektivet studeras också verbanvändningen i relation till textens förgrund, som består av 

rekvisiten, och bakgrund, som ger en djupare förståelse av händelsen. Texterna består dels av 

förhörstexter från övningar vid polisutbildningen skrivna av studenter, dels av förhörstexter 

från autentiska fall skrivna av verksamma poliser. Syftet med analysen är också att jämföra 

texter i utbildning och yrkespraktik (Ask & Byrman 2008). 

Resultatet visar att de skriftliga referaten utmärks av brottsrekvisit. Textens perspektiv 

präglas av förhörsledarens uppgift att täcka in rekvisit och bestämma fallets brottsrubricering. 

I förgrunden återfinns uppgifter om de brottsliga handlingarna, som ger förutsättningarna för 

att väcka åtal. Handlingarna utvecklas och byggs ut med detaljer i bakgrunden. Den främsta 
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skillnaden mellan texterna återfinns i bakgrunden eftersom de autentiska texterna är längre 

och mer detaljerade. Ask och Byrman (2008) framhåller att denna utveckling av detaljer ökar 

trovärdigheten eftersom de utförliga beskrivningarna av händelseförloppet kan stärka 

rekvisiten. Det är alltså med hjälp av bakgrunden texten övertygar sin läsare (2008).  

 

2.5 Anföring 

Begreppet anföring innebär att en persons uttalanden återges av någon annan, vilket kan ske i 

både tal och skrift (Hultman 2003). Begreppet används vanligtvis inom litteraturvetenskapen 

vid studiet av hur tal eller dialog förs in i narrativa texter och delas då in i tre typer: direkt, 

indirekt och dold anföring 
4
 (Liljestrand 1983). Men begreppet anföring används också vid 

analys av samtal och benämns då som reported speech (se ex. Buttny 1997, Holt 1996 och 

Stokoe & Edwards 2007).  

 

2.5.1 Direkt anföring 

Den direkta anföringen innebär att ett ordagrant yttrande återges, med eller utan en 

anföringsfras. Detta kallas också för citat och förtydligas genom citationstecken eller 

talstreck. Ett exempel är ”Jag är så rädd” eller med en anföringsfras ”Jag är så rädd”, sade 

hon. Som exemplen visar innehar de direkta anföringarna, det vill säga den anförda satsen, 

ofta huvudsatsform. Pronomen och tempus är det samma som i uttalandet och styrs inte av 

anföringsfrasen (Hultman 2003, Liljestrand 1983). I litterära texter och sakprosa är det också 

möjligt att subjunktionen att kan inleda en direkt anföring, men till skillnad från en indirekt 

anföring behålls huvudsatsformen (Hultman 2003), som ger exemplet Hon sade att jag är så 

rädd.  

 

2.5.2 Indirekt anföring 

Indirekt anföring benämns ofta som referat och konstrueras normalt genom pronomen och 

anföringsverb följt av en bisats som ofta inleds med att och sedan följs av det återgivna. Det 

kan alltså ses som ett referat av den direkta anföringen (Liljestrand 1983), vilket ger följande 

exempelmening: Hon sade att hon var rädd. Oftast ändras tempus så att det är gemensamt 

                                                
4 I motsats till anföringen står begreppet relation som består av de delar i en text där författaren har ordet själv 

(Hellspong & Ledin 1997, Liljestrand 1983). 



 

  16 

med anföringssatsen och första och andra personens pronomen återges med tredje personens 

(Hultman 2003). Liljestrand (1983) menar också att anföringsverbet i vissa sammanhang kan 

uteslutas när ett uttalande refereras om meningarna grammatiskt är bundna till varandra och 

att det av kontexten tydligt framkommer att de hör samman. 

 

2.5.3 Dold anföring 

Företeelsen dold anföring är besläktad med erlebte rede, ett begrepp som används inom 

litteraturvetenskapen (Liljestrand 1983, Stanzel 1996). Begreppet kan förklaras som en hybrid 

av direkt och indirekt anföring. Ofta bevaras nämligen huvudsatsformen och uttryckssättet 

från den direkta anföringen, vilket innefattar vokabulär och känslor kopplade till personen i 

berättelsen. Tempus och pronomen överensstämmer vanligtvis med den indirekta anföringen 

och är alltså de samma som berättarens. Typiskt är också att inga sägeverb inleder satsen 

(Jansson 2003, Liljestrand 1983). Om det är författaren eller personen i fråga som ligger 

bakom uttalandet blir därför svårare att avgöra (Stanzel 1996). Det som sker är dock att texten 

byter perspektiv från att ha beskrivit något utifrån till att se det inifrån (Hellspong & Ledin 

1997). Att det rör sig om en talsituation framgår framför allt av kontexten. Men ofta infogas 

den dolda anföringen också i en större helhet som kan försvåra identifieringen (Jansson 2003, 

Liljestrand 1983, Stanzel 1996). Ett exempel på dold anföring är Hon var så rädd, vilket visar 

en huvudsats där läsaren inte kan se om det är en utsaga eller en tolkning av skribenten. 

 

2.5.4 Anföring och tolkning 

Att använda anföring innebär att talaren eller skribenten signalerar vem som står för ett 

yttrande. Det blir då också tydligt att det rör sig som ett referat eller citat, framför allt om 

anföringssatsen står initialt. Holt (1996) menar att dessa språkliga signaler skapar trovärdighet 

och ger en autentisk känsla för en redogörelse eftersom berättaren på så vis signalerar att 

ingen egen tolkning görs utan att någon annans ord yttras ”objektivt”. På så vis får läsaren en 

”direkt tillgång” till händelsen och kan själv bilda sig en uppfattning om det uttalade (1996). 

En studie av Buttny och Williams (2000) visar dock att anföring väldigt sällan består av 

ordagranna återgivelser, även om liknande strukturella former används och återberättarna har 

fångat kärnan i yttrandet. Samtidigt framhåller Buttny (1997) att bruket av anföring markerar 

att det är någon annan förutom berättaren som bär ansvaret för sanningsvärdet i yttrandet, 

vilket Cassirer (1979) kallar för uttalandets epistemiska modus. I vilken omfattning läsaren ser 
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uttalandet som tillförlitligt påverkas därmed av läsarens åsikt om talarens benägenhet att tala 

sanning, vilket kallas för uttalandets epistemiska status. Stokoe och Edwards (2007) påpekar 

att den värdering som görs av berättelsens trovärdighet kan spela stor roll i vissa 

sammanhang, exempelvis förhör, eftersom det kan påverka utgången i målet. I dessa 

sammanhang är också återberättarna av betydelse, eftersom det är de som skapar den 

återgivelse som andra får läsa och bedöma. Tolkningen kan också påverkas av 

anföringssatsens placering. Om den kommer efter själva uttalandet kan det få effekten att 

läsaren tolkar det som att det är den som refereras utsagor, speciellt vid långa återgivanden. 

Denna tolkning kan påverka uppfattningen om skribentens objektivitet (Cassirer 1979).  

White (2005) framhåller att referatets tillförlitlighet också kan påverkas av skribentens val 

av anföringsverb, som dock varierar beroende på diskurs. Att välja att referera någons utsagor 

visar att det som sagts på något vis är relevant för berättelsen, men dessa yttranden kan 

framhävas positivt eller negativt av den som refererar, vilket också Buttny (1997) påpekar. 

Med andra ord kan utsagorna framhävas som trovärdiga eller opålitliga. Ett sätt att positivt 

framhäva yttrandet och med det också visa dess pålitlighet är att använda verb som 

exempelvis påvisar eller bevisar, vilket är vanligt i en akademisk diskurs. I polistexter 

däremot bör det inte förekomma med tanke på objektivitetsprincipen. Om skribenten istället 

tar distans från yttrandet och framhäver det negativt indikerar det att inget ansvar tas för 

utsagans tillförlitlighet. Det visas vanligtvis genom användandet av anföringsverb som påstår 

eller hävdar. Men skribenten kan också välja att vara neutral i förhållande till yttrandet genom 

att exempelvis använda säger eller rapporterar (White 2005). 

 

3 Metod och material  

I detta avsnitt kommer jag först att presentera vald metod samt aktuella kategoriseringar i 

analysen. Därefter följer en presentation av studiens material, urval och avgränsningar. En 

allmän karaktäristik av materialet kommer också att göras. I efterföljande del visar jag sedan 

vilka etiska forskningsprinciper jag har tagit hänsyn till. Slutligen kommer metod- och 

materialkritik för denna studie att framföras.  

 

3.1 Metod  

I denna studie av förhörstexter med målsägare kommer en textanalys att genomföras. Denna 

analysmetod presenteras i detta avsnitt.  



 

  18 

 

3.1.1 Textanalys 

I studien av förhörstexter har jag valt att använda mig av närläsning för att analysera texterna. 

Denna textanalytiska metod innebär att en djupgående undersökning görs av ett begränsat 

material och därmed används en kvalitativ metod (Lagerholm 2005). En textanalys har en 

tolkande funktion som handlar om att fördjupa förståelsen av texten (Hellspong & Ledin 

1997).  

Tillvägagångssättet vid en textanalys kan utformas på flera sätt. Vid denna närläsning 

studeras textens ideationella struktur med fokus på perspektiv och textens interpersonella 

struktur med fokus på inbäddning, enligt Hellspong & Ledins (1997) modell, i relation till de 

brottsrekvisit som förekommer i texten. Att studera en texts perspektiv handlar om att se vilka 

synvinklar som texten språkligt presenterar. Eftersom det är målsägarens perspektiv som är av 

intresse kommer de perspektivmarkörer som den skrivande polisen använder för att visa 

kvinnans synvinkel att vara i fokus. Detta är direkt kopplat till textens inbäddning, som berör 

textens inre ramar, och handlar om att andra texter eller röster träder fram i texten genom 

författaren. Det är aktuellt i förhörstexten eftersom den består av polisens återgivanden av 

målsägarens berättelse. Förhörstexten är därmed en inbäddad text där en persons ord 

framträder inneslutet i någon annans. För att studera textens inbäddning är det lämpligt att 

undersöka textens anföringar och bruket av referatmarkörer, vilket kommer att förtydligas 

ytterligare i avsnitt 3.2 Kategoriseringar. Förhållandet mellan perspektiv- och referatmarkörer 

i relation till brottsrekvisiten är fokus för textanalysen.  

 

3.2 Kategoriseringar 

Syftet med denna undersökning är att studera förekomsten av anföring i förhörstexter. De 

olika anföringstyperna som studeras är direkt, indirekt och dold anföring enligt definitionen i 

2.5. Begreppen används vanligtvis för att studera tal i narrativa texter och lämpar sig därför 

även i denna studie eftersom förhörstexter är just återgivna berättelser (jfr Hellspong & Ledin 

1997). Anföringstyperna direkt och indirekt anföring har i denna studie fått det övergripande 

namnet öppen anföring. Därmed används de två kategoriseringarna öppen och dold anföring. 

Av den öppna anföringen har en beräkning av anföringsverb och citat skett. Till 

anföringsverben räknas alla verb som kan definieras som sägeverb, ex. berättar och hotar, 

men också verb som kan bytas ut mot säger, utan att det påverkar meningens betydelse. Till 
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citaten, den direkta anföringen, räknas både enstaka ord och längre meningar. Till den öppna 

anföringen finns i denna studie också en undergrupp som innefattar indirekta anföringar av 

förhörsledarens egna frågor. Dessa återgivanden av polisens frågor är intressanta eftersom de 

förtydligar vilken fråga den förhörda har fått. Dessa anföringar kommer att benämnas som 

frågeanföring och inleds exempelvis med tillfrågad om, ombeds att berätta om eller på fråga 

om. En annan form av öppen anföring som förekommer är anförd anföring och innebär att 

målsägaren själv refererar till vad någon sagt, vilket förtydligas i texten. Bruket av öppen 

anföring i förhörstexter kan därmed sägas tydligare visa för läsaren vad som återges av 

förhörsledaren som målsägarens ordagranna utsagor eller som referat av dessa. Även 

frågeanföringen i texten gör att vad som sagts under förhöret blir tydligare för läsaren. 

Den dolda anföringen har inte summerats på samma sätt som den öppna, vilket beror på att 

den inte är lika enkel att beräkna eftersom den är tolkningsbar och ofta ingår som en del i en 

större helhet. Denna anföring är dock viktig för resultatet och förekomsten har därför 

uppskattats i samband med rekvisiten. Bruket av dold anföring gör att det blir otydligare för 

läsaren om det är den förhörda som uttryckligen sagt det som står skrivet, eller om det är en 

tolkning som gjorts av förhörsledaren. 

Enligt syftet ska anföringsbruket i förhörstexterna också relateras till de rekvisit som är 

aktuella vid brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning (se 2.4). I studien kommer därför 

följande kategoriseringar av rekvisiten att användas: 

1. Fysiskt och psykiskt våld: de brottsliga gärningar som kan kategoriseras som 

fysiska våldshandlingar, skador och smärta. Den psykiska misshandeln rör bl.a. 

okvädingsord och handlar också om målsägarens upplevelser av vanmakt.  

2. Hot: brottsliga gärningar i form av verbala hot. 

3. Parternas relation: handlar om kvinnan och gärningsmannens relation. Det 

måste, enligt brottsrubriceringen, styrkas att de är närstående . 

4. Upprepade kränkningar: de brottsliga gärningarna måste vara återkommande 

och ha inträffat fler än två gånger. 

 

3.3 Material 

Materialet består av totalt 11 autentiska förhörstexter skrivna av verksamma poliser i fall med 

brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning. Förhörstexterna är en del av det insamlade 

materialet inom ett projekt med namnet ”Texter med tyngd. Skrivande i utbildning och 
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yrkespraktik”
5
 vid Institutionen för språk och litteratur vid Linnéuniversitetet. Av texterna 

kommer två texter från en mellanstor polismyndighet i mellersta Sverige och övriga från en 

stor polismyndighet i södra Sverige. 

 

3.3.1 Urval och avgränsningar 

Utifrån det tillgängliga materialet av förundersökningar gjordes först ett urval grundat på 

geografisk spridning och polismyndigheternas storlek. Eftersom det i polisens 

förundersökningar av brott finns ett flertal texttyper gjordes därefter ett urval utifrån genre. I 

studien fokuseras förhörstexter av den anledningen att polisen där måste återge tal i skrift på 

ett sakligt och objektivt sätt samtidigt som rekvisit behöver säkras eftersom texten ligger till 

grund för om åklagaren kan väcka åtal. Syftet att studera förhållandet mellan anföring och 

rekvisit gjorde också att ett urval grundat på brottsrubricering genomfördes. Endast fall av 

grov kvinnofridskränkning valdes ut eftersom polisen vid dessa utredningar behöver säkra ett 

flertal rekvisit (se avsnitt 2.3). Eftersom dessa rekvisit framför allt återfinns i målsägarens 

berättelse gjordes ytterligare en avgränsning genom att endast förhör med målsägare studeras. 

Målsägarens berättelse är dessutom den huvudsakliga bevisningen i dessa fall av grov 

kvinnofridskränkning, vilket ytterligare gör det relevant att studera dessa texter.  

 

3.3.2 Allmän karaktäristik av texterna 

Förhörstexterna är standardiserade genom att de är införda i ett datoriserat formulär, DurTvå, 

och därmed har en gemensam layout försedd med polismyndighetens logotyp (se bilaga 1)
6
. 

Genomsnittslängden på förhörstexterna är 1 712 ord men antalet varierar mellan 371 och  

4 035 ord. Den stora variationen av antalet ord kan härledas till person, plats, rum och tid på 

dygnet och gör varje specifikt fall unikt. Att de inblandade personerna påverkar förhörstexten 

beror dels på vilken polis som agerat förhörsledare, dels på målsägarens förmåga att uttrycka 

sig och vilja att deltaga. Förhörsledaren formulerar frågorna och står för sammanställningen 

av texten och styr på så vis förhöret och vad som hamnar i förhörstexten (se Jönsson 1988). 

Grov kvinnofridskränkning innebär att flertalet gärningar ska ha skett vid olika tillfällen (se 

2.3), vilket också kan göra att förhörens längd skiljer sig åt. I vissa fall genomförs endast ett 

                                                
5 I projektet ”Texter med tyngd. Skrivande i utbildning och yrkespraktik” under ledning av Sofia Ask och 

Gunilla Byrman vid Institutionen för språk och litteratur vid Linnéuniversitetet undersöks myndighetsskrivande i 

utbildning och yrkespraktik för poliser, socionomer och lärare (Ask & Byrman 2008).  
6 Förhöret i bilaga 1 har inte analyserats i studien. 
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förhör på grund av att kvinnan tar tillbaka sin anmälan och inte vill medverka i en vidare 

utredning. Vid misshandelsfall kan också plats och rum skilja sig åt, framför allt vid första 

förhörstillfället, och påverka textens längd och innehåll (se Gumbel 2000). Om kvinnan 

kommer till polisstationen och gör sin anmälan sker förhöret under lugnare förhållanden och 

dokumentationen blir mer informationsrik än om polisen får ett larm och håller första förhöret 

på brottsplatsen. Vid dessa situationer finns ett stressmoment och mindre utrymme ges till 

förhöret (Gumbel 2000). Därför bör kompletterande förhör hållas i en av målsägaren vald 

förhörsmiljö (Åklagarmyndigheten 2006). Slutligen spelar också tiden in eftersom förhören 

ibland får skjutas upp på grund av alkohol- eller drogpåverkan, skador eller chock. Att det 

första förhöret dessutom hålls oavsett tid på dygnet kan också vara av betydelse.   

Utmärkande för förhören som textgenre är också att texterna är repetitiva eftersom delvis 

samma uppgifter upprepas i de olika förhören för att tydliggöra händelseförloppen, vilket 

också kan påverka textlängden. Dessa intertextuella inslag mellan förhören i samma 

förundersökningsprotokoll gör att texterna kan upplevas som tjatiga, men kan förklaras av att 

förhörsledaren vill skapa en tillförlitlig text och täcka in de rekvisit som brottsrubriceringen 

förutsätter.  

Språkligt är texterna lättlästa, enligt läsbarhetsindex. Texterna har ett LIX-värde
7
 runt 30 

medan officiella texter enligt jämförelsesiffror ligger runt 50-60 (Melin & Lange 2000). 

Texterna är alltså inte utformade som formell myndighetstext utan kan sägas ha ett mer 

vardagligt språk. De innehåller också få polisiära ord. Det enklare språkbruket kan kopplas till 

att polisen dels ska skriva en text som överensstämmer med målsägarens berättelse (Jönsson 

1988), dels att texten ska vara mottagaranpassad och därmed begriplig för både åklagare och 

målsägare (Rikspolisstyrelsen 2007).  

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Texterna som studeras i denna undersökning kommer från projektet ”Texter med tyngd. 

Skrivande i utbildning och yrkespraktik”. För att få ta del av de autentiska texterna har 

projektledarna granskats av lokala jurister på respektive polismyndighet. De har därefter fått 

delgivningsbeslut från dessa myndigheter och har också skrivit på sekretessförbehåll. I 

projektet, men också i denna studie, följs de forskningsetiska principer som finns inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2009). För denna studie gäller 

det framför allt huvudkraven om konfidentialitet och nyttjande. Texterna har anonymiserats, 

                                                
7 LIX-värde uträknat med hjälp av http://www.lix.se (100415) 

http://www.lix.se/
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vilket innebär att inga autentiska geografiska, personliga eller numerära uppgifter finns med i 

det analyserade materialet. De inblandade polismyndigheterna kommer också att hållas 

anonyma i denna studie. Alla namn och platser som förekommer i texterna är fingerade. 

Citaten är dock ordagrant återgivna som de förekommer i texterna. 

 

3.5 Metod- och materialkritik 

I denna undersökning har jag endast studerat 11 förhör skrivna av ett fåtal yrkesaktiva poliser, 

vilket gör att studien inte kan ses som generaliserbar för alla former av förhör eller för 

skrivande poliser i allmänhet. Studiens urval och avgränsningar, vilka har inneburit att endast 

målsägarförhör i fall av grov kvinnofridskränkning ingår i studien, gör även de att inget 

anspråk på generaliserbarhet kan göras. Urvalet har också medfört att den geografiska 

spridningen inte är så stor. För denna kvalitativa studie har det inte heller varit möjligt att 

studera ett mer representativt urval av förhörstexter. Resultatet kan dock ge en inblick i hur 

bruket av anföring i förhörstexter med målsägare kan se ut, och hur det kan påverka 

tolkningen av texten. Att det dessutom handlar om fall av grov kvinnofridskränkning ger 

studien relevans eftersom förhören med målsägare i sådana fall är av stor vikt i utredningen.  

Även valet av kategoriseringar kan diskuteras eftersom jag har valt att använda mig av ett 

angreppssätt och termer som vanligtvis brukas i skönlitterära analyser eller i alla fall i texter 

där författaren är berättelsens upphovsman eller har en större frihet att styra innehållet. I 

förhörstexterna är det dock målsägarens berättelse som ska framträda och polisen ska förhålla 

sig objektiv. Därmed är den delen av texten som i en mer litterär analys kallas för relation, det 

vill säga författarens egna ord, fortfarande präglade av målsägarens berättelse i dessa texter 

eftersom de består av referat. Samtidigt visar Jönssons studie (1988) att polisen i hög 

utsträckning styr förhöret och också den text som blir resultatet. Polisen har också rätten att 

välja ut det som är av betydelse för målen. På så vis är polisen delaktig i texten, vilket gör att 

även textens relation är av vikt för studien. Eftersom syftet också är att studera hur 

målsägarens röst förs fram kan valet av angreppssätt ytterligare motiveras. I en diskussion om 

anföring kan också tolkningsmöjligheterna med den dolda anföringen ifrågasättas. De gör att 

det inte är lika lätt att beräkna frekvensen av den dolda anföringen i jämförelse med den 

öppna. Samtidigt är det just tolkningsbarheten hos den dolda anföringen som gör att dess 

förekomst är relevant för studien eftersom det blir oklart vem som står för yttrandet. 

Studiens kategoriseringar kan diskuteras ytterligare när det kommer till indelningen av 

rekvisit. I förhörstexterna är rekvisiten inte alltid tydliga, vilket gör att det funnits en svårighet 
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i att isolera dem, dels från varandra, dels från övriga komponenter i texten. Därför har 

avsikten med kategoriseringen också varit att närliggande rekvisit så som skada och smärta 

ingått i samma kategori och inte skiljts åt. Att polisen genom en anföring kunnat stärka fler 

rekvisit är också intressant för resultatet.  

4 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av textanalysen att presenteras. Eftersom studiens syfte är att 

undersöka anföringen i texten i förhållande till rekvisiten kommer jag i denna del först att kort 

presentera ett mer allmänt resultat av anföringsbruket och textens perspektiv. Därefter 

fokuseras anföringsbruket i relation till rekvisiten, enligt kategoriseringarna fysiskt och 

psykiskt våld, hot, parternas relation och upprepade kränkningar. Slutligen kommer en 

sammanfattning av resultatet. 

 

4.1 Allmänt om anföringen 

I förhörstexterna återfinns både direkt, indirekt och dold anföring som ett sätt att återge 

målsägarens berättelse. I samband med den direkta och indirekta anföringen används i regel 

någon form av anföringsverb. Antalet anföringsverb i materialet är 586 stycken. Av dessa kan 

285 stycken direkt kopplas till rekvisiten i texten. De återfinns framför allt i våldsskildringen, 

vilket stämmer överens med Gumbels studie (2000). Men den öppna anföringen kopplad till 

rekvisit återfinns också i innehållskomponenterna bakgrund, där kvinnan och mannens 

relation beskrivs, samt avslutning, där vanmakt och skador beskrivs. De anföringar som 

används när rekvisit inte förekommer återfinns i alla innehållskomponenter och hjälper till att 

skapa en förståelse och en bild av händelseförloppet, vilket exemplen nedan får illustrera: 

 

(1) Apaco blir enligt Anette då svartsjuk och frågar varför han ringer. Apaco tar telefonen från Anette och lägger 

på. (Text 1) 

(2) Elzbieta kommer inte ihåg vad som hände sedan men hon uppger att vid båda tillfällena så tror hon att 

Edmund har lämnat henne ifred efter slagen. (Text 9) 

 

Ask och Byrman (2008) menar att bakgrunden, alltså utbyggnaden av texten, som gör den 

mer detaljrik, påverkar berättelsens trovärdighet. I dessa delar där inga rekvisit stärks används 

framför allt en öppen anföring, vilket andelen (52 %) anföringsverb också visar. Vanligast är 
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den indirekta anföringen, även om 1/3 av den totala andelen direkta anföringar återfinns i 

textens bakgrund.  

I förhören förekommer också textavsnitt där anföring används men som inte kan kopplas 

till innehållskomponenterna och som rör frågor av mer juridisk karaktär. Det rör bland annat 

frågan om vittnen. Även här används en indirekt anföring:  

 

(3) På fråga så lämnar Alma eftergift av sekretess på dokumentationen av hennes skador (Text 2) 

(4) Emina uppgav att vad det gäller ersättningsanspårk vill hon inte ha några pengar. (Text 5) 

 

Denna form av anföringsbruk som presenterats ovan kommer dock inte att beröras vidare i 

analysen eftersom det inte direkt kan kopplas till studiens syfte. Däremot är den intressant för 

den vidare diskussionen (kapitel 5). 

Av de 285 anföringsverb som kan kopplas till rekvisit är det vanligaste säger
8
 vilket 

förekommer 106 gånger. Därefter följer berättar och uppger som förekommer 45 respektive 

25 gånger. Övriga anföringsverb
9
 är (i alfabetisk ordning): ber, beskriver, frågar, förklarar, 

hotar, hänvisar, kallar, kommer ihåg, känner, menar, minns, påpekar, skriker, skriver, 

skäller, står, svarar, tror, uppmanar, uppskattar, uttrycker och vet. Även anföringsfraserna 

enligt X och får X till svar förekommer. Att anföringsverbet säger dominerar beror på att 

verbet används dels vid anföring av vad andra inblandade i de olika händelserna har sagt och 

oftast i samband med direkta citat (ex. 5 nedan), dels vid anföring av målsägarens utsagor 

under förhöret och det rör sig då framför allt om indirekt anföring (ex. 6 nedan). Berättar och 

uppger används däremot endast för att markera vad målsägaren sagt vid förhöret. 

 

(5) Danne brukar även säga; ”Ska du ringa polisen igen?”, ”Ska du få mig inlåst igen?”, ”Du skulle bara våga 

anmäla mig en gång till!” (Text 4) 

(6) Anette säger att de skriker på varandra och att tumultet fortsätter ut i köket. (Text 1) 

 

Av de anföringsverb som kan kopplas till rekvisit används övervägande (89 %) i 

anföringssatser vid indirekt anföring. Denna form av anföring förekommer i alla förhörstexter, 

men i olika stor utsträckning. Det är endast två förhörstexter där öppen anföring förekommer 

                                                
8 Verben presenteras i presens men förekommer i vissa protokoll i preteritum och perfekt. I studien har ingen 

hänsyn tagits till tempus om det inte varit av betydelse för tolkningen. 
9 Även verben nämner, påstår, ropar, tycker och undrar förekommer men inte i samband med rekvisiten. 
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vid stärkande av alla rekvisit. I två av fallen täcks endast fyra rekvisit in genom denna 

anföringsform. Det vanligaste rekvisitet som täcks in på detta vis är kopplat till fysiskt våld 

och berör själva våldshandlingen. Där förekommer det i 10 av 11 förhör.  

Direkt anföring förekommer i 10 av de 11 texterna och totalt 55 gånger
10

. Antalet 

anföringssatser kopplade till dessa citat är 32 stycken. Den direkta anföringen används 

framför allt för att visa vad målsägaren menar har sagts av de inblandade vid de tillfällen som 

innefattar de brottsliga handlingarna (se ex. 5 ovan). Direkt anföring förekommer också ett 

fåtal gånger för att visa vad målsägaren sagt under förhöret, vilket exemplen nedan visar: 

 

(7) Anledningen till att Alma åkte tillbaka till Alvars lägenhet 070221 var att han då ”kastat en massa skit” på 

Alma via sms. (Text 2)  

(8) Han slängde henne på sängen. Hon försökte avvärja med armarna ”men man orkar inte” (Text 3)  

 

Men citationstecken används också när polismannen stilistiskt tar avstånd från utsagan eller 

om ordvalet har betydelse för tolkningen. Denna form av citatbruk, som exemplifieras nedan, 

återfinns i både Gumbels (2000) och Jönssons (1988) studier: 

 

(9) Blodet ”sprutade” då från Alma. (Text 2)  

(10) Slaget ”tutchade” lite påEriks hjässa. (Text 10) 

 

Det förekommer också andra former som kan tolkas som direkta citat där citationstecken inte 

används. Det blir istället tydligt genom bruk av kolon (ex. 11 nedan). Men också i den 

indirekta anföringen kan målsägarens yttranden anas genom att att-satsen har huvudsatsform 

(se understrykning i ex. 12 nedan). Att det räknas som en indirekt anföring beror på att 

pronomen är i tredje person (jfr Hultman 2003). 

 

(11) Då svarade Dennis: Aldrig, det är du som ska flytta. (Text 3)  

(12) På fråga om hon någon gång fått något blåmärke utan att Ernst varit inblandad så säger hon att det har aldrig 

hänt utan de blåmärken som hon har haft har alltid uppstått på grund av att Ernst slagit till henne eller knuffat 

henne så att hon ramlat omkull. (Text 6)  

 

                                                
10 Antalet direkta citat är 78 stycken, men de övriga 23 kan inte härledas till rekvisiten.  
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Den dolda anföringen återfinns i alla förhör och i två av dessa förekommer det endast vid ett 

enstaka tillfälle. I övriga förhör är förekomsten mer frekvent. Denna form av anföring är ofta 

kopplad till verb som kan förknippas med målsägarens inre processer och upplevelser så som 

blir, kommer ihåg, känner, minns, vill och är. Precis som Hellspong och Ledin (1997) 

påpekar, kan det uppfattas av läsaren som om texten får mer av ett inifrånperspektiv: 

 

(13) Hon känner rädsla och det inverkar på hennes arbete. (Text 5) 

(14) Dennis sa då att han skulle göra illa Deng-Wu i aggressiv ton så att Deng-Wu blev jätterädd att Dennis skulle 

fullfölja sitt hot genom att misshandla henne. (Text 3) 

 

Sista exemplet (14) visar också hur den dolda anföringen (understruket) finns som en del i en 

större helhet (jmf Liljestrand 1983), vilket gör att perspektivbytet blir svårare att identifiera 

för läsaren.  

 

4.2 Perspektiv 

Förutom att den dolda anföringen leder till förändringar i textens perspektiv, i och med att det 

blir otydligare för läsaren vem som står för yttrandet (Stanzel 1996) och utsagorna upplevs 

komma från det inre, finns det också tillfällen där förhörsledaren framträder i texten. Det sker 

framför allt genom de frågeanföringar där frågan som polisen ställt framträder i texten, vilket 

Jönsson (1988) menar är ett perspektiv i dialogen som annars försvinner i processen från 

muntlig till skriftlig berättelse. Det sker oftast genom passiver eller långa nominalfraser men i 

ett exempel förekommer också ett personligt pronomen:  

 

(15) När jag bad Alma utveckla detta sade hon att det bara verkade som om han skulle hugga henne eftersom han 

höll kniven lyft mot henne på ett sådant sätt. (Text 2)  

 

I exemplet visas ett tydligt perspektivbyte som också gör att läsaren påminns om att det inte 

endast rör sig om målsägarens berättelse utan att det finns en förhörsledare bakom texten, 

vilket gör att relationen i texten framträder (se Hellspong & Ledin 1997, Liljestrand 1983). 

Det visar sig också vid tillfällen där polisen lägger in egna anteckningar i texten: 
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(16) Han knuffar henne, ger henne utskällningar, ”hytter” med näven (Fhl. ant: Erna håller upp sin knutna näve 

framför sig.) (Text 7)  

 

Meningen ovan kan också vara exempel på det bruk av citationstecken som Jönsson (1988) 

funnit i sin studie, nämligen att jargongord polisen själv använder, som ”hytter” i detta fall, 

markeras likt citat. Anteckningen förtydligar att så kan vara fallet eftersom målsägaren själv 

gjort en rörelse och förhörsledaren sedan satt ord på detta. Att perspektivet på detta sätt 

förändras kommer att beröras ytterligare eftersom det kan påverka läsarens tolkning av texten.  

 

4.3 Rekvisit: fysiskt och psykiskt våld 

När det handlar om fysiskt våld används 27 % av den indirekta anföringen när det kommer till 

målsägarens utsagor som skildrar våldet. Det kan alltså kopplas till brottshandlingen 

misshandel.  

 

(17) Anette säger att de blir osams och att Apaco då utdelar ett knytnävsslag som träffar i magen på Anette.  

(Text 1) 

(18) Erna berättar gråtande att hennes sambo Enok slagit henne. Hon säger att Enok puttade henne i onsdagskväll 

(2007-12-05) så att hon trillade och slog huvudet i spisen. Erna berättar att hon går dåligt och har en krycka och 

att Enok därför tycker det är roligt att putta henne. (Text 7) 

 

Att våldet skildras med hjälp av öppen anföring sker i alla förhörstexter förutom en. I ett fall 

förekommer också brottshandlingar med rubriceringen sexuellt tvång och även där används 

indirekt anföring för att visa att det handlar om målsägarens berättelse: 

 

(19) Wen berättar nu om hur Dennis vid ett tillfälle tvingat ner henne på golvet, hållit med en arm över kroppen 

på henne och dragit ner hennes trosor. Han hade sedan genomfört ett samlag på ett hårt sätt. (Text 3) 

 

Vid de återberättade våldsskildringarna förekommer dock även dold anföring i vissa fall, även 

om det endast är ett fåtal i jämförelse med den öppna. 

 

(20) Elzbieta kommer inte ihåg om det var med knuten hand eller öppen hand som Edmund slog men slaget 

träffade henne på kinden och det gjorde ont. (Text 9) 



 

  28 

(21) Det hon minns är att hon fick ett slag som tog mitt på ryggen. Hon minns att slaget var med handflatan och 

att det gjorde ont. (Text 11) 

 

I exemplen ovan berörs också kvinnans upplevda smärta, vilket är ytterligare ett rekvisit som 

täcks in genom dold anföring i det första exemplet (ex. 20). I det andra (ex. 21) används dock 

minns (fetstil) i den andra meningen på ett sådant sätt att verbet kan anses vara en anföring. 

Våldshandlingen täcks alltså först upp med hjälp av dold anföring men förstärks sedan 

ytterligare genom öppen anföring.  

Till rekvisit som innehåller fysiskt våld hör också skildringen av målsägarens skador. 

Dessa förs fram med hjälp av indirekt anföring i 10 % av anföringssatserna, det vill säga inte 

lika ofta som vid själva våldsskildringen. 

 

(22) Erna säger att hon är full av blåmärken ibland, hon vågar knappt gå till sin mamma. (Text 7) 

(23) Eva berättar vidare att det var under en period maj-juni som hon hade mycket blåmärken och hon hade i stort 

sätt blåmärken under hela tiden där som då orsakades av Eddie. Dessa blåmärken som hon hade under denna 

tidsperiod satt i huvudsak på överarmarna på båda armarna. (Text 10) 

 

Denna form av styrkande av skaderekvisit förekommer i 7 av de 11 fallen. Men vid skildring 

av skador förekommer också frågeanföring, vilket innebär att polisen blir synlig i texten: 

  

(24) På fråga om hon någon gång fått något blåmärke utan att Ernst varit inblandad så säger hon att det har aldrig 

hänt utan de blåmärken som hon har haft har alltid uppstått på grund av att Ernst slagit till henne eller knuffat 

henne så att hon ramlat omkull. (Text 6) 

(25) På frågan om hur ofta hon har blåmärken på kroppen till följd av att Enok behandlat henne illa svarar Erna 

att det har hon ungefär varannan vecka. (Text 7) 

 

I exemplen finns genom denna anföring ett perspektivbyte. Men i fyra texter går 

förhörsledaren ännu tydligare in texten vid de delar som behandlar skaderekvisit: 

 

(26) Deng-Wus visar sin vänstra överarm där ett litet märke finns som knappt är synbart, fhl notering. Höger vad 

några skönjbara blåmärken, ca lxl cm uppvisade för fhl. (Text 3) 
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(27) Skador 

Stor svullnad under vä öga  

Svullnad på hö kind  

Bula i bakhuvudet  

Rivmärken på hö sida av halsen  

Blödde ymnigt från näsan (Text 2) 

 

Det sista exemplet (27) visar förhörsledarens anteckningar där målsägarens skador listas. 

Dessa exempel gör att textens relation blir tydlig och läsaren blir påmind om att någon annan 

förutom målsägaren står bakom texten. I just detta fall stärker det rekvisitet eftersom polisen 

är vittne till skadorna, men det skapar också frågor om vad som i den övriga texten är 

målsägarens ord och vilka som är förhörsledarens. 

I samband med skador och våldsskildring förekommer också målsägarens yttrande om 

smärta. Detta rekvisit styrks genom indirekt anföring i 5 % av anföringssatserna och fördelar 

sig på 7 förhör.  

 

(28) Anette berättar att hon får ont av slaget och att hon faller ihop på golvet i vardagsrummet.  

(Text 1) 

(29) Alma sade att hon inte kunde svara på hur många smällar hon fick ta emot och exakt var de träffade 

någonstans eftersom hon efter ett tag ”blev dimmig”, om hon svimmade är dock oklart. (Text 2) 

(30) På frågan om det gjorde ont så svarar Evelina med att hon är så van att bli slagen av Emir och han brukar slå 

så hårt så hon har tappat vad som gör ont. (Text 8) 

 

I det sista exemplet (30) finns också en frågeanföring, som visar att polisen är mån om att 

täcka in rekvisitet. Eftersom smärta är ett viktigt rekvisit i kvinnofridsärenden måste de täckas 

in i alla förhör. Det stärks också genom dold anföring i ungefär samma utsträckning som den 

öppna: 

 

(31) Hon har väldigt ont i ansiktet och huvudet under förhöret (Text 2) 

(32) Samtliga slag upplever Evelina att Emir slår med all kraft. Slagen orsakar smärta på armar, ansikte och 

huvud. (Text 8) 
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Vid frågan om fysisk och psykisk misshandel måste också rekvisitet vanmakt täckas in, det 

vill säga om kvinnan varit rädd och känt sig maktlös. Drygt 10 % av den direkta anföringen 

kan härledas till detta rekvisit. 

 

(33) Evelina säger att hon är rädd för sitt liv och tror att Emir skulle sätta sina hot i verket. (Text 8)  

(34) På frågan om Erna är rädd för Enok svarar hon att hon inte är det, men på ett vis eftersom hon inte riktigt kan 

sova. (Text 7) 

 

Denna form av försäkran av att målsägaren är rädd förekommer i alla texter utom en. Att 

förhörsledaren också aktivt försöker att stärka rekvisitet visar också frågeanföringen ovan (ex. 

34). Men genom texterna stärks detta rekvisit också genom dold anföring i lika stor 

utsträckning: 

 

(35) Anette var både förbannad och rädd under tiden det pågick. (Text 1) 

(36) Wen är rädd för Dennis och är angelägen om ett besöksförbud. (Text 3) 

(37) Daisy är livrädd för Danne och har därför svårt för att redogöra för vad som hände exakt idag. (Text 4) 

 

Genom detta anföringsbruk blir det därmed otydligare för läsaren om målsägaren själv ligger 

bakom dessa uttalanden eller om polisen har tolkat det så. Formuleringen ”har därför svårt för 

att redogöra för vad som hände exakt idag” (ex. 37) kan tolkas som förhörsledarens 

upplevelse av kvinnans sinnesstämning och vittnar också om svårigheter vid förhörstillfället, 

eftersom hon enligt utsagan har svårt att berätta om händelsen.  

Förutom kvinnans upplevelser av det psykiska våldet är också styrkandet av hur detta har 

hänt viktigt att täcka in. Till det psykiska våldet hör kränkning och detta förs till viss del fram 

i texten genom direkt anföring. Av de direkta citaten i texten kan 27 % kopplas till kränkning. 

Citationstecken används framför allt vid dessa tillfällen för att markera kränkande ord och 

uttryck: 

 

(38) Danne kallade Daisy för diverse okvädningsord, såsom ”skitfitta” och ”jävla hora”. (Text 4) 

(39) Detta har pågått i två års tid och uttrycken som Emir använder har varit ”hora” och ”djävla fitta” och ”idiot”. 

(Text 8) 
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I dessa fall handlar det också om att orden är stilistiskt avvikande. Men kränkning 

förekommer också i samband med indirekt anföring utan citationstecken, men där anföringen 

ändå förtydligar att det rör sig om psykiskt våld: 

 

(40) Alvar har därför bland annat kallat Alma för hora. (text 2) 

(41) Emina säger att det egentligen inte är den fysiska misshandeln som är den mest kränkande utan den ständiga 

psykiska terrorn. Han kallar henne för hora, subba och andra kränkande ord. (Text 7) 

 

Stärkande av detta rekvisit genom indirekt anföring står för 17 % av den totala andelen 

indirekt anföring och förekommer i 8 av förhören. 

 

4.4 Rekvisit: hot 

Direkta citat är ett måste för rekvisitets skull om uttalandena är hot, vilket förtydligas i 

Förundersökningskungörelsen. Att den direkta anföringen är vanligast vid frågan om hot är 

därför inte oväntat. Av totalt 55 direkta anföringar står 26 stycken för att stärka hotrekvisitet 

och de återfinns i 9 av 10 förhör. Meningarna nedan är exempel på detta bruk: 

 

(42) Hon har sagt att hon ska ringa polisen men då svarar han att ”försöker du ska jag döda dig!”. (Text 5)  

(43) Han sa till henne ” Om du inte hade varit gravid så hade jag dödat dig!”. (Text 8) 

 

Direkta citat används även vid återgivelser av sms som målsägaren fått av den misstänkte och 

som stärker rekvisitet hot: 

 

(44) Klockan 19.06 mottog Alma ett sms från Alvar där det stod ”Ring mig nu annars kommer jag till dig och då 

blir det inte kul” (notering: Detta sms visades upp för förhörsledaren vid förhöret). (Text 2) 

 

Vid detta citat (ex. 44) framträder också förhörsledaren, vilket ytterligare stärker rekvisitet 

och målsägarens trovärdighet eftersom polisen kan intyga att meddelandet ordagrant lyder 

som citerat. Men mindre tydligt blir det i de fall där rekvisit som stärker hot förekommer i 

indirekt anföring:  

 



 

  32 

(45) Dennis säger då att han skall döda Deng-Wu när ingen ser det och han skall krossa hennes butik och knäcka 

henne. (Text 3) 

(46) Han har sagt att om hon lämnar honom ska han döda henne och skicka henne i en kista till föräldrarna i 

[östeuropa]. Han har även sagt att hon aldrig ska gå säker och att han kommer hitta henne vart hon än gömmer 

sig. Ser han henne på gatan ska hon springa för sitt liv. (Text 5) 

 

Indirekt anföring används 21 gånger för stärkandet av hot, jämfört med 26 direkta anföringar, 

trots Förundersökningskungörelsens krav på att hot ska citeras. Denna form förekommer dock 

framför allt i fyra förhör, men finns i alla utom ett. Även om den indirekta också är en öppen 

anföring som skapar tydlighet är den inte att föredra vid återgivande av detta rekvisit. Det är 

möjligt att denna användning avspeglar en osäkerhet i målsägarens återgivande av dessa hot 

som förhörsledaren tagit fäste på. Samtidigt är de detaljrika, vilket exemplen ovan illustrerar, 

och innehåller specifika ord som ”krossa” och ”knäcka” (ex. 45), vilket kan tolkas som att de 

ligger nära målsägarens yttranden. I texterna återfinns också ett exempel med anförd anföring, 

det vill säga att målsägarens återgivande av vad den misstänkte har sagt återges genom en 

anföringssats: 

 

(47) Erna berättar att Enok har sagt till Erna att han skulle slå ihjäl henne. (Text 7) 

 

Även i detta fall kan polisens val av återgivandet ifrågasättas eftersom det även här rör sig om 

ett tydligt hot. Det kan även här röra sig om en osäker målsägare och förhörsledare har därför 

valt att tydligt signalera att yttrandet kommer från kvinnan själv för att utsagans trovärdighet 

helt ska läggas över på henne (jmf Buttny 1997 och Cassirer 1979). 

  

4.5 Rekvisit: parternas relation 

Vid grov kvinnofridskränkning måste det också framkomma att mannen och kvinnan är 

närstående. För att klargöra att parternas relation används i 8 av 11 förhör en indirekt 

anföring: 

 

(48) Daisy uppger att hon och Danne bor tillsammans och att de har varit gifta sedan 2002. (Text 4) 

(49) Emina berättar att hon och Erland varit tillsammans i sex år. (Text 5) 
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Detta rekvisit stärks i genomsnitt endast vid totalt två tillfällen i texten och står för 8 % av den 

indirekta anföringen. Att det är ett rekvisit som behöver stärkas visas dock genom den 

frågeanföring som finns i texten. Det förekommer dock endast vid ett tillfälle: 

 

(50) Fhl frågar Emina om Erland och hon alltid har bott/sovit tillsammans de senaste två åren? Emina svarar att 

de har bott ihop hela tiden. (Text 4) 

 

Studien visar alltså att stärkandet av detta rekvisit förekommer och även om det är viktigt 

fokuserar polisen, av naturliga skäl, mer på rekvisit kopplade till hot och fysiskt och psykiskt 

våld som är mer omfattande och kräver mer utförliga yttranden.  

  

4.6 Rekvisit: upprepade kränkningar 

Att de brottsliga gärningarna förekommit vid flera tillfällen är även det ett viktigt rekvisit för 

brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning. Förutom att målsägaren berättar om var och 

en av de brottsliga gärningarna i förhören, förtydligas detta ytterligare genom indirekt 

anföring i 6 fall av 11, vilket står för 10 % av den indirekta anföringen.  

 

(51) Daisy uppger att hon har blivit misshandlad av Danne under en längre tid. (Text 4) 

(52) Evelina berättar att han har slagit och hotat henne med att döda henne om hon anmäler det upprepade 

tillfällen under de två och ett halv år de varit tillsammans. (Text 8) 

 

Detta rekvisit återfinns ibland i polisens frågor i protokollet, vilket ytterligare visar att polisen 

är mån om att kunna styrka rekvisiten för brottet, vilket exemplen nedan visar: 

 

(53) På frågan om Enok brukar hota henne svarar Erna att det händer varannan dag och förtydligar att det är 

”alltid något”. (Text 7) 

(54) Evelina tillfrågas om i vilken utsträckning Emir har använt nedsättande uttryck till henne. Hon svarar 

spiontant att det har varit flera gånger. Då hon förklarar sig närmare så säger hon att det har varit 2-3 gånger i 

månaden i genomsnitt. (Text 8) 
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Precis som rekvisitet om parternas relation förekommer detta rekvisit inte i lika hög 

utsträckning som de av mer omfattande karaktär. Ofta förekommer styrkandet av att 

kränkningarna upprepats också i samband med något av de andra rekvisiten.  

 

4.7 Sammanfattning 

Anföringsbruket har ovan redovisats fördelat på de olika rekvisiten och i tabell 1 nedan visas 

denna fördelning. 

 

Tabell 1: Den öppna anföringen, direkt och indirekt, fördelat på de olika rekvisiten. Förekomsten av dold 

anföring markeras med skuggade fält. 

 Direkt anföring Indirekt anföring Dold anföring 

Hot 26  

(25 citat, 1 uttryck) 

21  

Fysiskt och psykiskt 

våld 

28 

(12 citat, 16 uttryck) 

188  

Parternas relation - 23 

 

 

Upprepade 

kränkningar 

1 

 

28   

 

Den direkta anföringen används för att stärka de rekvisit som behöver finnas när det är fråga 

om olaga hot och för att stärka att kvinnan fått utstå kränkningar av mannen. Detta bruk av 

citat kan tydligt kopplas till Förundersökningskungörelsen (1947:948) där det står att 

ordagranna utsagor endast behöver användas om det har betydelse för brottsrubriceringen. 

Samtidigt visar bruket av citationstecken att den skrivande polisen också använder dem för att 

lyfta fram målsägarens röst i andra sammanhang, exempelvis vid rekvisiten fysiskt våld och 

smärta. Det förtydligar ytterligare för läsaren att kvinnan står bakom ordvalen, vilket gör att 

tolkningen av dess stilistiska innebörd faller på läsaren och påverkar synen på kvinnans 

trovärdighet, inte polisens.  

Indirekt anföring används övervägande när det är fråga om fysiskt våld, men också det 

psykiska. Samtidigt visar studien att denna form av anföring också är vanlig vid hot, vilket går 

emot Förundersökningskungörelsen, och därmed ger utrymme för tolkning vid rekvisit där 

indirekt anföring inte ska återfinnas. Att förhörsledaren väljer att göra detta kan dock visa på 
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en osäkerhet hos målsägaren om vad som egentligen har sagts, vilket påverkar hennes 

trovärdighet. 

Att indirekt anföring också används vid rekvisiten skada, smärta och vanmakt har visats, 

men det förekommer också dold anföring i lika hög utsträckning i frågan om styrkande av 

dessa rekvisit. Samtidigt kan konstateras att det endast är i kategorin fysiskt och psykiskt våld 

den återfinns. Den dolda anföringen är alltså kopplad till de rekvisit som rör målsägarens 

känslor. Hur de upplever händelserna förs därmed fram på ett mer tolkningsbart sätt eftersom det 

inte tydligt framgår att det är kvinnans ord.  

Förutom den dolda anföringens perspektivbyte, från ett yttre till ett inre perspektiv, 

förekommer det också andra former där relationen blir tydlig. Framför allt rör det sig om de 

frågeanföringar som förekommer. Av dessa kan tydligt utläsas det som Gumbel (2000) och 

Jönsson (1988) för fram, att polisen är styrd av att stärka rekvisiten. Dessa anföringar rör i 

stort sett alla gånger frågor som direkt kan kopplas till rekvisiten i de undersökta fallen. Detta 

perspektivbyte gör att läsaren blir medveten om att någon annan står bakom texten, men 

påverkar inte trovärdigheten nämnvärt. Däremot vid de tillfällen polisen själv träder in i 

texten vid stärkande av rekvisit som skador och hot, gör det att dessa rekvisit stärks ytterligare 

eftersom förhörsledaren fungerar som ett närvarande vittne.  

Utifrån anföringarnas fördelning kan också konstateras att rekvisiten om parternas relation 

och upprepade kränkningar inte förs fram med hjälp av någon form av anföring i lika hög 

utsträckning som de övriga. Detta kan bero på att dessa rekvisit inte är lika svåra eller 

känsliga att tala om och att uttalandena inte kan ha ”lika många sanningar”. Att yttrandena i 

fråga om hot och fysiskt och psykiskt våld kan beskrivas ur olika perspektiv kan vara 

anledningen till att förhörsledare visar för läsaren att det rör sig just om direkta yttranden. 

Slutligen bör det förtydligas att förhörstexternas innehåll inte alltid förs fram med hjälp av 

någon form av anföring. Målsägarens berättelse och därmed också rekvisiten kan alltså stå 

fristående utan att polisen valt att markera att det är ett referat, vilket exemplet nedan får visa: 

  

(55) Under 2007 så har Dennis kastat Deng-Wu i golvet vid 2-3 tillfällen så hårt att blåmärken uppstått. Han har 

även kastat henne tidigare i golvet och han har kastat henne i golvet under 2008. Han har hotat henne till livet 2 

gånger. (Text 3) 
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Exemplet styrker både fysiskt våld och hot samt att detta hänt vid upprepade tillfällen. Att 

rekvisit förekommer utan anföring ligger utanför studiens syfte men är ändå viktigt för 

resultatet och kommer därför att beröras i diskussionen.  

 

5 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att studera anföringsbruket i relation till brottsrekvisit i 

förhörstexter med målsägare i fall med brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning. Fokus 

har legat på att undersöka vilka former av anföring förhörsledaren väljer för att återge 

målsägarens berättelse och hur detta bruk är kopplat till brottsrekvisiten. Resultatet visar att 

de två anföringstyperna öppen och dold används för att stärka rekvisiten, men att de brukas på 

olika sätt beroende på rekvisit (se kapitel 4). Detta resultat kommer i detta avsnitt att 

diskuteras ur ett större perspektiv, framför allt med fokus på tolkning av utsagorna och deras 

trovärdighet. Därefter kommer en avslutande del om fortsatt forskning.  

Bring och Diesen (2009) framhåller att den värdering, som görs av förhör med målsägare, i 

många fall är av stor betydelse. Det gäller särskilt vid brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning (Åklagarmyndigheten 2008). Det ställs därmed stora krav på polisen 

när dessa förhör ska gå från muntlig berättelse till sammanhängande text och att det leder till 

betydelseförskjutningar i texten visar Jönssons studie (1988). Det innebär att redan innan 

texten har nått läsaren har en viss förändring av berättelsen skett genom att polisen skrivit ned 

den. Frågan är dock hur polisens återberättande påverkar läsarens värdering av texten. 

Holt (1996) framhåller att genom att använda öppen anföring signalerar skribenten att 

ingen egen tolkning har gjorts, vilket stämmer överens med Förundersökningskungörelsen 

och objektivitetsprincipen som polisen måste ha i åtanke (Bring & Diesen 2009). Samtidigt 

signalerar polisen att dessa referat är relevanta för berättelsen (Buttny 1997). Min studie visar 

också att den öppna anföringen är den vanligaste anföringsformen för att styrka rekvisit. Det 

sker framför allt vid rekvisiten hot och misshandel, men också annan form av psykisk 

kränkning. Den öppna anföringen består av direkt och indirekt anföring och visar tydligt i 

texten att de utsagor som refereras kan tillskrivas den förhörda kvinnan. Men även om båda 

formerna av öppen anföring skapar en tillförlitlighet genom att läsaren får tillgång till 

kvinnans berättelse, visar studien att det finns en skillnad i detta bruk som påverkar 

pålitligheten. Enligt Förundersökningskungörelsen (1947:948) ska yttranden som är viktiga 

för rekvisiten återges ordagrant. I dessa fall av grov kvinnofridskränkning handlar det om 

rekvisitet olaga hot. Majoriteten av dessa återges som förväntat med hjälp av citationstecken, 
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men näst intill lika många (45 %) återges genom indirekt anföring. Att poliserna valt att 

använda denna anföringsform istället för den direkta kan vara en antydan om att kvinnan varit 

osäker när hoten återgivits och att förhörsledaren därmed valt att inte citera dem för att 

markera att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Detta bruk påverkar därmed kvinnans 

trovärdighet och i förlängningen bedömningen av hela hennes berättelse. 

Att använda öppen anföring innebär att målsägaren får bära ansvar för yttrandets 

sanningsvärde (se Buttny 1997, Cassirer 1979). Ett uttalandes epistemiska modus påverkas av 

läsarens åsikt om kvinnans benägenhet att tala sanning. Eftersom hennes berättelse i hög grad 

också består av ett eget återberättande av vad som sagts och gjorts blir läsarens syn på hennes 

epistemiska status av än större vikt för att hennes refererade yttranden ska uppfattas som 

tillförlitliga. Sanningshalten i uttalandet faller alltså tillbaka på läsarens bedömning av 

målsägaren. Stokoe och Edwards (2007) påpekar att denna bedömning är extra viktig i 

sammanhanget eftersom det rör sig om förhör och värderingen därmed kan påverka utgången. 

Genom bruket av anföringsverb kan polisen alltså lämna över bedömningen av berättelsens 

och kvinnans trovärdighet till läsaren. Men White (2005) framhåller samtidigt att 

tillförlitligheten kan påverkas av anföringsverbet, som förhörsledaren i dessa fall också styr 

över. I dessa förhörstexter används framför allt neutrala anföringsverb som säger, berättar 

och uppger, vilket kan förväntas i en offentlig diskurs där objektivitet är ett måste. Vilka 

anföringsverb som är lämpliga är också något som kommenteras i Polisens egna riktlinjer för 

skrivandet (Rikspolisstyrelsen 2007). Samtidigt menar Gumbel (2000) att uppger kan visa på 

en distans till det uttalade, även om hon framför allt funnit detta i förhör med misstänkt. I den 

här studien finns dock en text där 13 av totalt 25 uppger påträffas och det är i ett förhör där en 

tolk använts. I detta förhör har ytterligare en person blivit inblandad i berättandet och 

förhörsledaren kan därmed ha valt det lite mer distanserade uppger för att visa detta. I 

Gumbels studie var annars säger och berättar lika vanliga som uppger i målsägarförhör i 

jämförelse med förhör med misstänkt och hon fann att detta skapade en närhet till kvinnans 

berättelse. Denna tolkning kan också göras i dessa förhör. Samtidigt finns några anföringsverb 

som kan anses ha en negativ laddning i förhörstext, exempelvis kallar och uppmanar. Dessa 

anföringar refererar dock gärningsmannens utsagor och kan därför tolkas som om de kommer 

från kvinnan själv. Att polisen valt att använda dessa är dock inte konstigt eftersom de tydligt 

kan kopplas till stärkandet av rekvisit. I dessa fall påverkar det alltså inte tillförlitligheten 

negativt, utan stärks av yttrandena.  

Hur målsägarens trovärdighet byggs upp påverkas delvis av hur förhörsledaren i texten valt 

att återberätta hennes historia. Hot genom indirekt anföring är ett exempel på hur 



 

  38 

trovärdigheten kan påverkas negativt. Men berättelsens trovärdighet kan inte endast kopplas 

till anföringen och styrkande av rekvisit. Ask och Byrman (2008) menar att den del i texten, 

som utvecklar och bygger ut målsägarens berättelse med detaljer, ökar trovärdigheten och i 

sin tur också kan stärka rekvisiten. Det innebär att även de avsnitt som inte direkt kan kopplas 

till rekvisit utan består av andra komponenter spelar en roll för läsarens bedömning av 

tillförlitligheten.  

Holt (1996) menar att läsaren genom anföringen får en direkt inblick i kvinnans berättelse 

och det skapar trovärdighet. Att anföring även används i dessa delar stärker alltså upplevelsen 

av att det är kvinnans historia. Men utbyggnaden av historien och styrkandet av rekvisit 

förekommer också utan koppling till anföring, vilket gör att kvinnans röst inte blir lika tydlig. 

Om också dessa delar utan anföring upplevs som trovärdig kan det påverka läsarens 

bedömning av kvinnan i en positiv riktning. Men det för också med sig ett större ansvar 

eftersom berättelsens sanningsvärde läggs på förhörsledaren och objektiviteten därmed kan 

ifrågasättas.  

Ytterligare en aspekt som kan påverka textens tillförlitlighet är det faktum att 

förhörsledaren blir synlig i texten och det sker ett perspektivbyte. Det sker framför allt genom 

frågeanföring och relationen kan då anas vagt. Men i förhörstexterna i studien förekommer 

det också att förhörsledaren blir tydlig i texten genom pronomen jag eller förhörsledaren i 

samband med rekvisiten hot och skada. Detta perspektivbyte gör att tillförlitligheten ökar 

eftersom polisen själv ytterligare kan styrka uppgiften. Men perspektivbytet som sker vid dold 

anföring kan tolkas annorlunda. 

I kontrast till den öppna anföringen finns den dolda, som innebär att det blir svårare att 

avgöra vem som står för yttrandet (Stanzel 1996). För läsaren innebär denna anföringsform att 

man upplever ett perspektivbyte, utifrån till inifrån (se Hellspong & Ledin 1997). Det kan 

vara tolkningsbart om det är målsägaren som står för yttrandet eller om förhörsledaren själv 

har tolkat det han sett eller hört. Därför är denna form av anföring svår att förena med 

objektivitetsprincipen, eftersom det kan vara möjligt att förhörsledaren är delaktig i utsagan. 

Den dolda anföringen förekommer i denna studie framför allt vid de rekvisit som handlar om 

kvinnans upplevelser och känslor, det vill säga smärta och vanmakt. Att denna anföringsform 

används vid dessa rekvisit styrker ytterligare perspektivbytet eftersom innehållet handlar om 

inre processer. Men de finns också i samband med våldsskildringar och skador. I den dolda 

anföringen i kombination med de sistnämnda rekvisiten används kommer ihåg och minns, som 

antyder att det finns en viss osäkerhet och kan vara så som kvinnan berättar. Detta faktum 

ställs läsaren ständigt inför i förhörstexterna, men istället för att själv få bedöma uttalandets 
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epistemiska modus genom en öppen anföring används dold. Att den dolda anföringen används 

kan vara ett sätt för förhörsledaren att ytterligare styrka rekvisit, även om kvinnans utsaga är 

mer osäker. Rekvisit som handlar om känslor och upplevelser är också subjektiva och faller 

mer tillbaka på kvinnan. Men det kan också tolkas som att polisen signalerar att yttrandet kan 

ifrågasättas och därmed inte låter läsaren bedöma. Samtidigt är det möjligt att detta bruk kan 

vara en genrekonvention och därför är förväntat. I vissa texter förekommer det också att ett 

och samma rekvisit täcks in med både öppen och dold anföring. I dessa fall kan 

anföringsbruket handla om en stilistisk variation hos den enskilde polisen. Även valet att inte 

använda anföringsmarkörer vid stärkandet av rekvisit kan ses som ett stilistiskt val för att 

texterna inte ska bli alltför upprepande.  

Enligt Förundersökningskungörelsen och objektivitetsprincipen ska förhörstexter vara 

objektiva och inte inbjuda till tolkningsmöjligheter. Denna studie visar att poliser för det 

mesta använder öppen anföring för att stärka brottets rekvisit, vilket gör att polisen lämnar 

över på läsaren att bedöma målsägarens och därmed också berättelsens trovärdighet. 

Samtidigt påverkas denna tillförlitlighet, både positivt och negativt, av anföringsverb, 

anföringsform i relation till typ av rekvisit och genom perspektivbyte men också av hur texten 

förstärks av detaljer och avsnitt utan anföring. Berättelsens tillförlitlighet påverkas också i hög 

grad av den dolda anföringen eftersom det blir otydligt vem som står för uttalandet och 

polisens objektivitet kan ifrågasättas. Sammanfattningsvis kan sägas att den enskilde polisens 

val av hur målsägarens berättelse ska återberättas kan påverka hur hennes berättelse värderas. 

I fall med rubriceringen grov kvinnofridskränkning kan det få en betydande roll för utgången.   

 

5.1 Fortsatt forskning 

Denna studie av förhörstext har under arbetets gång givit uppslag till fortsatta studier som 

ytterligare kan belysa hur dessa texter, som är av så stor betydelse vid brott mot kvinnor, kan 

tolkas. Ett angreppssätt är att studera textbindningen för att få ökad förståelse för hur dessa 

berättelser hänger samman och hur tydliga de är för en utomstående läsare. I en sådan studie 

skulle det också vara relevant att studera pronomenbruk och tempusbyten för att ytterligare 

kunna lyfta fram vad som kan skapa tolkningssvårigheter. En sådan undersökning skulle 

också kunna kopplas till resultatet om anföring i denna studie och därmed belysa hur lång 

räckvidd ett anföringsverb har (se Liljestrand 1983).  

En annan möjlighet, som också bygger vidare på denna studie, är att studera förhör som 

genomförs med hjälp av tolk. I denna studie återfanns ett tolkförhör där förhörsledarens 
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anföringsbruk skapade en distans till målsägaren, vilket kan ha påverkat läsarens bedömning 

av trovärdigheten. Att undersöka detta närmare hade kunnat belysa vad som händer när 

ytterligare en återberättare blir delaktig i förhöret.  

Ytterligare en möjlighet för vidare forskning, som också har denna studie som 

utgångspunkt, är att jämföra anföringsbruket i konceptförhör, det vill säga förhör som bygger 

på anteckningar gjorda av förhörsledare under förhöret, och förhör som är referat av inspelade 

dialogförhör. Att se om det finns någon skillnad i bruket beroende på vad polisen har tillgång 

till vid förhöret och när texten sedan ska sammanställas hade ytterligare kunnat belysa hur 

polisernas skrivande ser ut och hur det påverkar texten. Det skulle också vara intressant att ha 

tillgång till domarna i de olika fallen för att få ytterligare en variabel att jämföra med och 

också öka studiens relevans.  
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