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Förord 

Arbetet med denna bok har till stora delar varit mig ett sant nöje. De ekonom
iska möjligheterna att roa sig på detta sätt har givits av Riksbankens 
Jubileumsfond, som finansierat projektet "Framgång och motgång i dialoger" 
(RJ 83/137), inom vilket jag bedrivit mina undersökningar. För övrigt kan 
nöjet tillskrivas flera olika personer och faktorer. 

Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare professor Per Linell, som 
givit mig ovärderlig hjälp, och till min andra handledare docent Karin Aronsson 
Ottosson, för hennes uppmuntrande och insiktsfulla synpunkter på mitt arbete. 

Värdefulla kommentarer har jag också fått av mina doktorandkollegor Vi veka 
Adelswärd, Elisabeth Cedersund och Lennart Gustavsson. Jag vill tacka dem 
och alla andra, lärare, doktorander och administrativ personal, på Tema Kom
munikation i Linköping för det positiva intresse de alltid visat och för att de 
tillsammans skapar en oerhört inspirerande arbetsmiljö. 

Mitt manus har lästs ur ett både juridiskt och allmänmänskligt perspektiv av 
professor P-0 Bolding och min man, advokat Bo Jönsson. Jag tackar båda för 
kunniga och relevanta påpekanden och vänligt visat engagemang 

Susanne Pålblad och Gullbritt Roas har med entusiasm och intresse klarat 
av uppgiften att transkribera hela mitt material. 

Till och med det sista, ansträngande arbetet med att frarnstålla manus i tryck
fllrdigt skick har varit ganska roligt, tack vare den hjälp jag har fått av Lotta 
Strand och Ingemar Grandin. 

En stor del av det intresse och engagemang som mitt arbete väckt kan säkert 
tillskrivas själva materialet och därmed de personer vid polismyndigheten som 
villigt ställt sig till mitt förfogande. Jag vill tacka de kriminalinspektörer och 
övriga medverkande som genom sin öppna och samarbetsvilliga attityd gjort 
det möjligt för mig att samla in detta unika material. 

Graversfors, juli 1988 

Linda Jönsson 





I INLEDNING 

1 Bakgrund 

Inom ramen för projektet "Framgång och motgång i dialoger" (jfr Aronsson & 
Linell, 1985) har studier gjorts av kommunikationen mellan professionella och 
lekmän i bl a rättegångar, närmare bestämt handläggningen av vissa typer av 
brottmål. Första ledet i undersökningen har behandlat huvudförhandlingar vid 
domstol (tingsrätt) (se Aronsson m fl, 1987, Adelswärd m fl, 1987 och 
Adelswärd m fl, 1988) 1. Den föreliggande studien behandlar ett annat led i 
samma ärendegång, nämligen polisens förhör med den misstänkte som en del 
av förundersökningen inför ett eventuellt åtal. 

Arbetets syfte har varit att studera och beskriva kommunikationssituationer 
från kommunikationsteoretiska, samtalsanalytiska och sociolingvistiska ut
gångspunkter. Några primärt juridiska, kriminologiska eller rättssociologiska 
perspektiv har inte anlagts (även om arbetet kan ha relevans för rättssociologin, 
och vice versa). 

De olika delprojektens övergripande syfte har varit att studera dialoger med 
utgångspunkt i situationer där den ena parten i samtalet har en dominerande roll 
i kraft av högre utbildning och/eller större erfarenhet av situationen, dvs 
situationer där representanter för t ex en myndighet för en dialog med en 
lekman eller en representant"för allmänheten. Både rättegångsförhandlingama 
och polisförhören tillhör den nämnda typen av situationer och de har många 
gemensamma drag. De är båda led i brottmålsprocessen och styrs av de 
allmänna processprinciperna (jfr tex .Klette, 1976: 31-38). Dialogerna utgörs i 
båda fallen av en form av samtal där representanter för de rättskipande 
myndigheterna, genom att höra en enskild människa, försöker utreda och 
eventuellt fastställa dennes skuld i anslutning till ett begånget brott. Trots 
dessa principiella likheter fmns det naturligtvis stora skillnader mellan de båda 
situationerna och vissa jämförelser kan hjälpa till att belysa vad som är 
specifika förutsättningar för kommunikationen inom respektive situation. 

För en mera utförlig och systematisk genomgång av de teoretiska 
utgångspunkterna och en översikt över tidigare forskning inom området 
hänvisas till Jönsson (1988). Nedan följer en kortfattad redovisning av de 
huvudperspektiv utifrån vilka arbetet har bedrivits. 

1 I dessa studier deltog Karin Aronsson. Per Linell, Viveka Adelswärd och jag själv. 



2 Några teoretiska utgångspunkter 

Den grundläggande teoretiska utgångspunkten för arbetet är synen på samtalet 
som en kollektiv konstruktion (jfr tex Berger & Luckmann, 1967, Heritage, 
1984, Rommetveit, 1987). En dialog utförs av två parter, av vilka den ena 
visserligen kan spela en mer eller mindre utpräglat dominerande roll, men båda 
parter är ändå beroende av varandras agerande. Begreppet anpassning är centralt 
och med det avses dels de ackommodationer, som parterna gör llir att på en rent 
språklig nivå nänna sig varandra (set ex Giles m fl, 1986, jfr också Aronsson 
m fl, 1987), men, i detta arbete, även kompromisser på andra nivåer i 
kommunikationen som de agerande måste göra för att uppfylla de olika 
explicita och implicita krav som ställs på dem för den speciella situationens 
syften. Av central betydelse är antagandet att förhöret inte är en enkel 
avtappning av information från den hörde utan att förhörsledaren, dvs polisen, 
i hög grad är aktiv i meningsskapandet, genom att definiera villkoren för den 
. hördes bidrag och genom att föreslå tolkningar av vad den hörde, eller de båda 
tillsammans, säger. 

Den andra av de viktigaste teoretiska aspekterna är den att se det 
institutionella samtalet som ett led i en byråkratisk ärendegång. Informationen 
från en enskild person, erhållen i ett samtal mellan denne och en myn
dighetsrepresentant, rapporteras vidare av den senare i form av en skriftlig 
rapport till andra handläggare och beslutsfattare. Särskild relevans har i detta 
sammanhang Aaron Cicourels iakttagelser och diskussion av kommunikation i 
olika led (se t ex Cicourel, 1968). Kommunikation i flera led innebär inte 
överföring av exakt samma information genom de olika instanserna, utan i 
stället ger de olika leden skilda versioner, generationer, av hand
lingsbeskri vningama. För att förstå ett enskilt led, t ex dialogen i polis
förhören, måste det alltså sättas in i en vidare organisatorisk kontext 
(ärendegång). En konstruktivisktisk tolkning av ärendens tillblivelse och 
transformationer inom organisationer har i Sverige gjorts av Svensson (under 
utgivning), som studerat arkitekters och psykologers arbete. 

Den ärendegång, eller process, som här är aktuell, inleds givetvis av au ett 
brott kommer till polisens kännedom, vilket kan ske genom anmälan från 
allmänheten eller genom att en polisman själv upptäcker att ett brott sannolikt 
begåtts. Den polisman som först får kännedom om brottet rapporterar detta till 
sin chef och ärendet förs vidare till förundersökningsledaren - dvs åklagaren eller 
polismyndigheten - som avgör om en förundersökning ska inledas. I för
undersökningen ingår förhör med den misstänkte, vilket kommer för
undersölmingsledaren till del i form av en skriven rapport. Om inte åklagaren är 
förundersökningsledare, når ärendet honom först i nästa instans och det material 
han erhåller utgör underlag för hans beslut om åtal ska väckas och ärendet föras 
vidare till domstol. Alla ärenden fortsätter inte hela vägen; det finns andra 
utvägar (jfr Figur 1 ). En del ärenden kan under vissa betingelser avskrivas redan 
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under förundersökningen och senare kan Aklagaren underlåta att väcka åtal 
(åtalsunderlåtelse). Vid vissa typer av brott kan åklagaren utfärda 
strafföreläggande och ärendet prövas då inte i domstol. Å andra sidan kan 
ärenden i vissa fall föras vidare, efter domen. Om någon av parterna är missnöjd 
med tingsrättens dom, kan ärendet komma att föras vidare till hovrätten och i 
vissa fall även till Högsta domstolen. 

Arunälan + Förunder + Åtals--+ 
~ sökningJ, prövning 

Rapport- Nedlägg-
eftecgift ning 

Strafföreläggande 
1' 

Åtal.+ Domstols-..+ 
.J;. förhandling 

Åtalsunder-
låtelse, 
avskrivning 

(Modifierat efter Rättsstatistisk Årsbok,jfr också Klette, 1976) 

Figur 1 Schema över ärendegången i brottmålsprocessen. 

Polisförhöret med den misstänkte är en del av förundersökningen, som alltså är 
ett av de första leden i processen Gfr Figur 1). Den information som där 
protokollförs, ger inte sällan upphov till diskussioner i domstols
förhandlingarna, som oftast är det avslutande ledet Sådana diskussioner, som 
uppkommer på grund av att den tilltalades (förut misstänktes) muntliga 
uppgifter vid huvudförhandlingen inte stämmer med den information som finns 
återgiven i förundersökningsprotokollet, har behandlats ur vittnespsykologisk 
synvinkel (se t ex Trankell, 1963), men de väcker också ett intresse för studier 
av hur kommunikationen i det första ledet, polisförhöret, gestaltar sig. Hur går 
ett förhör till? Vilket inflytande har den misstänkte över dialogen? Det är ju 
polisen som är myndighetsrepresentanten och därmed i ett överläge, men den 
misstänkte kan tillhandahålla information som de rättskipande myndigheterna 
är beroende av. Vilket inflytande och vilken kontroll har den misstänkte över de 
skrivna rapporterna? I vilken (om någon) mening är det hans berättelse som 
återges i rapporten? I vilken utsträckning är det över huvud taget möjligt att i 
skriftlig form sammanfatta vad som tilldragit sig under ett samtal? För att söka 
svar på dessa och andra frågor insamlades ett material, bestående av 
bandinspelningar av 30 autentiska polisfOrhör med misstänkta, samt intervjuer 
med misstänkta, åklagare och poliser. 

3 Bokens uppläggning 

Den föreliggande studien är indelad i åtta kapitel. Kapitel Il och III innehåller 
redogörelse för datainsamlingen, beskrivning av data samt en beskrivning av 
och diskussion om polisförhöret som kommunikationssituation, i yttre och 
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inre mening. Kapitel IV behandlar olika aspekter på den muntliga dialogen som 
utgör själva polisförhöret. Kapitel V, VI och VII inriktas på det skrivna 
protokollet, hur det produceras och hur den slutliga produkten förhåller sig till 
dialogen. Kapitel VIII utgörs av en avslutande diskussion om polisförhöret 
som ett exempel på kommunikation i dubbla led. 
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Il DATA 

4 Materialinsamling 

Materialet samlades in vid polisstationen i en medelstor svensk stad under 
perioden april 1985 - april 1986. Vid kontakt med representanter för 
polismyndigheten diskuterades möjligheterna att samla in ett realistiskt 
material. Ett antal kriminalinspektörer anmälde sitt intresse att delta i projektet 
och skriftligt tillstånd gavs av polismästaren att göra handinspelningar med 
föi:hör av misstänkta, förutsatt att den misstänkte i respektive fall medgav det 
Jag fick dessutom tillåtelse att disponera lediga kontorsutrymmen i polishuset 
för att intervjua de misstänkta efter förhöret. 

Polismyndigheter är indelade i flera rotlar som handlltgger olika brottstyper. 
Vårt intresse inskränkte sig till de rotlar som handhar samma typer av brott 
som dem vi studerat i tingsrätten: Stölder och snatterier (rotel S) och 
bedrägerier (rotel B). Våra önskemål angående de enskilda ärendena var för det 
första att de misstänkta skulle vara kallade till förhör, dvs vi var inte 
intresserade av förhör med misstänkta som satt anhållna eller häktade. Detta 
gav möjlighet att i förväg få veta när ett förhör skulle äga rum. Det gav också 
en försäkring om att det in~lade förhöret var det första, och förhoppningvis 
enda, samtalet mellan polisen och den misstänkte, också det ett önskemål från 
vår sida Att man inte kan vara helt säker på att det första förhöret också blir 
det enda, även om det är avsett att vara det, beror på att åklagaren kan begära 
kompletterande uppgifter i ärendet efter att ha läst polisens rapport. Det är dock 
inte vanligt att han gör det i denna typ av okomplicerade ärenden. V i önskade 
just dessa förhör för att undvika att de hörda skulle reagera på samma sätt som 
en del av de tilltalade i de tidigare studerade domstolsförhandlingarna gjorde som 
en konsekvens av muntlighetsprincipen, nämligen med att anse att förhöret var 
onödigt eftersom de berättat allt tidigare. Att det inspelade förhöret var det enda 
förhör som hölls med den misstänkte innebar också en garanti för att just detta 
samtal låg till grund för polisens skrivna rapport till förundersökningsledaren 
angående den misstånktes version av och inställning till händelsen i fråga. 

Både huvudförhandlingarna i rätten och polisförhören som ingår i projektets 
studier rör tämligen banala brott och behandlas rutinmässigt av myndigheterna 
De avspeglar sannolikt en stor del av de rättsliga myndigheternas vardag, men 
för de misstänkta och åtalade var de viktiga och avgörande händelser, särskilt 
för dem som befann sig i denna situation för första gången. Allt detta stod 
alltså i överensstämmelse med projektets intention att studera situationer med 
ojämlik fördelning av makt och dominans hos parterna i dialogen. 

I praktiken samlades data in på följande sätt. Polismännen meddelade när ett 
förhör med en misstänkt skulle äga rum och jag infann mig med en bandspelare 
på polisstationen strax innan den misstänkte väntades dit. De misstänkta var 
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inte informerade i förväg om inspelningarna (vilket var fallet vid rätte
gångsstudiema) utan tillfrågades när de kom till polisstationen om de ville delta 
i undersökningen genom att tillåta l?aJldinspelning av det förestående förhöret 
För deltagande i den efterföljande intervjun betalades en mindre summa som 
ersättning för eventuellt förlorad arbetsinkomst. Bortfallet i materialet berodde 
inte på att folk var ovilliga att ställa upp (bara en tillfrågad ville inte delta), 
utan på att en del misstänkta helt enkelt inte kom, trots att en skriftlig k:aJlelse 
från polisen sänts ut till dem. Vid ungefär 50 % av tillfällena infann jag mig 
förgäves på polisstationen. Efter tre ohörsammade kallelser hämtar polisen den 
misstänkte för att kunna genomföra förhöret. Endast en av de misstänkta som 
kommit att ingå i materialet hör till den senare kategorin. Alla de övriga har 
kommit på polisens skriftliga anmodan, dock inte nödvändigtvis på den första 
kallelsen. 

Jag var inte själv närvarande på polisens tjänsterum under förhöret. 
Bandspelaren (Sony TCD-5) sattes på och jag lämnade rummet i avsikt att göra 
situationen så normal som möjligt för de agerande parterna Efter polisförhöret 
genomförde jag i ett annat rum en egen halvstrukturerad intervju med den 
misstänkte angående hans upplevelser av det just avslutade polisförhöret och 
eventuella tidigare erfarenheter av polismyndigheten och rättsväsendet 

En tid efter det att inspelningarna avslutats, bad jag att få kopior på de 
protokoll poliserna skrivit efter respektive förhör. Genom att vårt intresse inte 
från början fokuserades på rapporterna, är det rimligt att anta att de skrivits 
under realistiska, rutinmässiga förhållanden utan någon nämnvärd påverkan av 
det faktum att förhören med de misstänkta ingick i min studie. 

Till de 30 förhören fanns 29 protokoll tillgängliga Nr 7 föll bort; i detta 
fall skrevs aldrig något protokoll på grund av brottets mycket ringa natur. (En 
äldre dam hade stoppat två tablettaskar i sin ficka i en affär. Ärendet lades ner i 
sitt inledande stadium.) 

5 Korpus beskrivning 

Materialet består alltså av 30 inspelade polisförhör. Från rotel B (bedrägeri) 
ingår 10 förhör angående bedrägerier och bedrägligt beteende. För~ören utfördes 
av två olika polismän, kriminalinspektörer. Från rotel S (stöld) inkluderar 
materialet 10 förhör angående stölder och egenmäktigt förfarande och 10 
angående snatterier, tillsammans hållna av fem olika kriminalinspektörer. 

Brotten var av relativt lindrig natur och bara en del av ärendena ledde ända till 
åtal. Vad gäller erkända snatterier tas de så gott som aldrig upp i rätten, i stället 
utfärdas ett strafföreläggande, vilket innebär ett bötesföreläggande som den 
skyldige fullgör via posten. Av de fall som verkligen fördes till tingsrätten, har 
på grund av praktiska omständigheter endast två huvudförhandlingar 
dokumenterats. I dessa ärenden (svarande mot förhör nr 3 och nr 18) ingår alltså 
både polisförhör och domstolsförhandling i materia1et 
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De misstänkta utgjorde en heterogen samling människor vad gällde 
e.rfarenhet. ålder och kön. För 17 av de 30 personerna var polisförhöret en helt 
ny erfarenhet. medan 13 av dem var mer eller mindre bekanta med situationen. 
Variationen i ålder spände från 15 till 73 år vid förhörstillfllllet. 9 var kvinnor 
och 21 män. 

För mina ändamål visade det sig lämpligt att dela upp de misstänkta i 
grupper enligt kriterierna ~der och erfarenhet Som VUXNA räknas personer 
födda före 1965, de var alltså över 20 år vid förhörstillftillet, och som 
UNGDOM personer födda 1965 och senare. INITIERADE är de som tidigare 
hörts av polisen med anledning av misstanke om brott. medan övriga betraktas 
som DEBUTANTER i sammanhanget Gruppen vuxna debutanter sönderfaller 
naturligt i två delar med avseende på brottstyp: Snatteri och bedrägeri. Denna 
kategorisering ger fem kategorier om vardera 5 - 7 personer (Tabell I). 
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Tabell 1 Översikt över de 30 förhören 

Nr Kön Ålder Bron Inst Erf Längd Polis Kat 
påförh 

min 
I K 56 So Eric Deb 40 I VUXDEB(sn) 
2 M 18 St Erlc* !nit 45 2 UNG IN 
3 M 18 St Eric !nit 30 1 UNG IN 
4 K 19 Sn Bestr Deb 25 3 UNGDEB 
5 M 18 St Eric !nit 20 2 UNG IN 
6 M 31 St Bestr In it 40 1 VUXIN 
7 K 65** Sn Eric Deb 15 3 VUXDEB(sn) 
8 M 37 Sn Bestr I nit 25 3 VUXIN 
9 M 20 B Eric In it 35 4 UNG IN 
10 M 26 Sn Eric Deb 15 1 VUXDEB(sn) 
11 M 18 Sn Eric Init 20 3 UNG IN 
12 M 33 B Bcstr Deb 60 4 VUXDEB(be) 
13 M 18 St Bestr In it 30 1 UNG IN 
14 K 16 St Erlc Deb 70 1 UNGDEB 
15 M 64 Bb Bestr Deb 60 5 VUXDEB(be) 
16 K 30 B Erlc Init 35 4 VUXIN 
17 M 17 St Eric Deb 30 2 UNGDEB 
18 M 33 B Erlc I nit 60 5 VUXIN 
19 K 64 Sn Erk Deb 35 6 VUXDEB(sn) 
20 M 18 St Eric Deb 30 3 UNGDEB 
21 M 19 Egmf Erlc Deb 30 3 UNGDEB 
22 M 65 Sn Eric Deb 25 7 VUXDEB(sn) 
23 K 52 Bb Bestr Deb 35 4 VUXDEB(be) 
24 K 22 Sn Eric Init 15 7 VUXIN 
25 M 26 B Bestr Deb 55 4 VUXDEB(be) 
26 M 73 Sn Eric Deb 20 7 VUXDEB(sn) 
27 M 39 Egmf Bestr Init 20 6 VUXIN 
28 M 57 B Bestr In it 40 4 VUXIN 
29 M 21 B Eric Deb 70 5 VUXDEB(be) 
30 K 20 Urlcf Eric Deb 55 5 UNGDEB 

Förkortningar för brottsrubriceringar: Sn = snaneri, St = stöld, B = bedrägeri, 
Bb = bedrägligt beteende, Egmf = egenmäktigt förfarande, Urkf = ur-
kundsförfalskning 

* M hörde upplysningsvis om flera brott, vilka han bestred. Han erkände 
emellertid det brott, för vilket han var skäligen misstänkt, vilket också ägnades 
mest tid under förhöret. 
** Uppgift om kvinnans exakta ålder fanns inte tillgänglig. 
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6 Om transkriptionen 

Transkriptionerna av det inspelade materialet utfördes av två endast för detta 
ändamål engagerade personer enligt följande insuuktioner: 

1. Talarna identifieras och markeras som P (polis) och M (misstänkt). 
Ny replik börjar på ny rad. 
Ex: 
P: XXX XX XXXXXXX XXXX? 
M: XX, XXX XXX XXXX XXXX. 

2. Replikerna återges ordagrant, inklusive omtagningar, 
avbrott och felsägningar. 

3. Uppbacknlngar (dvs yttranden utan replik.status, sk back-channel 
communication, jfr Linell & Gustavsson, 1987:60 ff) av typen "mm", 
"jaha", "nä nä" m fl marlceras med asterisk(*) inne i den talande partens 
replik och skrivs sedan ut i marginalen. (I återgivningen av excerpter nedan 
har däremot uppbackningar satts inom parentes på det ställe i talarens replik 
där de uppträder.) Om däremot tex "mm" är svar på en fråga, räknas det som 
replik och får en egen rad i den löpande transkriptionen. 

4. "Hörbar" , dvs påfallande, paus markeras med-. Avbrott som bedöms som 
"ofrivilligt", dvs avbrott pga att talaren själv eller motparten avbryter, 
markeras med två punkter( .. ). "Frivilligt" oavslutad replik, dvs talaren 
lämnar meningen oavslutad trots att ingen avbryter, markeras med tre 
punkter ( ... ). 

S. Citationstecken sättes kring sådana yttranden från polisen som uppenbart är 
fonnuleringar avsedda för protokollet. (Dessa talas in på polisens egen 
bandspelare. De uttalas ofta med en annan prosodi och röstläge än de vanliga 
yttrandena i dialogen.) 

6. Skratt, suckar, gråt, hostningar o dyl noteras inom parentes inne i repliken. 

Kontroll och korrigering av transkriptionerna har i efterhand utförts av mig 
själv, varvid tex simultant tal har markerats medelst understrykningar av de 
samtidiga avsnitten i replikerna. 

Graden av detaljering i transkriptionerna var anpassad till studiens syften. Så 
återspeglar de t ex inte några prosodiska drag i talet eftersom någon sådan 
analys inte var planerad. Jag har inte heller haft anledning tillämpa det i vissa 
stycken mycket detaljerade transkriptionssystem som utvecklats av Gail 
Jefferson och blivit gängse inom ortodox 'Conversation Analysis' (t.ex. 
Atkinson & Heritage, 1984); i vissa avseenden är f ö detta system både 
otympligt och godtyckligt (se Coupland, 1988:10-11). Jag ansluter mig till 
åsikten att transkriptionen inte kan ersätta ljudbanden som data (och att 
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transkriptionerna måste göras beroende av de vetenskapliga frågor man 
uppställt), (jfr Ochs, 1979; McLaughlin, 1984; Linell, 1986; Gustavsson, 
1988). Ljudbanden har därför i olika utsträckning använts som komplement till 
transkriptionerna vid arbetet med materialet. Så kräver tex IR-analysen (se sid 
18) att läsningen av transkriptionerna kombineras med en noggrann avlyssning 
av banden. 

I återgivningen av dialogexcerpter i detta arbete är samtliga namn på 
personer, platser, företag etc, liksom angivna tidpunkter etc fingerade. 
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III 

7 

POLISFÖRHÖRET SOM 
KOMMUNIKATIONS
SITUATION 

En institutionell kontext 

Institutioner är sociala organisationer som utvecklats för att lösa vissa 
bestämda, av samhället kollektivt definierade uppgifter (t ex beivra 
kriminalitet, bedriva utbildning och undervisning, tillhandahålla sjukvård och 
socialvård}. Verksamheten i institutionen sker normalt i enlighet både med 
fastställda regler (dvs organisationen är formaliserad} och mer eller mindre 
omedvetna traditioner och konventioner, vilka ofta har en lång socio-kulturell 
historia. Erfarenheten visar att den institutionella diskursen och dess betingelser 
skiljer sig på avgörande punkter från kommunikationen i vardagslivet (t ex 
Wodak, 1987). 

En stor del av den institutionella diskursen sker i möten mellan en 
professionell (t ex läkare, jurist) och en lekman (t ex patient, klient). 

Samtal i institutionella miljöer har behandlats av bl a Agar (1985) och 
Nordberg {1988). Denna typ av samtal, mellan en representant för en 
institution och en lekman, en klient1, präglas starkt av institutionens syften 
och konventioner, dvs de institutionella ramarna. Den professionella 
representanten intar i kraft av sin kännedom om institutionens krav en 
dominerande roll i samtalet och klienten tvingas mycket ofta att underkasta sig 
yrkesmannens auktoritet. 

Agar (1985) föreslår en indelning i tre olika obligatoriska delar av ett socialt 
möte av denna typ: Diagnos, direktiv och rapport. Denna indelning är i första 
hand applicerbar på läkarkonsultationer och rättegångsförhandlingar, men är 
avsedd att gälla för beskrivningar av andra institutionella möten också, även 
om de kan vara mer eller mindre tydliga i olika kontexter. Diagnosdelen är den 
fas då institutionens representant samlar in relevanta fakta om klienten och 
andra omständigheter. Vilka fakta som är relevanta beror på de institutionella 
ramarna. Direktiven är i många institutionella kontexter målet för mötet, t ex 
beslut om behandling av en patient eller domen vid en rättegång. I polis
förhören är denna del inte framträdande. Rapportdelen är viktig i de flesta 
institutionella sammanhang. Den utgör en summering av de två övriga delarna 
och den avspeglar de organisatoriska ramarna. "Den är beviset för au 

lTermen 'klient' används här (i anslutning till bl a Agar, 1985) som samlings
beteckning för alla lekmän som söker (eller söks av) en institution i ett speciellt 
ärende. 
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institutionsrepresentanten har gjort sitt jobb, den innehåller de sociala fakta 
som kom ut av samtalet, och den bildar underlag för vidare åtgärder i ärendet" 
(Nordberg, 1988). Den är en prominent faktor i polisförhören och påverkar hela 
mötet på ett markant sätt Hyden (1988: 49) talar om handläggningsgångens tre 
akter och ser som den första delen en hemställan eller ansökan. Denna del finns 
också med i rättsprocessen i form av den anmälan som föregår själva 
polisutredningen. 

8 Polisförhörets syften och funktioner 

Som tidigare deklarerats har detta arbete som syfte att beskriva aspekter av 
kommunikationen i en speciell typ av situation. Basen är kommunikations
teoretisk och studien har inte främst något rättssociologiskt eller krimino
logiskt synsätt. Arbetet behandlar kommunikationen i polisförhören och vill 
beskriva samspelet mellan parterna i dialogen. Det beskriver och diskuterar hur 
polisen arbetar för att uppfylla förhörets syften och sina egna skilda åligganden, 
hur han handskas med sin dominerande roll i situationen, men även vilket 
inflytande den hörde får över samtalet. Vad som sägs i det följande gäller i 
första hand under de förutsättningar som beskrivs i avsnitt 13, nämligen att 
utredningen är okomplicerad 

Det vore egendomligt om polisen i förhörssituationen inte fick en 
dominerande roll i dialogen med den hörde. Polisen har ett samhälleligt uppdrag 
och stöd av en myndighet. han har utbildning för och erfarenhet av den aktuella 
situationen och han är inte, som eventuellt den misstänkte, belastad av en 
juridisk och/eller moralisk skuldbörda, dvs han behöver inte stå till svars för 
någonting inför sin samtalspartner. 

Polisen har alltså ansvaret för att målet med samtalet uppnås. Hans uppdrag 
i situationen är att förse förundersökningsledaren med underlag för beslut om 
vidare åtgärder i ärendet. Vad han ska rapportera är information som täcker de 
s k objektiva och subjektiva rekvisiten för ett brott, annat är ointressant ur 
juridisk synpunkt. De objektiva rekvisiten står angivna i brottsbalken och det 
subjektiva rekvisitet är, enkelt uttryckt, klargörandet av uppsåtet i gärningen. 
Polismannen känner till dessa rekvisit och måste utifrån denna kännedom 
avgöra vilken information som är relevant i det enskilda fallet. Polisens 
utbildning (jfr t ex Utredning - Spaning I - 3) och erfarenhet har lärt honom att 
ett förhör löper smidigast och effektivast om han lyckas skapa och upprätthålla 
en samarbetsvillig attityd hos den hörde. Vidmakthållandet av denna attityd 
kräver speciella sttategier från polisens sida. De misstänkta är ofta (men kanske 
inte alltid) ångerköpta och framför allt oroliga för den procedur de nu ska gå 
igenom, från polisförhöret till eventuell rättegång och dom. Polisen får inte 
öka denna belastning, utan ska förhålla sig neutral och helst inge förtroende så 
att den misstänkte tillitsfullt berättar vad han vet angående det aktuella ärendet. 

Det som sägs i det följande av detta kapitel är ett försök att karakterisera de 
förhör som utgör mina data. Det är alltså en sammanfattning av vissa av mina 
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empiriskt erhållna resultat. De redovisas här som en bakgrund för de aspekter 
av förhören som de därpå följande kapitlen koncentreras på. 

Polisförhöret med den misstänkte är ett led i förundersökningen av ett 
brottmål och har som sådant syftet an få information från den hörde eller att få 
tidigare (t ex genom vittnesförhör) erhållen information bekräftad. Polisen ska 
producera en skriven rapport till förundersökningsledaren angående vad som 
tilldragit sig under förhöret som är av vikt för förundersökningen. Detta 
protokoll skrivs således i första hand för förundersökningsledaren, som är 
åklagaren eller polismyndigheten. Det kan (ska) naturligtvis också låsas av den 
misstänkte själv och av hans eventuella försvarare. Om åklagaren väcker åtal 
kommer polisprotokollet också att bifogas övriga handlingar i ärendet som 
insänds till rätten för dess förberedelser inför huvudförhandlingen i målet 

Förutom uppfyllandet av det officiellt angivna syftet har eller får emellertid 
Rirhören i det praktiska genomförandet även andra faktiska funktioner. Man gör 
också annat vid sidan av det syftesangivna (samtidigt eller i stället för, "off-the
record-activities"). Två sådana funktioner, som är tydliga i några av förhören i 
denna studie, bör nämnas: 

Den första är en form av samtalsterapi som polisen utför med framför allt 
vuxna snanare. Misstänkta av denna kategori är särskilt oroliga inför förhöret 
och verkar ha ett stort behov av att urskulda sig för det brott de begått En stor 
del av polisens insats under dessa förhör består i att tålmodigt lyssna till och 
bemöta den misstänktes utläggningar om förhållanden som i ringa utsträckning 
förs till protokollet. Poliserna uppger själva att de upplever detta som en 
kuratorsfunktion. 

En annan icke syftesangiven funktion är uppfostran och tillrättavisningar av 
unga misstänkta. Rättegångar avser att ha ett delvis pedagogiskt syfte och när 
det gäller förhör med ungdomar verkar även polisen påta sig en sådan uppgift 
Vuxna misstänkta bemöts neutralt, medan de yngre ofta får motta goda råd och 
tillrättavisningar angående sitt leverne. 

Det är vällcånt från sociologin att organisationer och institutioner ofta också 
fär icke avsedda konsekvenser eller att de har (får) funktioner vid sidan om de 
officiellt angivna. Ett exempel skulle kunna vara "den dolda läroplanen" i 
skolan (jfr Jackson, 1968; Broady, 1981). I viss mån kanske de ovannämnda 
"extra"-funktionema kan ses i analogi därmed (Hyden, 1988: 31). Helt oavsikt
liga eller oförutsedda är de dock knappast I polisens instruktioner ingår att han 
ska verka för att skapa en avspänd atmosfär under förhöret Detta innebär bl a 
att han ska uppträda artigt och förekommande. Artighet kan naturligtvis ta sig 
olika uttryck. Brown & Levinson (1978) diskuterar vad de kallar 'negative and 
positive politeness', varav 'negative politeness' (i princip: hålla . distans, 
undvika att vara påträngande) i polisförhören skulle motsvaras av den neutrala 
attityd polisen intar gentemot de vuxna misstänkta och 'positive politeness' (i 
princip: intressera sig för och engagera sig i sin samtalspartner som person) av 
det mera personliga sätt de har i förhören med ungdomarna. Den senare typen 
av ofta moraliserande inslag skulle löpa större risk att uppfattas som generande 
och ett hot mot den personliga integriteten av vuxna, medan det 
förhoppningsvis upplevs som ett positivt personligt engagemang från polisens 
sida av ungdomarna. Vad gäller de vuxna snattarnas uppenbara behov av att tala 
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om sina personliga förhållanden måste polisens tålmodiga uppträdande också 
ses som ett utslag av hans strävanden att skapa en hygglig och så samtalslik 
stämning som möjligt under förhöret 

I detta sammanhang är det också tjmligt att peka på en generell trend under 
de senaste årtiondena att göra institutionella (och kanske traditionellt fonnella) 
samtal mer infonnella Detta har emellertid enligt vissa forskare Gfr Atkinson, 
1982) nackdelen att det kan öka osäkerheten om vad som egentligen är syftet 
med dessa samtal. 

Polisförhören betraktade som genre, styrs och begränsas av vissa 
ramfa/ctorer, till vilka ovan behandlade syften hör. Hit måste också räknas 
bestämmelser, nonner, arbetsrutiner och ekonomiska ramar som den enskilde 
polismannen inte kan göra så mycket åt. Förutom dessa faktorer finns rent 
konkret sådana inslag som blanketter och måldokument som kräver speciella 
inslag i samtalen, t ex vissa specifika frågor från polisen. Samtalen styrs också 
av polisens utbildning och erfarenhet; så måste t ex föreställningar om 
kategorier av brott och misstänkta (sätt att benämna och därmed förstå de 
enskilda fallen och ärendena) påverka hans agerande under samtalen Gfr 
Cicourel, 1968). 

9 Den yttre situationen 

Polisförhöret är, till skillnad från huvudförhandlingen i rätten, en tämligen 
informell situation. Poliserna är civilklädda och bär inga som helst yttre tecken 
på sin myndighetsutövning; de är tvärtom mycket ledigt klädda till skillnad 
från den korrekta klädstil som är bruklig i rätten. 

Förhören äger rum i polismännens tjänsterum, som är små spartanskt 
inredda kontorsutrymmen. Polisen och den misstänkte är i regel ensamma i 
rummet, men om den hörde är mycket ung brukar någon från de sociala 
myndigheterna tillkallas för att övervara förhöret. I mitt material är detta fallet i 
förhör nr 14. Det är också vanligt att föräldrar till barn eller ungdomar är med. 
Så är fallet i förhör nr 13 och nr 17. 

Allmänheten äger inte direkt tillträde till polisens arbetsrum utan de miss
tänkta hämtas av respektive polisman vid entren och under den tid det tar att 
förpassa sig till tjänsterummet hinner polisen och den misstänkte utbyta 
hälsningar och inledande fraser (delar av dialogen som således inte ingår i 
materialet). Denna mer informella procedur kan jämföras med rättegångs
förhandlingen där den tilltalade efter att målet ropats upp i högtalare träder in i 
rättssalen och där konfronteras med rätten och åklagaren, tillsammans minst 6 
personer, redan placerade bakom sina bord. Inga presentationer förekommer, 
och sedan den tilltalade tillfrågats om sin identitet anvisas han sin plats, mitt 
emot åklagaren, men på motsatt sida av rummet Om den tilltalade inte biträds 
av en försvarare sitter han ensam på sin sida av salen och avståndet till övriga 
personer i rummet är avsevärt mycket större än normalt avstånd mellan parterna 
i ett vardagligt samtal. Polisernas tjänsterum däremot är små och polisen och 
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den misstänkte sitter båda vid skrivbordet Avståndet mellan dem är således 
som vid en vardaglig konversation vid t ex ett middagsbord. Att placeringen i 
rummet är viktig för berörda personer framgär av svaret på frågan "Vad skulle 
du vilja ändra på i rättegången?", som vi ställde till 40 tilltalade direkt efter 
respektive huvudförhandling. De mest frekventa svaren berörde just konkreta 
rumsliga detaljer. Polisen kan antas vara mycket medveten om detta, följande 
citat är hämtat ur Utredning - Spaning 3(: 136): "I stället för att sätta sig bakom 
skrivmaskinen eller låta skrivbordet bli ett skrank mellan sig och den hörde, 
inbjuder förhörsledaren till en placering lik den man vill ha vid ett vänskapligt 
samtal.". 

10 Förhörets organisation 

Det faller sig naturligt att i olika avseenden jämföra polisförhören med de 
erfarenheter vi tidigare gjort av rättegångar Gfr Aronsson m fl, 1987, Adelswärd 
m fl, 1987 och Adelswärd m fl, 1988). Ovan har skillnader mellan rättgångar 
och polisförhör behandlats vad gäller den rent fysiska omgivningen. Själva 
domstolslokalen predisponerar alldeles uppenbart för en formell procedur, 
medan polisens kontor kan, om man vill, användas för mera avspända samtal. 
Polisförhören visar sig också. åtminstone i vissa stycken, vara relativt infor
mella samtal, även om den grundläggande strukturen består i att polisen ställer 
frågor och den misstänkte svarar. Rättegångarna utmärks av en indelning i 
tydliga faser med relativt formella övergångar och av en strikt reglerad 
talarordning. Där finns klara restriktioner på vilka ämnen som ska behandlas 
och i projektets material finns inga exempel på att man lämnar ämnet och 
glider in på ovidkommande saker. Även polisförhören har ganska tydligt 
urskiljbara faser, men dessa är inte formellt avgränsade på samma sätt som i 
:rättegångarna. Bearbetningen av materialet visar dock att förhören kan delas in i 
ett antal faser, av vilka inte alla är obligatoriska. Följande faser kan urskiljas, 
här uppräknade i den vanligaste ordningen (med parentes markeras de icke
obligatoriska inslagen): 

("Försnack") - Identifikation och personuppgifter - Presentering av brottet 
(delgivning), fråga om försvarare och eventuellt erkännande - Sakfrågan -
(Uppläsning av protokollet) - ("Eftersnack", inklusive avslutning/avsked) 

Fasernas ordning kan variera och en fas kan ibland uppdelas på flera perioder 
med andra sorters sekvenser interfolierade. Polisen och den misstänkte kan 
växla ämne/fas mer samtalsmässigt, t ex behandla erkännandefrågan mitt i 
personaliafasen (förhör nr 18:1). Det är inte ovanligt att man lämnar sakfrågan 
då och då. Vissa småpratsinslag accepteras även i de klart ärendeorienterade 
faserna. Liksom i andra ärendeorienterade samtal kan sådana tillfälliga avsteg 
från sakfrågans behandling ge möjlighet till "andhämtning" och göra 
situationen lite behagligare Ufr beträffande formella sammanträden Granström 
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(1986) och beträffande affärsförhandlingar Lampi (1986), som studerat liknande 
fenomen, "chat phases interspersed among topic-oriented phases functioning as 
mitigation", Lampi, a a). I polisförhören finns även andra samtalsinslag, 
såsom t ex s k second assessments (Pomerantz, 1984), vilket betyder alt 
polisen kan bemöta personliga yttranden från den misstänkte med egna 
personliga kommentarer. 

Excerpt 1: 

M: Jag kommer från Västervik 
P: Jaha, jaha. Så du är inte östgöte egenlligen då? 
M: Näjag är in .. 
p: Inflyttad 
M: Inböling. Eller utböling 
P: Utböling kanske man kan säja. - Ja jag är inte östgöte själv heller./ .. ./ 

(Sekvensen fortsätter ytterligare 15 turer med initiativ utom sak från båda 
parter.) 

(ur förhör nr 6) 

Den fas som ovan kallas sakfrdgan, innehåller förhöret som ligger till grund för 
den del i protokollet som kallas "berättelse" och som utgörs av en 
sammanhängande redogörelse för brottet och omständigheterna kring det (jfr 
protokollsblankettens utformning, se Appendix A). Förhöret i sakfrågan kan 
utföras på olika sätt. I alla 30 förhören är en sammanhängande del av dialogen 
direkt styrd av polisen i syfte att producera just ett underlag för den skrivna 
rapporten. Ibland kan dock denna protokollsinriktade del av förhöret föregås 
antingen av att den misstänkte berättar sin version, utan att behöva störas av 
polisens ansträngningar att formulera en skriven variant, eller också av att 
polisen ställer orienterande frågor om vad som hänt. Ibland följs den 
protokollsinriktade delen av frågor som är avsedda att få det redan formulerade 
protokollet bekräftat eller kompletterat. Det går oftast till så att polisen läser ur 
sina anteckningar och ställer kompletterande frågor, eller så att polisen talar in 
på bandspelare och samtidigt ställer ytterligare några frågor. 

Man kan alltså beskriva tre delf aser inom /asen sakfrågan (parentes markerar 
icke-obligatoriska delfaser): 

(1. Berättelse och/eller orienterande förhör) 

2. Protokollsinriktat förhör 

(3. Bekräftelser eller kompletteringar av protokollet) 

Delfasen I förekommer i 17 av de 29 analyserade förhören. 7 av dessa består av 
att den misstänkte berättar, 7 av att polisen frågar och 3 av en kombination av 
dessa båda. Delfas 3 förekommer bara i 5 av de 29 förhören medan delfas 2 
givetvis alltid finns med. 
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Poliserna använder sig av två skilda tekniker för all protokollföra de 
muntliga förhören: Papper och penna eller diktafon. I båda fallen formulerar 
polisen kontinuerligt, under den protokollsinriktade delfasen, en egen samman
hängande version av uppgifterna som framkommer under förhöret I de flesta 
fall föreligger en protokollversion i sin slutgiltiga form när förhöret är avslutat 
och den misstänkte kan få möjlighet att kontrollera vad polisen rapporterar till 
förundersökningsledaren. I materialet formulerades 12 protokoll med hjälp av 
diktafon och de övriga 17 skrevs ned på papper. 

Den fas som ovan benämns "Eftersnack" innehåller sådant som inte direkt 
anknyter till det aktuella brottet Den kan tex bestå av sådana samtalssekvenser 
som tidigare nämnts där polisen håller en smärre moralpredikan för en ung 
misstänkt och/eller hör sig för om hans Jevnadsomständigheter. Samtalen kan 
också gälla ämnen som inte alls är anknutna till sammanhanget i övrigt, t ex 
TV-program eller idrott. Samtalen kan i dessa fall initieras antingen av polisen 
eller av den misstänkte. Ytterligare ett exempel är då den misstänkte efter 
avslutat förhör ställer en fråga till polisen angående något annat juridiskt eller 
polisiärt problem. Att avslutning/avsked inte är en obligatorisk fas i det 
inspelade materialet, beror på att polisen i några fall stänger av bandspelaren 
efter förhöret och därefter avslutar samtalet och tar avsked. Denna del av 
samtalet kommer då inte att ingå i materialet, trots att den naturligtvis alltid 
förekommer i någon form i verkligheten. 

De olika faserna är inte svåra att urskilja för den som lyssnar på bariden. 
Poliserna ger i allmänhet tydliga signaler om vad som ska hända och när 
momentet är avslutat: Dessa signaler har använts som kriterier vid fasindel
ningen. En genomgång av några förhör med en medbedömare har visat att 
indelningen kan göras med ·stor tillförlitlighet. Exempel på fasmarkörer är 
följande typer av yttranden: "Vi gör väl så att jag börjar åta lite data på dej. 
Har du nån ID-handling på dej/ ... /?" (nr 1, början av identifik.ationsfasen), "Då 
frågar jag först, vill du ha försvarare nu?" (nr 2, delgivningsfasen), "Du 
erkänner det här sa du?" (nr 3), "Det enklaste är kanske att du börjar berätta vad 
som hänt / ... r (nr 4, början av sakfrågan). 

När signalerna inte är så tydliga i själva dialogen, är det ändå möjligt att 
uppfatta vad polisen håller på med genom att lyssna till bandinspelningama 
efter andra tecken. När han fyller i personbladet frågar han givetvis efter de 
uppgifter som ska stå där och man hör också ofta tydligt att han skriver, för 
hand eller på mask.in. Det är också för det mesta tydligt uppfattbart när polisen 
skriver sina protokollsanteckningar. Han gör då pauser innan han börjar tala 
efter den misstänktes repliker, man hör pennan skrapa mot pappret, han uttalar 
de ord han skriver eller just har skrivit o s v. Vid förhör med diktafonteknik 
hörs ljud från bandspelaren när den sätts på och av, och polisen har också ett 
annat röstläge när han talar in i diktafonen. 

Även avslutningarna på de olika faserna är ofta tydligt markerade. "Då är det 
inte så mycket mer att orda om det här öltillgreppet i och för sej / .. ./" (nr 5). 
Förhöret i sakfrågan slutar med att polisen skriver ner eller talar in den sista 
uppgiften som ska stå i protokollet (T ex "Är du villig att motta straff
llirelåggande?"), och ofta bekräftar den misstänkte polisens avslutning, dvs han 
"går med på" att rapporten blivit komplett. Givetvis måste de olika 
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avslutningsmarkörema kontrolleras mot att inte förhöret fortsätter igen. 
Polisen kan ju komma på nya frågor. Därför är naturligtvis innehållet i 
replikerna, framför allt polisens, det tyngst vägande kriteriet för vilken fas som 
pågår. Ibland kan en fas bli uppdelad 'på två (eller flera) perioder på olika ställen 
i samtalet (tex identifikationsfasen i nr 9 och nr 19), men det normala är att 
polisen avslutar en fas innan han påbörjar en annan. (Det vore ineffektivt att 
hoppa hit och dit på blanketten och risken vore också större att han skulle 
glömma någon uppgift i personbladsdelen eller i berättelsen.) 

11 Dominansrelationen 

Generellt kan sägas att polisförhören llr något mindre asymmetriska än 
rättegångarna, dvs den misstänkte spelar i polisförhöret inte en lika underordnad 
roll i dialogen, som den tilltalade gör i rättegången. Dominansförhållandena i 
en dialog kan anges genom den sk initiativ-respons (IR)-differensen, som är ett 
mått på hur stor skillnad det är mellan parterna vad beträffar i vilken grad de 
agerar styrande (tar initiativ) och låter sig bli styrda (avger responser) i dialogen 
(Adelswärd m fl, 1987; Linell & Gustavsson, 1987). Ju större den inter
aktionella asymmetrin är, desto högre IR-differens; värden över c:a 1.0 indikerar 
stor ojämlikhet i dialogen vad gäller fördelningen av frågor och svar och andra 
"initiativ" respektive "responser". Linell & Gustavsson (1987) har jämfört IR
differensen i flera olika situationer och placerat dessa på en skala från mycket 
asymmetriska (förhörslika) till symmetriska (konversationslika). Polisförhören 
visar sig vara mindre asymmetriska än lä.rare-elev dialoger (högsta IR-differens 
2.3) och rättegångar, men mer asymmetriska än doktor-patient-samtal, "Ring 
så spelar vi" i radio, experimentellt anordnade diskussioner mellan tonåringar 
och informell vardagskonversation mellan vuxna (lägsta IR-differens 0.0). I 
Adelswllrd m fl (1987) redovisas dessa och andra numeriska interaktionsmått för 
projektets rättegångsmaterial. För att ge en föreställning om dominansför
hållandena i polisförhören redovisas i Tabell 2 IR-differenser för 15 
slumpmässigt utvalda förhör (dvs halva korpusen). Skillnaden mellan 
polisförhören och rättegångarna i IR-differens kan förefalla överraskande liten. 
Framför allt är det i den hårt styrda identifikations- och personaliefasen som 
polisen dominerar kraftigt, men även det protokollsinriktade förhöret är starkt 
asymmetriskt. Samtidigt finns det utpräglat samtalsliknande inslag i 
polisförhören. Eftersnacket hör hit; i somliga tar den misstänkte t o m 
överhand här. I de fall rapportgenomgången är tillräckligt lång för att tillåta 
beräkning av IR-differens visar sig även den vara jämlik. De misstänkta tar då 
ofta tillfället i akt att ställa frågor om den fortsatta handläggningen av ärendet 
(en fråga som annars i många fall kommer upp i eftersnacket). 
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Tabell 2 IR-differenser för 15 förhör 

Nr Kat Hela Ident FörhO FörhP FörhK Gnmg Eftersn(* 

2 St 0.97 
3 St 1.40 
5 St 1.76 
9 Be 1.58 
10 Sn 0.95 
15 Bb 1.20 
16 Be 1.84 
19 Sn 0.17 
20 St 1.74 
21 Ef 1.89 
22 Sn 0 .61 
24 Sn 1.63 

26 Sn 1.43 

29 Be 1.34 
30 Uf 1.57 

medel-
värden 1.34 

1.03 
2.15 1.20 1.32 
2 .16 1.86 
1.68 1.52 
1.82 0.58 1.23 
1.56 0.76 1.32 
1.84 1.84 
1.34 1.29 0.87 
1.94 1.81 1.07 1.87 
1.92 2.10 1.71 
1.25 0.48 1.00 1.36 
1.66 1.00 -0.10(** 1.96 

(m=0.61) 
1.33 1.60 1.45 

1.84 1.43 
1.73 1.10 1.79 

1. 73 1.09 1.41 1.73 
•••) 

Jfr medelvärdet för 40 rättegångar. 1.58*****) 

0.68 
X 0.20 
X 1.29 

1.27 
X 0.09(* 

0.53 

X -0.59 
X 

X 

-0.02 
X X 

X J.00(** 
(m=0.67) 

0.37 1.05 
0.42 

0.44 0.50 
****) 

(FörhO = orienterande delfas inom sakfrågefasen, FörhP = protokollsinriktad 
delfas, FörllK =kontrollerande delfas) 

Negativa värden innebär dominans för den misstänkte 

- = fasen saknas 
x = fasen finns men understiger totalt 10 turer 

*) I ett fall (nr 10): Försnack +eftersnack (båda faserna långa. särskilt 
försnacket) 

**)Få turer med en fördelning som gör IR-värdet (baserat på aktörernas 
medianer för IR-index) missvisande; inom parentes anges i dessa fall 
IR-Oifferensen baserad på medelvärden 

***) Om nr 24 exkluderas. Om nr 24 inkluderas blir värdet 1.32 
****)Om nr 26 exkluderas. Om nr 26 inkluderas blir värdet 0.55 
*****)Aritmetiskt medelvärde beräknat på IR-differensen för de 40 rätte-

gångarna. Värdet 1.61 som anges i Adelswärd m fl (1987) är medianen 
för alla 40 rättegångarna sammanslagna till en fördelning 
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12 Polisens språk 

Språket i rättegångarna består i vissa faser till en ganska stor del av en speciell 
juridisk terminologi. (Jfr Aronsson m fl, 1987, Adelswärd m fl, 1987, 
Atkinson & Drew, 1979). Angående språket och förståeligheten i polisförhören 
finns emellertid inget i intervjuerna med de misstänkta som på något sätt tyder 
på att komplexitet och/eller ordval i polisens språk skulle vålla några problem. 
Poliserna använder få fackuttryck, deras språk är snarare vardagligt oprecist. I 
Aronsson m fl (1987) beskrivs rättegångens olika faser och hur juristernas 
språkbruk varierar mellan dessa. Den fas som omfattar förhöret med den 
tilltalade, har ett enkelt och vardagligt språk, nästan helt fritt från fackuttryck 
och mycket mindre komplext i termer av innehållstäthet, än övriga faser, som i 
högre grad involverar övriga personer med juridisk utbildning eller åtminstone 
rättegångsrutin (nämnden). I Aronsson m fl (1987) har denna skillnad 
beskrivits som en anpassning till de tilltalades sämre behärskning av det 
juridiska språket. I polisförhören kan man naturligtvis inte urskilja denna typ 
av anpassning på mikronivå. Parterna i dialogen är bara två, och i den mån 
polismännen sinsemellan skulle använda någon form av polisspråk med 
eventuella speciella fackuttryck, är det inte åtkomligt för analys eftersom det ju 
aldrig kommer till uttryck under förhöret. Om polisens språk är anpassat till de 
misstänkta, märker man i alla fall ingen skillnad i språkbruk mellan förhörets 
olika faser. I stort sett är allt polisen säger riktat enbart till den misstänkte. 
Dessutom finns sällan en lika stor skillnad i formell, teoretisk utbildning 
mellan poliserna och de misstänkta, som mellan de jurister och tilltalade som 
agerar i domstolsförhandlingarna (i projektets material). 

Den anpassning polisen bedriver i själva dialogen är därför att söka på helt 
andra nivåer i samtalet, än på den rent språkligt formella uttrycksnivån, som 
avser ordval och komplexitet. Kapitel IV diskuterar vilka typer av anpassning 
och kompromisser polismännen måste göra för att så framgångsrikt som 
möjligt uppfylla dialogens syften. 

Polisens språk har i och för sig en speciell stil, som blir särskilt tydlig i de 
skrivna rapporterna, men som även kommer till uttryck i polisernas sätt att 
formulera sig i dialogerna. Denna stil har vissa utmärkande drag, av vilka det 
tydligaste kortfattat kan beskrivas som en blandning mellan gammalmodiga 
eller byråkratiska (skriftspråkliga) ordval eller vändningar och påfallande 
vardagliga eller t o m slangbetonade uttryck (t ex "enär hon nu dkt dit" i 
betydelsen 'eftersom hon nu blivit ertappad', i rapport nr 1). Ett annat drag är 
en tendens att skapa eufemistiska uttryck för brottsliga handlingar och andra 
företeelser som är anknubla till den kriminella sfär inom vilken polisen oftast 
verkar Gfr s 69). Denna typ av språklig analys kommer emellertid inte att 
fördjupas inom ramen för denna studie. 
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13 Den speciella typen av polisförhör 

De förhör som utgör materialet för denna studie är inte representativa för alla 
polisförhör; de är som nämnts delar av tämligen okomplicerade utredningar, 
vilket innebär att situationerna kommer au utmärkas av speciella drag. För au 
försöka ringa in vad som är typiskt för dessa förhör och därmed i vilken grad 
resonemangen kring dem är generaliserbara, kan det vara fruktbart att diskutera 
alternativa förutsättningar. Vad som sedan fortsättningsvis beskrivs som 
typiska drag för förhören i det inspelade materialet gäller således inte nöd
vändigtvis under dessa alternativa förutsättningar. 

Tänkbara alternativ är för det första grövre brott, som troligen skulle 
innebära mer ingående förhör, bl a på grund av att polisen då skulle uppleva ett 
större tryck från allmänheten på att göra mycket grundliga utredningar. I sådana 
fall förekommer också oftare en kommunikation mellan åklagare och polis, 
därför au myndighetsrepresentantema i ärendegångens alla led måste vara än 
mer noggranna då det gäller brott med annan påföljd än böter, t ex 
fängelsestraff. 

Ett annat alternativ är brott som hotar polisens prestige, t ex våld mot en 
polisman. Sådant torde innebära au förhörsledaren känner sig personligen 
engagerad i händelsen och troligen också mycket negativt inställd till den 
misstänkte. 

Ett tredje alternativ är kanske skillnader mellan storstad och landsortsstad vad 
gäller abnosfären under förhören. 

Alternativ fyra är svårutredda brott, t ex komplicerade ekonomiska brott, där 
polisen kan befinna sig i ett underläge gentemot den misstänkte (genom mindre 
specialkunskaper) och därigenom känna sig föranledd att agera på annat sätt än i 
de aktuella, enklare utredningarna 

Ett femte alternativ är utredningar med flera misstänkta, vilket också innebär 
svårare utredningar. I de fall det finns flera misstänkta kan polisen tex använda 
de inblandades olika utsagor som underlag för ledande frågor som kan ha 
mycket tvingande inverkan på den hörde. Den förhörstekniken är inte användbar 
annat än undantagsvis i de inspelade förhören. 

Ett sjätte alternativ, slutligen, vore om förhören ingick som ett senare led i 
en serie av förhör. I sådana fall är mycket redan sagt och därmed underförstått 
och polisen kan mera bestämt inrikta sig på speciella detaljer. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att förutsättningarna för de inspelade 
förhören är att de gäller relativt lindriga och okomplicerade brott, som inte 
hotar polisens prestige, att de äger rum i en tämligen lugn landsOrtsstad, att det 
bara finns en misstänkt och att det är det första och enda förhöret med denne 
under förundersökningen. Detta utgör goda förutsättningar för att polismännen 
utan större problem ska kunna utföra sina åligganden i enlighet med de 
instruktioner de fått under sin utbildning i förhörsmetodik. 

21 



IV 

14 

DIALOGEN I 
POLISFÖRHÖREN 

Inledning: Huvudproblem 

Detta kapitel behandlar dialogen som sådan i förhören. Det är polismännen som 
håller förhören och som därför rimligen har en styrande roll i samtalen och det 
är denna roll som har ägnats särskilt intresse i de följande analyserna och 
resonemangen kring dem i detta kapitel. 

Polisen kan visserligen antas ha en dominerande roll i förhören, men hans 
agerande är naturligtvis beroende av den misstänktes insatser i dialogen. Hans 
roll är också styrd av flera ramfaktorer som beskrivits tidigare (avsnitt 8), bl a 
instruktioner om förhållningssätt gentemot de misstänkta, administrativa 
rutiner o s v. Han ska vara effektiv ur polisiär och samhällelig synvinkel 
(polisen ska beivra brott), och han ska samtidigt uppträda förtroendeingivande 
mot de misstänkta samt upplysa om deras rättigheter och tillvarata även deras 
intressen under förhören. 

Det problemkomplex som behandlas i detta kapitel rör framför allt 
polisernas dialogstrategier i olika återkommande delsituationer i förhören. Hur 
agerar polisen när han har anledning att tro att den misstänkte ljuger? Vad gör 
polisen när institutionens och den misstänktes intressen är opraktiska att 
förena? Hur mycket tillåts den misstänktes perspektiv att påverka dialogen? 

15 Polisens och den misstänktes 
attityder 

I polisförhörets förutsättningar ingår, liksom i alla sociala möten mellan 
människor, flera olika faktorer som måste påverka hur dialogen kommer att 
utformas. Ett påfallande drag i materialet är hur till synes konfliktfrill förhören 
genomförs. Man hade kunnat befara att polisförhör skulle innebära många 
öppna sammandrabbningar, där polisen (P) med olika medel söker pressa den 
misstänkte (M) på information. M är ju, i allmänhet inte utan grund, 
misstänkt för ett brott som polisen ska utreda. Utredningen redovisas för 
förundersökningsledaren i en skriftlig rapport. M borde ha en del att vinna på 
att vägra ge polisen sådana upplysningar, att åtal kan väckas på grundval av 
rapporten. Emellertid består materialet, som tidigare nämnts, uteslu14nde (så 
när som på ett förhör) av förhör med misstän}cta, som på kallelse godvilligt 
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infunnit sig på polisstationen för att höras. Långt ifrån alla som kallas till 
förhör hörsammar kallelserna och detta förhållande kan innebära att de 
misstänkta som faktiskt infinner sig har för avsikt au upprätthålla en, 
Auninstone till det yttre, samarbetsvillig attityd. Huruvida den enskilde 
misstänkte är genuint kooperativ ar inte möjligt att konstatera för en 
utomstående och det är därför mera rimligt att kalla denna typ av på ytan 
iakttagbar samarbetsvillighet för ta/villig attityd. Alla de 30 misstänkta visar 
upp en talvillig attityd och det är rimligt att anta au det för en person som inte 
ämnar besvara polisens frågor eller ge någon information, ligger nära till hands 
att välja strategin att inte komma till förhöret. Detta är som nämnts inget 
extremt beteende, över hälften av de kallelser som meddelades mig i förväg 
hörsammades inte. En misstänkt kan givetvis l)uga för polisen, eller 
undanhålla viss information, men oavsett om en person ljuger eller talar 
sanning, erkänner eller bestrider brottet, betyder en talvillig attityd hos 
vederbörande att risken för öppen konflikt med polisen minskas. En person 
som erkänner ett brott kan ådra sig nya misstankar om han inte är talvillig och 
den som sanningsenligt bestrider ett brott har själv stort intresse av att ge 
polisen upplysningar i syfte att klargöra sin oskuld och undanröja de 
missförstånd som ligger till grund för polisens misstanke att han är skyldig. 
En misstänkt som ljuger angående sin skuld eller andra förhållanden har en 
chans att bli trodd och dessutom en del att tjäna ifråga om stämningen under 
förhöret om han intar en tal villig attityd. Lögner måste läggas fram som om de 
vore sanningar och det sanningsenliga intrycket förtas av en talovillig attityd -
det ligger nära till hands för polisen att tro att den som vägrar ge upplysningar 
har något att dölja. 

Det är denna attityd hos M, vilken jag betralctar som en form av vad som i 
engelskspråkig litteratur kallas 'face' Ufr l ex Goffman, 1981; Brown & 
Levinson, 1978), som polisen har att anpassa sig till. Polisens instruktion är 
att förhålla sig neutral till den misstänkte, att absolut inte döma honom i 
förväg och sedan uppträda därefter. I instruktionen ingår också att i görligaste 
mån skapa en vänlig, personlig kontakt med den misstänkte, med andra ord; 
utnyttja eventuell samarbetsvillighet från den misstänktes sida till att göra 
förhöret effektivt. Så länge M verkar samarbetsvillig, gäller det för polisen att 
inte bete sig så att M sätter sig på tvären. Polisen bör inte skrämma, eller på 
annat sätt genera, den misstänkte. (I andra typer av förhör, där den misstänkte 
inte har en talvillig attityd, kan kanske däremot just sådana strategier vara 
verksamma medel för att, ur polisens perspektiv, effektivisera förhöret.) 
Polisen har således två krav på sig: 1) att genomföra ett förhör så effektivt som 
möjligt med avseende på tidsåtgång och mängd relevant information angående 
brottet och den misstänkte och 2) att försöka genomföra detta utan att skrämma 
eller genera den misstänkte, dvs polisen ska uppträda artigt, vänligt, korrekt 
och framför allt neutralt (jfr Utredning-Spaning, 1 - 3). Jämfört med rättegång
arna är polisförhören mycket mindre kostsamma (de engagerar ju i allmänhet 
bara en enda avlönad tjänsteman), vilket betyder att de inte behöver hållas inom 
riktigt samma effektiva tidsram som domstolsförhandlingarna. Detta ger 
utrymme för informalitet och större möjlighet till anpassning till de 
misstänktas försök att påverka dialogen. 
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Analyserna, och resonemangen kring dem, i detta kapitel tar som 
utgångspunkt ett antagande att i ett uppr!-Jctigt och samarbetspräglat samtal 
mellan obekanta människor måste det som sägs av båda parter behandlas som 
om det vore sant och relevant. Det betyder inte att man måste utgå från att allt 
som sägs verkligen är sant och relevant (Grice, 1975), utan att man inte, utan 
risk för konflikt, explicit kan ifrågasätta eller påpeka brister i sanningshalt och 
relevans i någons yttrande (Brown & Levinson, 1978, Leech, 1983, Aronsson 
& Sätterlund-Larsson, 1987). Det är framför allt inte lämpligt om man vill 
undvika att genera sin samtalspartner. Ett polisförhör kan, å andra sidan antas 
vara en situation där åtminstone den ena parten (polisen) är nödgad att i relativt 
hög grad värdera just halten av sanning och relevans i den andres repliker. 
Polisens strävan måste då bli att finna en balans mellan att effektivt få fram 
den information han vill ha och att undvika onödiga konflikter mellan sig och 
den misstänkte. Vilka uttryck dessa kompromisser tar sig och i vad mån de är 
åtkomliga för analys är vad kapitlet till största delen kommer att behandla. 

Ett förhör består prototypiskt av frågor och svar. Förhörsledaren bestämmer 
vad han vill ha svar på, och avgör sedan om svaret han får är tillfredsställande. 
En tämligen rigid typ av förhör är sådana där förhörsledaren, redan när han 
ställer frågan, vet vilket svar som krävs för att han ska vara nöjd. I det fallet 
utövar förhörsledaren både styrning, genom sina frågor, och kontroll, genom 
att värdera svaret som rätt eller fel. Denna typ av förhör representeras t ex av 
läxförhör i skolan, där förhörsledaren/läraren äger rätt att avgöra och tala om 
vad som är fel eller irrelevant (jfr tex Anward, 1983, kap 7). Ett polisförhör 
bygger på något annorlunda premisser och blir "mjukare" på grund av dessa. 
Polisen vet vilken slags upplysningar han vill ha och kan alltså styra samtalet 
genom sina frågor, men han kan inte utöva kontroll på samma sätt som en 
lärare. Polisen har visserligen ofta en förutfattad mening om vad som hänt, 
grundad på en skriven anmälan, men den är inte helt rigid, utan den kan ändras 
av oväntade, men övertygande upplysningar från den misstänkte. 

16 Sanning och lögn 

Polisen vet inte vilka svar som är rätt och vilka som är fel. Däremot kan han 
tro att den misstänkte ljuger, om tex den senares uppgifter inte stämmer med 
anmälan eller tidigare vittnesförhör. I en normalt fungerande vardagskonversa
tion bör man kunna utgå från att vad ens partner säger är sant (Grice, 1975; 
Leech, 1983). Att explicit ifrågasätta detta kan vara en väldig oförskämdhet, 
och att på allvar felaktigt insinuera eller öppet påstå att någon ljuger kräver 
förklaringar och ursäkter i efterhand. Man måste alltså vara mycket försiktig 
med att uttrycka sina misstankar om att ens samtalspartner inte talar sanning. 
Eftersom det ligger en stor genans i att bli avslöjad som lögnare, innebär 
grundlösa anklagelser att man har rätt att bli mycket indignerad. Samma regler 
verkar gälla för den typ av polisförhör· som utgör mitt material. Om en 
misstänkt inte är talvillig, kan polisen tro att det beror på att han har något att 
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dölja som är till ogagn för honom själv eller för någon som han vill skydda. 
Varför skulle han annars inte vilja tala? Vore han oskyldig, eller ovetande, låge 
det ju i hans eget intresse au föra en sanningsenlig dialog med polisen för att 
på så sätt klargöra sin oskuld. I samarbetsattityden, bl a i det att den misstänkte 
kommer på utsatt tid till polisstationen för att höras, ligger ett implicit "Jag 
har ingenting att dölja". Detta gäller både för dem som erkänner och för dem 
som bestrider brottet. Polisen måste således, så länge han vill upprätthålla en 
artig och konversationsmässig, icke generande, dialog, agera som om han 
utginge från att vad den misstänkte säger är sant Om han verkligen tror det, är 
inte möjligt för en utomstående iakttagare att bedöma. Det förekommer 
emellertid uppenbarligen att polisen får uppgifter från den misstänkte som inte 
överensstämmer med hans egen uppfattning. Polisens förutfattade mening kan 
vara grundad på en skriftlig anmälan som ingår i förhandsmaterialet, eller på 
tidigare genomförda vittnesförhör. Inte heller vid dessa tillfällen visas någon 
öppe!l konflikt i dialogen, men ett karaktäristiskt mönster upprepas, med vissa 
variationer, genom hela materialet och gör det möjligt för iakttagaren att se hur 
polisen - under de ovan beskrivna restriktionerna handskas med misstänkt 
osanning från M. Man skulle kunna kalla följande struktur för en 
misstroendesekvens: Polisen uttrycker sitt tvivel angående den information han 
fått av den misstänkte genom att kräva en (upprepad) bekräftelse (kursiverade i 
excerpt 2 - 8). Sedan han fått bekräftelsen kommer en invändning från polisen. 
Denna invändning framstår för iakttagaren som en misstroendemarkör, en 
nyckelreplik, som ger bevis för att polisen krävt en bekräftelse av en tidigare 
uppgift därför att han betvivlar att denna är sann (markeras med_. i excerpt 2 -
8). 

Excerpt 2 

P: (kräver information)/ ... / det är vad som hände va? 
M: (ger information) Jag passera inte kassan 
P: (kräver bekräftelse) Det har du inte gjort? 
M: (bekräftar) Nej. 

-.i>: (invänder) Nu står det så på anmälan här, men det är alltså fel? 

(nr8) 

I andra fall får man inte veta varför polisen inte helhjärtat tror på Ms uppgift, 
men misstroenderepliken avslöjar att han inte gör det. 

Excerpt 3 

M: Ja men vi brukar inte gå på måndan och sen på tisdan. 
P: Ja. Brukar ni inte göra det? 
M: Nej . 

.... P : A, men det, vi får väl höra vad dom andra tjejerna säjer här, dom 
kommer kanske ihåg bättre. 

(nr 14) 
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Polisen kan också dra egna slutsatser av andra uppgifter han fått och därigenom 
tvivla på vad M säger. I excerpt 4 hinner inte P få en bekräftelse innan han 
avger sin misstroendereplik. 

Excerpt 4 

P: / .. ./ hade du druckit mer än dom där 12 ölen tror du, när ni gick in i 
affiiren och snodde dan där'? 

M: Nä. 
P: Det hade du inte? -+För du åkte in för fylla sen hår. Och då/ .. ./ 

(nr 5) 

En vanlig variant är att polisen använder uttryck som "Så du menar att ... " och 
"Du säjer att ... " när han formulerar sitt krav på bekräftelse. Uttryckssättet är 
särskilt vanligt om tvivlet inte uttalas i omedelbar anslutning till att upp
lysningen ges. 

Excerpt 5 

P: / ... /men du menar alltsd att du inte passerade ut? 
M: Nej jag passerade aldrig kassan. 
/ ... / 

_.P: / .. ./Nu finns det alltså ett vittne här som säjer att du har passerat 
kassan. 

(nr8) 

En mer explicit variant är då polisen verkligen frågar om M talar sanning. 
Uttrycket "Är det säkert det?" kan ibland fungera som en misstroendemarkör, 
dvs man förstår av den att polisen tvivlar på Ms uppgift (excerpt 6). I andra fall 
är den en uppmaning till M att bekräfta sin uppgift (excerpt 7). Denna explicita 
strategi används uteslutande i förhör med ungdomar; måhända är den för 
generande för att kunna användas till en äldre person utan risk för konflikt. 

Excerpt 6 

M: Men det var inte jag som körde. 
P: Det var andra som kiirde? 
M: Mm. 

~P: Är det säkert det hela tiden? 

Excerpt 7 

P: / .. ./Hur kom ni tillbaka till stan? 
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M: Buss. 
P: Är det slikert det? 
/ ... / 

_,p: Men då går ju inga bussar! 

(nr 3) 

Ibland kommer invändningen/misstroendemadcören före kravet på bekräftelse i 
sekvensen. Följande excerpt (8) innehåller en provkarta på de flesta drag som 
uttrycker Ps tvivel i den hår typen av förhör. Förhöret gäller vandalisering; M 
hörs med anledning av att någon med målarfärg sprayat namn på en vägg. 

Excerpt 8 

~P: Men eh, ni brukar ju hålla till där uppe? 
/ .. ./ 

-+ P: För det är ju lite konstigt vet du, an era namn har hamnat där av alla? 
/ ... / 
P: Men det säjer du att det har du inte gjort? 
M: Nä. 
P: Å det är säkert det? Så att. 
M: Ja det är sanning/ .. ./ 
P: Har du använt sån hår färg å / .. ./ 
/ .. ./ 
M: Nä det har jag inte gjort. 
P: Det har du inte gjort? 

(nr2) 

Misstroendesekvenserna av de här beskrivna typerna kan ses som ett exempel 
på en "metod" att lösa en typ av problem som ofta uppträder i samtal (här: 
polisförhör under vissa villkor). ("Metod" ska då fattas i den mening som ofta 
beskrivits av de etnometodologiska samtalsanalytikema, jfr t ex Atkinson & 
Heritage, 1984, Heritage, 1984.) 

Polisen ägnar alltså inte mycket kraft åt att pressa fram ''sanning" i detaljer. 
Avgörande upplysningar som t ex huruvida den misstänkte erkänner eller ej är 
naturligtvis mycket viktigare, eftersom de måste påverka polisens uppläggning 
av förhöret. Vad gäller detaljer kan polisen lämna dem därhän eller rapportera 
den misstänktes version, eventuellt med någon form av förbehåll i protokollet 
(se kap VI). Polisen är ju inte sista instans i rättegången, det är inte han som 
ska döma. Strategien att släppa ett ämne hellre än att fortsätta pressa på efter 
att man på något sätt avslöjat att man inte tror på motpartens uppgift, på
minner starkt om en strategi Paul Drew (1985) beskriver som ett medel fört ex 
åklagaren att få den tilltalade eller försvarets vittne att framstå som icke 
trovärdig inför rätten. Drew visar hur förhörsledaren ställer en fråga och sedan 
bemöter svaret med någon form av motsägelse eller uttryck för misstroende 
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som vittnet inte ges tillfll.lle att förklara eller kommentera. Åldagaren släpper 
ämnet efter sin egen replik och överlämnar åt rätten att dra slutsatsen att vittnet 
lämnat falska eller åtminstone motsägelsefulla uppgifter. Vid polisförhören 
finns ju ingen tredje part som parterna försöker göra intryck på, men man kan 
misstänka att polisens strategi, hans samtalsmetod med misstroendesekvens, 
gör ett visst intryck på den misstänkte, nämligen så att denne anar att polisen 
vet att han ljuger (om han nu gör det). Om, å andra sidan, den misstänkte talar 
sanning, ~ ju polisen undvikit att genera honom; polisen har inte explicit 
påstått att M ljuger, samtidigt som han visat M att han är på sin vakt och inte 
går på vad som helst. Det är till och med möjligt att denna strategi, att inte 
alltid driva frågan till sin spets, hjälper polisen att upprätta en tro hos vissa 
misstänkta att polisen "ser" om man ljuger. I alla fall är det en uppfattning 
som kommer fram några gånger i mina egna intervjuer med de misstänkta. 

Excerpt 9 
Intervjuaren: Kan du beskriva lite grand vad du menar med att en polis är 

skicklig? 
Den misstänkte: Ja han, om man skulle ljuga så märker han det nästan med 

en gång, för han har skaffat fram alla uppgifter innan, så vill han bara 
veta om man ljuger antagligen / .. ./ 

(ur intervju nr 17) 

Excerpt 10 
I: Menar du då att polisen blir förbannad eller så där om det är nån som 

sitter och ljuger'! 
M: Ja för det är rätt lätt att se om han ljuger/ .. ./ 

(ur intervju nr 20) 

17 Rätt och fel - olika intressen 

Polisen har alltså i princip sällan möjlighet att kontrollera eller värdera den 
hördes svar i termer av rätt och fel. Han har inte, på samma sätt som t ex en 
lärare, förväntade rätta svar som han försöker manövrera den andra parten till att 
yttra (jfr Anward, 1983). Om polisen har förväntat ett visst svar på en fråga, 
men inte får det från den misstänkte, måste han antingen tro att M ljuger eller 
att hans egen förföreställning var fel. Vid ett tillfll.lle i varje förhör måste 
emellertid polismannen ställa en fråga till den misstänkte, där han i praktiken 
bara kan acceptera ett visst svar. Det är då Pi samband med att han upplyser M 
om att han är misstänkt för ett brott också måste tillfråga honom om han 
önskar ha en försvarare med under förhöret Detta är en rättighet alla har som 
ska höras av polisen i anledning av misstanke om brott, men rättigheten är 
praktiskt ogenomförbar (åtminstone i denna typ av mycket bagatellartade mål) 
så som rutinerna är utformade. Om en misstänkt vid detta tillfälle skulle kräva 
att en försvarare tillkallades, skulle förhöret få uppskjutas till dess en lämplig 
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advokat hade tid att infinna sig på polisstationen. Polisen befinner sig således i 
ett dilemma: Den misstänkte ska upplysas om sin rättighet och tillfrågas om 
han önskar ub'lyttja den, men om så vore fallet skulle inte förhöret vara möjligt 
att genomföra vid den aktuella tidpunkten. För att kunna uppfylla sina båda 
åligganden (att hålla ett förhör och att upplysa M om hans rättighet) gäller det 
för polisen att få den misstänkte att svara nej på frågan om han önskar biträde 
av en advokat. 

Det finns alltså två alternativa svar på polisens fråga: Ja eller nej, varav det 
ena i denna situation är att föredra. Detta liknar i mycket vad samtalsanalytiker 
i engelskspråkig litteratur har diskuterat under rubriken 'adjacency pairs', dvs 
yttranden eller handlingar som i dialogen är parvis organiserade, t ex fråga -
svar osv. Vissa av dessa identifierbara 'adjacency pairs' har två eller flera 
alternativa andra-led, t ex en inbjudan (första-led) kan följas antingen av 
accepterande eller avböjande. Dessa alternativ hanteras på sinsemellan olika 
sätt. Det ena alternativet, som man kallar det prefererade, kan uttryckas rakt på 
sak, medan det andra, det disprefererade, uttrycks med hjälp av t ex ursäkter 
och/eller förkJaringar Gfr Atkinson & Hcritagc, 1984: 3ff). Vilket svars
alternativ som är prefererat respektive disprefererat, har emellertid inget att göra 
med parternas personliga önskemål, utan är konventionella dialogmönster. Får 
man en inbjudan kan man säga bara "Ja, tack". men man säger inte bara "Nej, 
tack" utan förklaring, om man inte vill riskera en konflikt, även om man 
skulle veta att det är det svar som ens partner egentligen önskar. Det åligger 
alltså den svarande parten att utföra det merarbete som det innebär att välja det 
disprefererade svarsalternativet 

Slcillnaden mellan det ovan beskrivna och polisernas förfrågan angående 
försvarare, är att vid konventionaliserade 'adjacency pairs' finns det en 
gemensam kunskap om vilket av de alternativa svaren som är det prefererade 
och parterna får därigenom ett gemensamt ansvar för att inte föra in konflikter i 
samtalet. Det önskvärda svaret på polisens fråga om försvarare är däremot 
praktiskt, situationellt betingat och de misstänkta vet inte, i de flesta fall, att 
det ena alternativet, "försvarare behövs ej", är "rätt" och det andra "fel" och kan 
därför inte åläggas samma ansvar som vid konventionaliserade adjacency pairs. 
(Termen 'prefererat svar' kommer i detta avsnitt bara att stå för andra ledet i 
konventionaliserade adjacency pairs.) Det gäller för polismannen att framkalla 
det rätta alternativet Han måste alltså driva saken så långt att han kan sätta ett 
X i en ruta "Försvarare önskas I önskas ej". 

Jan Anward (1983, kap 7) beskriver hur en lärare kan ställa en till synes helt 
öppen fråga "Vad vet ni om rymden?", men ändå ha rigida krav på vilka svar 
han tänker acceptera. För att framkalla de rätta svaren har läraren olika strategier 
att tillgå. Svaren värderas som rätt/fel, relevanta/irrelevanta relativt en text på 
vilken läraren bygger sin lektion. Svaren kan, totalt sett, accepteras/avfärdas, 
omarbetas/repareras eller ignoreras. Man ignorerar dock bara svar som avges 
spontant (eleven har inte fått ordet). Svar som inte kan accepteras som de är, 
kan repareras av läraren tills de passar in i mönstret eller läraren kan lotsa fram 
eleven till rätt svar Gfr också Lundgren, 1979). Polisens kompromiss mellan 
de två kraven (se ovan) består i att, om han inte får det önskade svaret som han 
kan acceptera direkt, lotsa fram M till rätt svar eller reparera ett icke önskvärt 
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svar så att det blir i enlighet med det önskade. Med lotsning menar jag hår att 
polisen i sitt sätt att fråga ger M en vink om vilket svar som är att föredra. 

Den misstänkte måste få upplysning om rätten till försvarare, men i två av 
de 30 förhören finns inte denna sekvens med. I det ena fallet är M under 15 år 
och har sin mamma med under förhöret. vilket kanske kan vara förklaringen till 
an polisen inte tar upp frågan. Det andra bortfallet kan förklaras av att 
inledningen av förhöret saknas på bandet och det är möjligt att polisen under . 
den tiden klarat av en del formalia, bl a frågan om försvarare. 

I 10 av de 28 återstående förhören ställer polisen frågan på ett öppet. neutralt 
sätt som inte lotsar in den misstänkte på vägen till det önskade svaret ( excerpt 
11). Om den misstänkte ändå ger det rätta svaret direkt, är saken utagerad för 
polisens vidkommande. 

Excerpt 11 

P: Försvarare, vill du ha nån det under förhöret? 
M: Nej. 
P: Vill du inte ha, nej. (Sätter X) 

(nr 6, init) 

Så enkel kan proceduren vara när M är tidigare bekant med situationen och vet 
vad rättigheten att ha en försvarare innebär. Det finns möjligen en skillnad 
mellan polisens sätt att fråga misstänk.ta som befunnit sig i situationen tidigare 
(initierade) och sådana som inte tidigare varit på förhör (debutanter) (Tabell 3). 

Tabell 3 Polisens sätt att formulera frågan om försvarare 

Kategori av misstänkta 
Polisens fråga I D 

Neutral 
Ej neutral 
df=l, X2=1.8, p<0.2 

6 
6 

4 
12 

Emellertid, även om denna tendens vore stabil och mera uttalad, verkar det inte 
vara funktionellt för polisen att förlita sig på att få det rätta svaret direkt bara 
för att M har hörts tidigare i något/några andra sammanhang. Av de 10 som får 
erbjudandet framställt på ett neutralt sätt är det bara fyra som avböjer direkt, 
och därav är två debutanter och två initierade. När en neutral fråga ställs till en 
oerfaren person formuleras den vanligen omständligare än i excerpt 11 ovan (se 
excerpt 12). 

30 

Excerpt 12 

P: / ... / Å när man är misstänkt för brott, som ni just nu för tillfället är, så 
är, har man ju rätt å ha försvarare va, både vid förhör å vid en 
kommande rättegång. Är det nåt som ni eh .. 



M: Nej 
P: Det klarar sig ändå ja. (Sätter X) 

(nr 15, deb) 

I flera fall tas ämnet upp på ett betydligt utförligare sätt än i excerpt 12, men 
deu.a kan ändå tjäna som ett behändigt exempel pA hur polisen vill förklara den 
misstänktes rättigheter. 

I de övriga 18 förhören ger polisen redan i sitt sätt att ställa frågan M en 
fmgervisning om vilket svar som är det önskvärda. Och efter hälften av dessa 
frågor, dvs 9 av 18, levererar M rätt svar direkt. Man kan urskilja två 
styrnings- eller lotsningsstrategier, som i fyra fall kombineras. Det ena, och 
mest effektiva, är att låta M bekräfta ett mer eller mindre explicit uttryckt 
antagande att det går bra utan försvarare. 

Excerpt 13 

(mycket explicit) 
P: Jag skriver/ .. ./ å att du inte behöver ha nån advokat eller nä? 
M: Nä. 
P: Nä. 

Excerpt 14 

(mindre explicit) 

(nr 24, init) 

P: / .. ./ Å sen har du ju rätt te försvarare eftersom du e misstänkt va, men 
du kanske kan prata för dej själv? 

M: Jaa'rå det kan jag göra. 
P: Man har rätt te försvarare när man blir förhörd av polis / .. ./ (Sätter X 

och fortsätter förhöret) 

(nr 30, deb) 

Excerpt 14 visar också ett exempel på ett tredje drag som polisen i några fall 
gör efter att ha lotsat fram M till det rätta svaret direkt Kanske tycker P att han 
ställt frågan alltför ledande och vill göra någon form av kompletterande 
tillrättaläggande i efterhand. Det händer nämligen inte någon gång efter ett rätt 
svar på en neutral fråga. Excerpt 15 visar samma typ av tredje drag. 

Excerpt 15 

P: Försvarare vill du inte ha nån i det här läget? 
M: Nej 
P: Alltså man har rätt till det va. 
M: Nej jag vill inte ha nån. 

P: Nä. (Sätter X) (nr 13, init) 
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13 personer av de 28 svarar rätt direkt; 4 efter neutral fråga och 9 efter lotsande 
replik från polisen. 

Den andra lotsningsstrategin går ut på att mer eller mindre explicit tala om 
för den misstänkte att frågan ställs för formens skull. Avsikten kan vara att få 
M att inse att en advokat inte behövs, och därmed avböja erbjudandet. Det 
lyckas emellertid aldrig till fullo för polisen att på detta sätt få fram det "rätta" 
svaret och han måste därför ofta vidta ytterligare åtgärder för att kunna sätta X i 
rätt ruta. 

Excerpt 16 

P: / .. ./Jag är skyldig att tala om för dej/ .. ./ du har rätt att ha en försvarare 
va / .. ./ det normala är att man inte vid såna här enkla förhör har med 
nån advokat/ .. ./ Behöver du ha nån försvarare tror du nu? 

M: Nja .. 
P: Eller kan vi ha förhöret ändå? 
M: Jodå det kan vi ha. 

(nr21,deb) 

Den misstänkte ger i excerpt 16 ett mycket vagt svar och polisen fortsätter att 
lotsa honom genom sin nästa fråga. Detta kan fortgå i så många som 9 turer 
(nr 4, deb). Det kan också hända att den misstänkte ger ett vagt svar och att 
polisen då i stället för att ge vidare fingervisning, föredrar att tolka svaret som 
det önskvärda (excerpt 17). Detta skulle kunna jämföras med konventional
iserade adjacency pairs, där ett disprefererat svar ofta kräver en starkare insats av 
talaren, än ett prefererat. Att få ha förhöret med advokat närvarande skulle kräva 
att M mycket bestämt hävdade sin vilja, men eftersom han inte gör det, ges 
polisen större möjlighet att tolka svaret efter sina egna praktiska önskemål. 
Man skulle kunna se denna typ av bemötande från polisens sida som en slags 
implicit reparation; han gör implicit om svaret så att det passar in i mönstret, 
dvs han tolkar och behandlar det som ett önskvärt svar enligt principen "den 
som tiger, samtycker". 
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Excerpt 17 

P: / .. ./ Det innebär som misstänkt har du rätt att anlita, som det står i 
lagboken, biträde utav försvarare. Det är advokat i det här fallet 

M: (Mm) 
P: Det är upp till dej att du fattar det beslutet om du tycker att det är 

knepigt alltsammans, då kanske du vill ha hjälp med det. Men det, 
alltså en rätt som jag har skyldighet att tala om (ohb) 

M: Ja (simultant, på inandning) 
P: {lämnar ämnet och fortsätter förhöret) 

(nr 27, init) 



Mera tydliga är reparationerna i några fall (tex excerpt 18) där svaret från M 
inte ens är vagt utan rent av "fel", dvs motsatsen till det önskvärda svaret. 
Polisen reparerar svaret genom att tolka det som om M menat att han önskar 
försvarare vid en eventuellt kommande rättegång. 

Excerpt 18 

P: Det är ju/ .. ./ att du har rätt å ha en försvarare med, det vet du. Och det 
vill du ha eller inte? 

M: Ja det vill jag ha / .. ./ 
P: Under förhöret har du ingen försvarare va? 
M: Nä. 

(nr 8, init) 

Polisen ställer, i excerpt 18, frågan neutralt, dvs han ger inte M någon ledtråd 
angående vilket svar som är rätt, men M är i detta fall förtrogen med proceduren 
och det är mycket möjligt au polisens reparation innebär den av M avsedda 
tolkningen. I excerpt 19 är M debutant och som iakttagare kan man inte gissa 
vad han avsett med sitt svar. Polisen blir uppenbarligen rädd att köra över den 
misstänkte och lotsar honom efter reparationen fram till det önskade svaret 

Excerpt 19 

P / .. ./ Och då ska jag också underrätta dej om din rätt att anlita försvarare 
(M: Mm) Och då kan du framföra om du vill ha nån nu eller vid nån 
eventuell rättegång eller nåt sånt där. Du vet att som svensk 
medborgare har du Tätt till offentlig försvarare (M: Mm) alltså det är eh 
det allmänna står för kostnaderna då va (M: Mm) å vad säjer du? önskar 
du inte eller önskar du försvarare 

M: Ja det är klart. 
P: Du önskar försvarare (M: Ja) vid en eventuell rättegång då? 
M:Mm 
P: Jag kan hålla förhöret med dej här ändå va? 
M: Ja. 

(nr 12, deb) 

Det är alltså inte möjligt att bestämt säga att M verkligen menat att han 
önskade ha en advokat närvarande under förhöret och bara böjer sig för polisens, 
i den här samarbetspräglade situationen, ganska starka påtryckningar. I min 
egen efterföljande intervju säger den misstänkte "/ .. ./ så jag hade varit gladare 
om jag visste att frågan var så stor, tagit med mej min advokat och han skulle 
ha fått uttrycka sej på ett annat sätt än vad jag kan alltså / ... r . Detta uttalande 
kan tyda på att P inte gjort sin reparation i överensstämmelse med Ms 
intentioner, utan snarare i linje med det mönster som P själv önskar följa. 

Inte i något av de 30 förhören tillkallades någon advokat Polisens olika sätt 
att förmå M att avstå från att tillkalla en försvarare grundar sig säkert på 
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antagandet att det vore onödig tidsspillan, eftersom P förlitar sig på sin utred
ande, neutrala roll i förhöret. (Däremot vore naturligtvis inte samma strategier 
från polisen, i t ex ett förhör med en förstagångsmisstänkt i ett grövre brott
mål, i linje med gängse rättssäkerhetstänkande.) Det finns inget i mina interv
juer som tyder på att de misstånkta i detta material på något sätt anklagar 
polisen för att försöka frånta dem deras rättigheter. De får, i nästan alla fall, 
rent teoretiskt chansen att utnyttja sin rätt. Vad varken de själva eller polisen i 
så fall inser, är att det i situationen icke önskvärda svaret, i likhet med ett 
disprefererat svar i ett konventionaliserat adjacency pair, kräver en större och 
mer bestämd insats från den svarande partens sida. Ett sådan bestämt 
uppträdande, som inte vore i överensstämmelse med polisens praktiskt 
betingade önskemål, skulle kunna tydas som au M hade något att dölja, att han 
inte tånkte svara uppriktigt på polisens frågor. Detta vore inte i linje med de 
misstänktas i övrigt samarbetsvilliga yttre attityd. Det kan vara en bidragande 
orsak till att det i allmänhet räcker med att P låter M veta vilket svar som är 
det önskvärda för att få M att inpassa sig i mönstret 

Enligt Klette (1976: 83ff) är det allmän praxis att misstånkta i triviala mål 
inte får någon försvarare förrän eventuellt åtal väckts eller häktnings
framställning gjorts. Inte bara polisen verkar för ett avstyrande av advokat
förordnande i triviala s k frifotingsmål (dvs mål där den misstänkte inte blir 
anhållen eller häktad) nian detta kan även ske längre fram i brottmålsprocessen 
när frågan om förordnande av offentlig försvarare blir aktuell. Följande citat är 
hämtat ur en intervju med en rådman angående förordnande av försvarare: 

"Ja, det kan förekomma att man tycker att saken är av sådan bagatellartad 
natur, att man har svårt att förstå varför den tilltalade skulle behöva en offentlig 
försvarare. Då har man alltså sett i polisrapporterna att det finns en markering 
att han önskar försvarare. Då har vi kunnat lösa det på det viset att vi liksom 
ansett att saken inte är avgjord med detta. Samtidigt med att han har fått en 
stämning delgiven sig, så har han fått ett papper, på vilket det står att fråga har 
uppkommit om offentlig försvarare. Det är ett formulär vi använder, där det står 
att han kan meddela oss om han nu önskar offentlig försvarare. Han kan ju ha 
ändrat uppfattning. Det står också något besked om att ifall han döms i målet 
så kan det komma ifråga att han får betala tillbaka till statsverket vad 
försvararen kostat. Det är ju också en sak som han får ta under sitt bedömande, 
om han vill ha försvarare. Sedan kan man ta personlig kontakt med de 
tilltalade. Jag ringer ofta personen i fråga och säger att det är så och så och jag 
ser att ni begärt offentlig försvarare. Jag för min del undrar om ni egentligen 
behöver det. Då talar vi lite om målet och då kan det hända att vederbörande 
säger: "Jag förstår att det kanske är onödigt. Jag har ju erkänt det här. Det kan 
väl inte bli fråga om annat än böter." "Nej, det kan det inte bli säger man då. 
Och det är inte mycket en advokat kan uträtta i det här ärendet." Och då avstår 
vederbörande. Det är inte så att man utövar någon påtryckning mot dem, utan 
att man ger praktiska upplysningar." (Insulan, 1975, i Klette, 1976: 88-89.) 
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18 Relevans och irrelevans: Om olika 
perspektiv 

Det konkreta syftet med förhöret, för polisens vidkommande, är att producera 
ett skrivet förundersökningsprotokoll, som ska överlämnas till åklagare för 
bedömning och vidare åtgärder. Detta förllörsprotokoll består rent konkret av en 
blankett Gfr Appendix A) med ett huvud som utgörs av ett fonnulär där bl a 
personuppgifter om M ska föras in, liksom uppgifter om brottet och, som 
nämnts, uppgift om huruvida den misstänkte önskar, eller ej önskar, försvarare. 
Så långt finns således ett färdigt formulär, där vissa bestämda fakta ska föras in. 
Resten av protokollet består av ett utrymme med rubriken "Berättelse", där 
polisen alltså skriftligen ska redovisa den misstänktes berättelse. I polisförhör, 
liksom i rättegångsförhandlingar, bör den misstänkte respektive tilltalade 
beredas möjlighet att, i berättelsefonn, själv framlägga sin version av vad som 
hänt. (Utredning - Spaning 3; RB 46:6.) Det är långt ifrån alltid som detta 
erbjudande gives (det gäller både polisförhör och rättegångar) och om det gives 
är det inte säkert att den misstänkte/tilltalade tar tillvara möjligheten 
(beträffande rättegångar, se t ex Adelswärd m fl, 1987). I 13 av de 30 
polisförhören initierar inte polisen "berätta själv" -momentet. I tre fall av de 17 
där erbjudandet gives avger inte M något sammanhängande svar, men å andra 
sidan tar M själv i fem fall initiativet till en narrativ framställning. 

När polisen frågar är det, till övervägande delen, det rent konkreta 
händelseförloppet han är intresserad av, men många av de misstänkta vill helst 
berätta om sina motiv och känslor i anslutning till brottet. Uppställningen 
nedan {Tabell 4) visar förhållandena mellan innehållen i polisens frågor och de 
misstänktas svar i berätta själv-sekvenserna. Innehållet i sekvenserna, samt 
eventuell frånvaro av sådan, har kategoriserats enligt följande: 

A =konkreta händelser "hur", "vad som hände" 
B =motiv och känslor "varför", "hur du upplevde" 

C =kombination AB, "hur och varför" och "berätta" 

D =ingen fråga respektive inget svar. 
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Tabell 4 "Berätta själv". InnehAllet i polisens frågor och de 
misstänktas svar. 

Polisens fråga, kategori 
A B c D 
n=9 n=3 n=S n=l3 

Misstänktas svar, 
kategori Totalt 

A 3 1 4 
B 2 2 3 2 9 
c 2 1 1 2 6 
D 2 1 8 11 

Totalt 9 3 5 13 30 

Det är uppenbart, enligt Tabell 4, att det är en diskrepans mellan vad polisen 
och den misstänkte tycker är relevant i förhöret. Man kan tala om olika 
perspektiv, rationaliteter eller relevansvillkor hos parterna. Polisen vill främst 
ha konkreta fakta angående var, när, hur och om brottet ägt rum (kategori A), 
som ska s a s passa in i hans mentala formulär (d v s de förföreställningar 
polisen har i enlighet med sin utbildning och sin rutin om vad som är relevant 
information för förundersökningen). De misstänkta å sin sida, talar ofta hellre 
om varför, dvs till exempel vilka omständigheter som drivit dem till att begå 
brott (om de erkänner) eller hur de känner sig, tex med avseende på eventuell 
skuld eller rättsproceduren som sådan (kategori B). Som vi ska se längre fram, 
är det särskilt gruppen VUXDEB(sn) som är benägen att tala om sina 
livsomständigheter. I jämförelse med polisens professionella perspektiv visar 
de tydligast ett lekmannaperspektiv (vardagslivsorienterat perspektiv). I 
jämförelse med polisen har de misstänkta som grupp mindre kunskap om det 
perspektiv, den tolkningsram ("frame"), som den juridiska processen 
förutsätter. Kanske kan man säga att de misstänkta tenderar att förstå och 
behandla polisförhöret mera diffust, som ett led i samhällets sätt att reda ut 
sociala problem. Polisen kan bidra till detta genom att ge delar av samtalet 
karaktär av uppfostran eller terapi (jfr s 13). Det juridiska perspektivet innebär 
annars en mer specifik tolkningsram; polisförhöret förstås då som ett led i en 
process där eventuellt ansvar för brott ska utredas i juridiskt relevanta termer. 
(Skillnaden mellan lekmannaperspektiv och professionella tolkningsramar har 
behandlats av O'Barr & Conley (1985) och Conley & O'Barr (1988), vars 
dialoger från amerikanska "small claims courts" uppvisar flera likheter med 
mina polisförhör. Beträffande skillnaden mellan relationen mellan 
professionellas och lekmäns tolkningsramar, jfr Mischler's (1984) begrepp 
"voice of medicine" och "voice of the life world" i läkarkonsultationer.) 

Tabell 4 visar att Ms svar inte beror på hur P initierar uppgiften. I 9 fall 
frågar P efter konkreta uppgifter angående själva brottet, men de misstänkta 
avger bara sådana berättelser fyra gånger. De övriga fem frågorna av typen A 
bemöts med svar av typ B eller C eller inte alls (D). Motsatt förhållande gäller 
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frågor och svar av typ B (motiv och känslor) . Polisen initierar sådana 
berättelser tre gånger, men de misstänkta avger renodlade svar av den typen 9 
gånger, alltså oavsett vad polisen frågat om. Så tex när P initierar berättelsen 
som en kombination av A och B (=C), vilket sker fem gånger, bidrar M i ett 
enda fall med en utsaga av samma slag, men i tre fall nappar M bara på B-delen 
av frågan. 

Det finns en tendens (Fisher's exact probability test ger p<0.07) all 
debutanterna talar mer om sina motiv och känslor, medan de mer erfarna 
misstänkta i högre grad håller sig till konkreta beskrivningar eller inte berättar 
något alls utan föredrar att låta polisen ställa frågor. Det finns ingen skillnad i 
polisens sätt att fråga eller inte fråga efter en berättelse. Här gäller åter för M 
att avge det rätta svaret, dvs det svar som har ett utrymme i polisens mentala 
fonnulär. 

Polisens mentala formulär bygger givetvis på hans kännedom om de 
objektiva och subjektiva rekvisiten för brottet i fråga. Dessa står angivna i 
brottsbalken, dock i mycket allmänna ordalag, varför en bedömning av vad som 
är relevant och adekvat för att täcka dem måste göras i varje enskilt fall. "Med 
hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje särskilt mål kan det inte i 
detalj regleras vad som bör flyta in i ett förundersökningsprotokoll - i mycket 
överlämnas avgörandet till undersökningsledarens omdöme. Allmänna före
skrifter är emellertid givna i FuK." (Utredning-Spaning 2). Eftersom det bara 
händer tre gånger av 30 att polisen frågar efter enbart motiv eller känslor, kan 
man anta att detta inte ofta förefaller polisen särskilt viktigt. Det är också 
rimligt att anta att en misstänkt, som varit med om polisförhör tidigare, vet, i 
högre grad än de övriga, vilka slags uppgifter polisen tycker är relevanta. 

Utgångspunkten är således att polisen inte förutsättningslöst rapporterar all 
information han får från den misstänkte till åklagaren, utan att han har en färdig 
uppfattning om vad som ska ingå i ett protokoll. Han måste avgöra vad som är 
relevant för förundersökningen. Det betyder att polismannen för varje stycke 
information han får från den misstänkte, måste göra en snabbedömning av om 
det är av värde för utredningen eller ej. 

Eftersom de misstänkta inte delar polisens erfarenheter av polisförhör och 
brottmålsprocessen och ofta inte har dess syften helt klara för sig, kommer de 
nödvändigtvis att ge en större eller mindre del, ur polisens synpunkt, irrelevant 
information. Polisen tvingas (enligt vad som framkommit vid samtal med ett 
antal kriminalpoliser) att lyssna till vad jag här föredrar att med ett förskönande 
uttryck kalla en massa nonsens. Det är emellertid inte förenligt med en strävan 
att upprätthålla en vänlig och förtroendefull atmosfär, att polisen bryskt 
upplyser den misstänkte om att vad han säger är irrelevant. Med ett sådant 
generande initiativ från polisens sida är risken stor att en misstänkts 
talvillighet förbyts i sin motsats och att polisen således inte erhåller någon 
information alls eller åtminstone inte i den utsträckning han skulle fått om han 
lyckats upprätthålla den talvilliga attityden hos den misstänkte. 

I det följande diskuteras hur polismännen i dialogerna verbalt bemöter de 
misstänktas yttranden, med avseende på hur dessa förhåller sig till ämnet 
(brottet) och/eller polisens egna initierande repliker (oftast frågor). 
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19 De misstänktas initiativ och 
polisens bemötanden 

Till c:a 60% (räknat på det totala antalet repliker i 10 förhör) består förhören i 
materialet av dialogsekvenser där polisen ställer frågor som den misstänkte 
svarar på utan några utvikningar (se Figur 2). Denna typ av svar kal~ar jag 
minimala responser (repliken bidrar inte med något utöver vad som krävs för 
att ge ett kort ('minimalt') svar på frågan; jfr f ö Linell & Gustavsson, 1987) 
och då jag utgår från att polisen ställer frågor som han tycker är relevanta för 
utredningen, blir de minimala responsema automatiskt också relevanta eftersom 
de inte för in något annat nytt i dialogen än sådant som polisen begärt. 

Excerpt 20 

P: Ja var var ni nånstans innan ni gick ut och gjorde det här? 
M: Hem hos mej. 
P Ha. Var det fler som var hem hos dej? 
M: Jaarå det var det ju. Det var ett par stycken. 

(nr 2) 

I excerpt 20 ger M inte någon infonnation som inte P bett om; han tar inget 
eget initiativ i dialogen. Ms svar är alltså au betrakta som minimala responser. 
De 60% av dialogen som ser ut på det sättet lämnar jag tills vidare därhän. 

Återstående c:a 40% av replikerna i dialogerna ingår i replikväxlingar (eller 
sekvenser) där M säger något mer eller annat än det P direkt frågat om. Det är 
infonna-tionen i dessa initiativ jag menar att polisen måste värdera som 
relevant eller irrelevant Och det som är intressant att undersöka är, hur polisen 
i sin strävan att balansera mellan teoretiskt effektiv "rakt på sak" -metod och ett 
konfliktfritt, icke onödigtvis generande förhör, bemöter Ms initiativ. 

c:a60 % 

P: Fråga 
M: Minimalt svar 
P: Fråga 
OSV 

Totala antalet repliker 

c:a40% 
P: Fråga eller annat 
M: (Svar +) initiativ 
P: Bemötande av Ms initiativ 

Figur 2 Sekvenstyper i polisförhören 

Genom sina frågor kan polisen styra dialogen och genom sina bemötanden av 
Ms initiativ har han möjlighet att utöva kontroll av samtalet För den som i 
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kraft av sin roll äger rätt att värdera sin samtalspartners repliker i tenner av 
relevans och irrelevans (tex en lärare vid läxförhör) är ett explicit avvisande av 
en irrelevant utsaga möjlig: "Det hör inte riktigt hit" o dyl. I ett normalt 
vardagligt samtal är det inte hövligt att på detta sätt värdera varandras yttranden. 
Det är generande och skapar olust T o m i en dialog som redan är en konflikt, 
t ex ett gräl, är detta ett vapen som i allmänhet bara brukas av den part som har 
övertaget och då antagligen i syfte att ytterligare förödmjuka motparten: "Det 
där hör ju inte till saken!". Polisen torde alltså undvika att genera den 
misstänkte genom dylika bemötanden av initiativ som inte innehåller relevant 
infonnation. Det händer dock ibland, i mitt material vid mycket sällsynta 
tillfällen, att polisen explicit avvisar Ms initiativ: "Vi kanske ska lämna det 
där och / .. .f'. 

19.1 Initiativ- och bemötandetyper 

Jag har delat in polisens strategier när det gäller att bemöta initiativ från M i 
tre huvudtyper: P kan för det första låta M behålla initiativet eller han kan 
frånta honom det genom att själv ta ett nytt initiativ. Om han väljer det senare 
alternativet, dvs om han tar tillbaka initiativet från M, kan han, för det andra, 
antingen göra det genom att bygga sitt initiativ, t ex en fråga, på den 
infonnation M givit i sitt initiativ, eller han kan ställa en ny fråga som inte 
alls anknyter till Ms föregående replik (se vidare s 42). Det sistnämnda 
mönstret är ett typiskt förhörsdrag (se t ex Bogoch & Danet, 1984 och 
Adelswärd m fl, 1988) och uppfattas troligen inte som personligt förödmjuk
ande av de misstänkta. 

Vilket bemötande ett initiativ från M får visar sig till stor del bero på vad 
det är för ett slags initiativ. Man kan urskilja fem olika typer av initiativ från 
de misstänkta: 

F = frågor, eller andra mer eller mindre explicita vädjanden till polisen om ett 
svar. 

I= invändningar, dvs explicita invändningar eller ifrågasättanden av premisser 
eller presuppositioner, även rättelser av polisens utsagor. 

S = svar direkt framkallade av frågor från polisen. De kan inledas som 
minimala svar, men måste expanderas för att gälla som initiativ. Här ingår 
alltså inte frågor och invändningar. 

R = reflektioner, kommentarer och andra av föregående replik opåkallade 
utsagor. Dvs inte direkta svar på frågor. 

B =berättelse, dvs respons på uppmaning att berätta e dyl. 

För att kunna ge en rättvis och meningsfull bild av hur polisen bemöter olika 
typer av initiativ från den misstänkte måste ytterligare en faktor ingå i 
beskrivningen; nämligen om dialogen rör förhållanden som hör till saken eller 
ej. Som tidigare nämnts bör polisen arbeta för att skapa en otvungen stämning 
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och att etablera en personlig kontakt med den misstänkte under förhöret Som 
ett led i dessa strävanden råds polisen att tillåta sig att tala även om andra saker 
än det aktuella brottet och dess omständigheter. Många förhör innehåller 
sekvenser där samtalet rör sig om sådant som båda parter måste veta är 
irrelevant för brottsutredningen. Bedömningen av vad som hör eller inte hör till 
sak gjordes enligt vissa kriterier (se Appendix B)1• C:a 20% av alla repliker rör 
sig om förhållanden utom sak. 

19.2 Frågor från de misstänkta 

När det gäller frågor från M till P och Ps bemötande av dessa finns ingen 
skillnad i dialogmönstret inom och utom sak. Alla frågor besvaras. Frågor är 
mycket starka initiativ och att underlåta att besvara en fråga är en tydlig 
maktdemonstration. För den underordnade parten i en ojämlik dyad är detta ofta 
det enda vapen som står till buds om han inte vill delta i dialogen på den 
överordnades villkor (jfr Jönsson, 1984 och Rummelhart, 1983). För den 
överordnade parten skulle underlåtandet att besvara den andres frågor vara ett 
kraftfullt sätt att demonstrera den egna makten och det är rimligt att anta att 
polisen inte vill riskera att förlora den talvilliga aunosfären i förhöret genom 
att negligera Ms frågor. Antalet frågor från M till P uppgår till 280, vilket 
utgör c:a 20% av Ms initiativ. I ett stickprov på 8 förhör fann jag att c:a en 
tredjedel av frågorna måste anses som uppskjutande frågor, dvs frågor som bara 
uppskjuter Ms respons på Ps fråga genom att kräva t ex en förklaring eller ett 
förtydligande av vad P initierat De är egentligen inga riktiga initiativ eftersom 
de inte tillför samtalet något nytt eller för det vidare (jfr Linell & Gustavsson, 
1987: 113ff). Den allra vanligaste typen av uppskjutande frågor är de fall då M 
inte hör vad P säger och därför bara bemöter Ps fråga med "Va?" eller dylikt 

Polisen negligerar aldrig en fråga, men det finns alternativa bemötanden: 
Han kan svara på frågan och låta M behålla initiativet (excerpt 21), han kan 
svara på frågan, men fortsätta själv med ett icke anknutet initiativ (excerpt 22) 
elJer han kan bemöta med ett anknutet initiativ (excerpt 23 och 24). 

Excerpt 21 

M: Om jag inte hade antagit det där nu, hade det blivit ändå, hade .. eh hur 
hade det blivit då då? 

P: Ja det blir det, ett vanligt förhör blir det ju i vilket fall som helst här 
va. 

M: Ja, muntligt då eller? 
P: Oja, ja liven skriftligt, det skrivs ner det här det. Så jag talar in det på 

min bandspelare sen va. 

(nr 1) 

1 Vid ett interbedömartest hade två av varandra oberoende bedömare en 
överensstämmelse pä 93 % av replikerna i 10 förhör (90.3; 100.0; 92.5; 88.4; 
86.1; 100.0; 91.7; 100.0; 97.1; 93.8). 
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Polisen gör här inget försök att frånta M initiativet och föra samtalet framåt i 
någon annan riktning än den M bestämmer, utan han väntar tills M har frågat 
färdigt. Det tar 22 turer i denna sekvens innan det kommer en replik från M 
som inte är så tvingande som en fråga och först då går polisen vidare i 
proceduren. Denna typ av bemötande av frågor är i särklass den vanligaste. 
Polisen kan dock vara mycket hårdare och bryta tidigare, särskilt om han har 
stöd av att han håller på att fylla i ett formulär eller gör anteckningar. I excerpt 
22 slår han på bandspelaren. 

Excerpt 22 

M: Vad yrkar dom på dom andra här? 
P : Ja vi kommer till det sen här, det blir fyra å sju där, åtta å tre där å två 

där, det är väl vad det kostar. 
M: Olika yrkanden då? 
P: Ja (lyssnar på band: "Nytt stycke") Ja, du erkänner här då? Det är inget 

åsnackaom? 

(nr 18) 

Att polisen tar ett anknutet initiativ efter en fråga från M, är inte så vanligt och 
betyder i allmänhet antingen att initiativet är en uppskjutande fråga från P 
(excerpt 23) eller att Ms fråga varit så tätt knuten till Ps föregående replik att 
det är lika möjligt att se Ps nya initiativ som anknutet till hans eget föregående 
replik (excerpt 24). 

Excerpt 23 

M: / .. ./Hur lång tid efter .. så hon går hem mesamma och anmäler detta, 
butikskontrollanten? 

P : Till polisen menar da? 

(nr 19) 

Excerpt 24 

P : Nu vet jag inte hur du är straffad å så förut. Det kan väl, inga större 
saker väl? 

M : Har du inte tittat i dom papprena då? 
P : Jag har väl inte, eh, tage del av dom riktigt än nej, men du har ju ingen 

villkorlig dom å så på dej? 
M: Nej. 

(nr9) 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att polisen inte synbarligen bryr sig om 
att värdera frågornas relevans, utan besvarar alla, oavsett vad de handlar om. 
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(Det händer en enda gång av 280 att en fråga inte besvaras.) Troligen krävs 
detta i en dialog om man inte vill riskera att föra in en konflikt. Polisens roll i 
förhöret innebär bl a att han ska förhålla sig helt neutral till den misstllnkte, 
och att inte besvara en fråga är absolut inte ett omarkerat, neutralt beteende. 

19.3 Expanderade svar och reflektioner 

Bland övriga initiativ föredrar jag att i redovisningen räkna in kategorierna I 
(invändningar) och B (berättelser) under kategorin S (expanderade svar). I och B 
är identiska med S så tillvida att de är direkt frammanade av en fråga eller 
uppmaning från polisen. 

När frågorna exkluderats återstår 1112 initiativ från M, fördelade enligt 
följande: 

Tabell 5 Fördelning av initiativ från de misstllnkta 

Inom sak Utom sak 
S(l,B) R SQ,B) R 

445 447 41 179 

Skillnader i polisens bemötanden av Ms initiativ ur dessa fyra kategorier kan 
diskuteras ur två olika aspekter. För det första: Finns det skillnader mellan hur 
polisen bemöter initiativ av kategorin S(I,B), som ju är expanderade svar, 
framkallade av en fråga från polisen, och initiativ av kategorin R, som är Ms 
egna reflektioner och kommentarer och i mycket högre grad fristående från vad 
polisen frågat om? (Bedömningen av vilka initiativ som tillhör respektive 
kategori har gjorts på grundval av en manual som redovisas i Appendix Bl.) 

Jag räknar med tre huvudtyper av bemötanden från polisen: 

1. Sådana bemötanden som fråntar M initiativet, utan att anknyta till Ms 
föregående initiativ. De innebär att P tar ett eget initiativ som inte 
påverkats av innehållet i Ms replik (icke-anknutna initiativ). 

2. Sådana som fråntar M initiativet genom att, vanligen i form av en fråga, 
anknyta till Ms föregående initiativ. Denna typ innebär att polisen tar ett 
eget initiativ. som är påverkat av innehållet i Ms föregående replik 
(anknutna initiativ). 

3. Sådana bemötanden som inte fråntar M initiativet. Denna typ innehåller 
inga initiativ från polisens sida, utan består av sådana repliker från P som 
varken för in något nytt i samtalet eller för det framåt. Det rör sig om 
kommentarer och/eller bekräftelser, anknuuia till Ms föregående initiativ, 

1Två av varandra oberoende bedömare hade en överensstämmelse på 83.3% av Ms 
initiativ i 10 förhör. (66.7; 77.8; 81.4; 79.1; 82.9; 90.6; 91.7; 84.1; 91.7; 
82.1). 
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och de ger M möjlighet att fortsätta dialogen i linje med sin egen förra 
replik (anknutna icke-initiativ). 

Kategoriseringen av bemötandena har också gjorts på grundval av en manual 
som redovisas i Appendix Bl. 

Den första frågan är alltså om P bemöter Ms initiativ av kategorin S(I,B) 
annorlunda än initiativen i kategori R. Ett rimligt antagande är att P i sin 
styrning av samtalet följer sitt mentala formulär så långt det är möjligt. att han 
alltså har en plan för hur förhöret ska utformas och vilken information han vill 
ha. Detta innebär att M-initiativ av kategorin S(I.B), eftersom de är expanderade 
svar på Ps frågor, också ofta passar in i Ps disposition och därmed utgör, för 
ögonblicket, relevant information. Initiativ av kategorin S(l,B) borde därför 
oftare bli bemötta av anknutna initiativ från P, än initiativ av kategorin R, 
vilka innehåller information som inte utvecklar svar som P själv bett om och 
som därför innebär mer irrelevant information i förhållande till Ps mentala 
formulär. Den andra frågan, som behandlas längre fram (19.4), är om dessa 
eventuella mönster är desamma oavsett om samtalet rör sig inom eller utom 
sak. 

Nedan (i Tabell 6) följer en redovisning av hur de misstänktas olika typer av 
initiativ bemöts av poliserna, med avseende på om P i sin replik anknyter eller 
inte anknyter till Ms föregående initiativ. Ms repliker kan ibland bestå av flera 
led och Ps bemötande ses i sådana fall i förhållande till det sista av dessa led. 

Tabell 6 

Polisens 
bemötanden 
1. icke-anknutna 

initiativ 
2. anknutna 

initiativ 
3. anknutna 

icke-initiativ 

Totalt 

Procentuell fördelning av polisernas bemötande av de 
misstänktas initiativ 

Misstänktas initiativ 
Inom sak Utom sak 

S(I.B) R S(l,B) R 
(n=445) (n=447) (n=41) (n=l79) 

27 50 19 30 

62 34 49 30 

11 16 32 40 

100 100 100 100 

1Tvä oberoende bedömare hade en överensstämmelse pä 83%, beräknat pä polisens 
bemötanden i 7 förhör (86.4; 77.8; 100.0; 74.0; 89.20; 83.0; 86.5). De fem 
kategorier som beskrivs i Appendix B, har i redovisningen slagits samman till de 
tre typer som beskrivs ovan. Typ 1 (icke-anknutna initiativ) består av manualens 
kategorier 4 och 5 (de sista mycket sällsynta). Typ 2 (anknutna initiativ) 
motsvarar i manualen av kategori 1 och typ 3 (anknutna icke-initiativ) av 
manualens kategorier 2 och 3. 
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Typ 3 av bemötandena kan ibland ingå som ett inledande delelement i ett 
bemötande av typ 1 eller 2, men eftersom syftet med analysen har varit att se 
på fördelningen av inflytandet över dialogen, har jag tagit fasta på de delar av 
replikerna som för dialogen framåt. Det innebär att om en bemötande replik 
från P innehåller en kort kommentar som följs av ett initiativ (vanligen en 
fråga, anknuten eller icke-anknuten), räknas bemötandet som ett initiativ (typ 1 
eller 2). 

Tabell 6 ger vid handen att skillnaderna ur den första aspekten, dvs skillnader 
mellan polisens bemötande av Ms initiativ av typen S(I,B) och av typen R 
(båda inom sak), är att S(I,B) i mycket högre grad än R bemöts av uppföljande, 
dvs anknutna, frågor från polisen, (excetpt 25), och att R ignoreras oftare, dvs 
att polisen på typiskt förhörsmaner Ufr tex Bogoch & Danet, 1984) ställer en 
ny fråga utan att anknyta till Ms replik (excetpt 26). (x2=7.3, df=l, p<0.01)1 

Excerpt 25 

{anknutet initiativ) 
P: / .. ./ Å Göran var där också då. Var han där när ni gick därifrån? 
M: Ja, fast vi hade .. han såg inte när vi gick alltså (S) 
P: Så ni sa inte åt honom vad ni skulle göra då? 
M: Nehej för fan 

(nr2) 

62% av alla M-initiativ av typ S{l,B} bemöts på det här sättet, med en 
anknuten fråga Uämfört med 34% av alla initiativ av typ R). Det är rimligt 
med tanke på att typ S(l,B) är expanderingar av svar på frågor som polisen 
ställt. Polisen bör anse att upplysningarna är relevanta, eftersom de rör 
förhållanden som han själv frågat efter. Det är också rimligt att polisen oftare 
finner Ms mera opåkallade .reflektioner och kommentarer irrelevanta och därmed 
ignorerar dem. Det är det bemötande som hälften av alla M-initiativ av typ R 
röner Uänlfört med 27% av alla av typ S(l,B)). 

Excerpt 26 

(icke-anknutet initiativ) 
P: / .. ./Anledningen det vet du egentligen inte? 
M: Neej (småskratt) det var varken dålig ekonomi eller annat. Jag har haft 

mycket dålig ekonomi men det har rett upp sej nu. 
P: (harkling, skriver) 
M: Jag kan inte påstå att jag är fattig direkt va, men nå tjuvaktig har jag 

inte vare förr i tiden i alla fall (R) 
P: En tandborste var det va? 
(P återgår till redovisningen av vad snatteriet omfattade) 

(nr 10) 

lx2-testet har utförts innan de olika kategorierna slogs samman 
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Så "hård" som i excerpt 26 är emellertid inte alltid polisen, även om han inte 
följer upp Ms initiativ. Det händer emellanåt att polisen kommenterar Ms 
replik, och ganska ofta att han åtminstone bekräftar att han hört vad M sagt, 
innan han ställer en fråga i en annan riktning (excerpt 27). Detta tolkar jag åter 
som ett sätt att upprätthålla den någorlunda trevliga stämningen, genom att 
försöka göra dialogen så konversationslik som möjligt. 

Excerpt 27 

((ankn icke-initiativ+) icke-ankn inil) 
P: Men det är möjligt att den ramlade iväg nånstans här? 
M: Ja jag vet inte, det var ju faktiskt tumultartat va (S) /för att jag undra ju 

vad det var frågan om. Jag blev ju förbannad så attjag jag .. jag var väl 
lite fräck i käften mot' en kanske. (R) 

P: Det kan hända. Så att det är möjligt att någon väska ramlade på golvet? 

(nr6) 

I excerpt 27 gör M en utvikning, en egen kommentar, som P inte nappar på. 
P tar i stället upp tråden från sin förra fråga, den som M eventuellt försökt 
skära av genom sin utvikning. 

19.4 Inom och utom sak 

Den andra aspekten rör, som nämnts, olikheter i dialogmönstren inom och 
utom sak. Bemöter polisen de misslänktas initiativ annorlunda om samtals
sekvensens innehåll berör det aktuella brottet och dess konkreta omständigheter 
jämfört med om samtalet för stunden berör något annat? Det är rimligt att anta 
att de sekvenser som berör innehåll utom sak är mer lika normal konversation 
än de som rör sig inom sak, vilka utgör de egentliga förhören. De utomsakliga 
sekvenserna är ju i viss mån till just för au skapa god kontakt mellan 
polismannen och den misstänkte och därför kan man förvänta sig mindre 
förhörslik dialog. I Tabell 6 kan man lägga märke till att det är initiativ av 
typen R (dvs Ms egna reflektioner eller kommentarer) inom sak, som allra 
oftast bemöts av icke-anknutna nya initiativ (i allmänhet frågor) från polisen. 
50% av alla R inom sak bemöts på det sättet, jämfört med 30% av R utom 
sak. En kvalitativ detaljgranskning av ett stickprov bestående av 10 förhör, 
vilka innehöll 16 exempel där R utom sak bemöts av ett icke afllcnutet nytt 
initiativ från polisen, visar intressant nog att alla exemplen utom ett (förhör nr 
10: 7) utgörs av repliker från P som återför samtalet till sak (10 av 16, excerpt 
28), eller (5 av 16) instanser där P helt enkelt inte inlåter sig i ett samtal utom 
sak (excerpt 29). Så snart, eller så länge, P samtycker till att föra en dialog om 
något utöver själva saken, minskar förhörsbeteendet, som utmärks av att 
förhörsledaren när som helst kan bemöta vad som helst med ett initiativ utan 
anknytning till föregående. Utom sak verkar han i stort sett bara bete sig på det 
sättet när han önskar återgå till sak. 
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I excerpt 28 har P inlåtit sig i ett samtal om Ms arbete, en sekvens som i 
själva verket varar i 55 repliker, varav excerpten utgör slutet. I den sista 
repliken i excerpten önskar P återgå till förhöret och anknyter inte till Ms 
föregående initiativ. 

Excerpt 28 

(Exempel på att P återför till sak) (M är officer och man talar om att det 
numera är fllrre problem med de värnpliktiga) 

M: / ... /Det har man märkt på dom 5 år jag har jobba där. 
P: Du säjer det. 
M: En klar skillnad - dom är mycket mer motiverade nu än för bara nåra år 

sen. 
P: Ja hur kan det komma sig då? 
M: Jag hör vad dom äldre säjer också då, det värsta det var runt, före och 

efter 70, då var det värst åjobba 
P: Mm, det skulle jag tllilka mej du. 
M: Då dcog dom sig för och gå på stan i uniform (ohb) 
P: Nej det kan jag tänka mej du. 
M: Det var ju lite - studentrevolter å liknande då. 
P: Mmm mm - Jaha du Johnny, jag måste ju ändå delge dej misstanke här 

för snatteri- Det hände tydligen lördan den 13 oktober, var det så? 

(nr 10) 

I excerpt 29 önskar inte polisen ge sig in i ett samtal om försäkringskassans 
eventuella orättvisa mot fru Andersson och bryter direkt genom att ta ett icke 
anknutet initiativ, vilket består av ett citat ur protokollet som fru Andersson 
förmodas bekräfta. 

Excerpt 29 

(Exempel ·på att P inte lämnar sakfrågan) 
P: Det får ta den tid det tar. Även om ärendet ur min .. 
M: Har dom inte mer än att slå ner på en vanlig liten människa som 

försöker arbeta fast hon inte borde arbeta på grund av hälsoskäl. 
P: Ja. Nytt stycke. Fru Andersson delges utredningen jämlikt rätte

gångsbalken 23: 18. Hon har därvid ej någon erinran. 

(nr 23) 

Den mest påfallande skillnaden mellan dialogavsnitt inom respektive utom sak 
är emellertid Ps klart minskade benägenhet att snabbt frånta M initiativet i de 
sekvenser som rör sig utom sak. Detta sker naturligtvis i viss mån på bekost
nad av anknutna initiativ från P, vilket kan tydas som en obenägenhet att 
förlänga sekvensen; P undviker att säga emot, ställa uppföljande frågor osv. 
Den största skillnaden Gfr Tabell 6) finns emellertid mellan andelarna icke-
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anknutna initiativ från P, särskilt som bemötande av M-initiativ av kategori R, 
dvs Ms egna reflexioner och kommentarer, och andelarna anknutna icke
initiativ. Andelen bemötanden av Ms R-initiativ med icke-anknutna initiativ 
från P minskar från 50% till 30% om man samtalar utanför sak jämfört med 
om man talar inom sak, medan andelen bemötanden genom anknutna icke
initiativ (dvs M får behålla initiativet) ökar från 16% inom sak till 40% om 
man talar utom sak. Grovt uttryckt bemöts 30-40 % av alla Ms initiativ utom 
sUc: bara av någon form av kommentar eller bekräftelse från P, som låter M 
behålla initiativet (jfr polisens första, ttedje och fjärde tur i excerpt 28 ovan). 
Bara 10-15 % av alla Ms initiativ inom sak bemöts på det viset Det är således 
uppenbart att mönstret ändrar sig när samtalet "hamnar" utanför sak. Polisen 
har då inte samma krav på sig att leda eller styra dialogen. Dessa avsnitt tjänar 
ofta syftet att skapa en avspänd kontakt mellan parterna och den strävan 
befrämjas naturligtvis av att dialogen hålles så konversationsmässig som 
möjligt. Polisen avstår ett tag från att utnyttja den makt han har i dialogen och 
konverserar en stund på mera jämlika villkor. 

Följande dialogsekvens (excerpt 30) äger rum efter att förhöret är avslutat 
och är snarast att jämföra med en konversation vilken som helst, mellan två 
personer som inte är nära bekanta. 

Excerpt 30: 

(Exempel på att P inte återtar initiativet) 
M: Såg du matchen i går kväll? 
P: Nä jag gjorde ju inte det. 
M: Nä det var för jävligt. 
P: Det var tur att jag inte så't 
M: Nä det var för jävligt. 
P: Ja han hade ju aldrig nån chans vet du. 
M: Nä du vet han gick ju, han gick ju unna för en i början. Han fick ju ett 

par riktiga snytingar med en gång. 
P: Ja. Han skulle ju vatt.. 
M: Han skulle ju gått på'n direkt för faan. 
P: Direkt ja Han avvakta .. 
M: Men sen fick han en snyting bakom, här i nacken vet du. Det var väl 

det som tog knäcken på'n, för sen börja han å dansa runt vet du. 
P: Ja sen gick det ju inte. 
M: Sen gick det inte mer. Men det var ju ingen dålig bit den där heller vet 

du. 
P : Negern där nä. 
M: Nä vars fy faan 
/ ... / 

(nr28) 

Här gör inte polisen något försök att återta initiativet och styra dialogen åt 
något annat håll. Ps repliker utgörs bara av kommentarer till Ms repliker. Som 
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framgick av Tabell 2, förekommer det emellanåt alt M får övertaget i dialogen 
under eftersnacksfasen. 

20 Avslutning 

Jag har i det här kapitlet velat visa hur polisen i dialogen utövar sin 
dominerande roll, samtidigt som han strävar efter att undvika alt få den miss
tänkte att känna sig "överkörd" eller på annat sätt generad. Att polisen lyckas 
ganska bra i sitt uppsåt, framgår av att han för det mesta får fram sina önskade 
svar och relevanta uppgifter, samtidigt som de misstänkta i min efterföljande 
intervju uppger, att de känner sig mycket vänligt bemötta och att de har fått 
säga vad de ville ha sagt. De flesta, som har tidigare erfarenheter av rättegångar, 
uppskattar polisförhöret just för att det ger dem själva ett större utrymme i 
samtalet, en möjlighet att prata om vad som hänt. Somliga talar i 
efterintervjun också om värdet att få tala om annat än saken (t ex nr 10). 
Liknande åsikter framförde en del av O'Barr & Conley's (1985) intervju
personer när de uttalade sig om den infonnella proceduren i •small claims 
courts'. 

Det finns emellertid misstänkta som varit med om en annan typ av förhör, 
uppenbarligen en typ där polisen inte anser att vänlighets- och samarbets
strategien leder fram till önskade svar och relevanta uppgifter, och därför tar till 
helt andra strategier (jfr s 23). Dessa misstänkta uppskattar tvärtom rättegången 
därför att man som tilltalad inte är ensam med förhörsledaren, utan samtalen 
kontrolleras av övriga närvarande i rummet Poliserna är själva medvetna om 
alt förhören ser annorlunda ut om de misstänkta inte är talvilliga. Men vid 
små, triviala brott, som de som ingår i mitt material, är de flesta misstänkta 
(förutsatt att de kommer på kallelse) redo att delta i en dialog med polisen. Det 
gäller bara för polisen att styra samtalet på ett sådant sätt att inte den 
misstänktes förtroende för honom rubbas och den talvilliga attityden övergår i 
sin motsats. Mitt övergripande slutomdöme om parternas inflytandet över 
dialogen i polisförhöret är att polisen styr samtalen med "järnhand i 
silkesvante". 

I de följande kapitlen beskrivs hur ett skrivet protokoll arbetas fram under 
förhöret och vad, av allt som sägs i samtalet, som rapporteras till för
undersökningsledaren samt vilken uppfattning denne, som bara får ett skrivet 
sammandrag, kan tänkas få av vad som tilldragit sig under samtalet 
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V PROTOKOLLEN OCH 
DERAS TILLKOMST 

21 Inledning: Två huvudproblem 

Polisens kontakt med den misstänkte under förundersökningen ska resultera i 
ett skrivet protokoll, vilket till största delen baseras på de uppgifter som 
framkommit under det muntliga förhöret. Polisens roll som förhörsledare 
innebär dels att han styr och kontrollerar uppgifterna som kommer fram i 
dialogen under förhöret, dels att han sovrar, vinklar och bygger ut de muntliga 
uppgifterna, när han formulerar den skrivna texten. Dessa båda led i 
förhörsproceduren överlappar varandra, eftersom polisen ofta formulerar den 
skrivna versionen kontinuerligt under förhörets gång. De båda leden i 
proceduren ger upphov till de två huvudproblem, eller problemkomplex, som 
kommer att behandlas i detta och följande kapitel. Det första är: Vems 
uppgifter ligger till grund för den information som slutligen finns i proto
kollet? Hur har informationen kommit fram? Vad och hur mycket av vad den 
misstänkte säger under förhöret återfinns, eller återfinns inte, i protokollet? 
Vem framstår som berättare'Z. Det andra är: Vad händer med den information 
som faktiskt kommer in i protokollen när den transformeras från en modalitet 
(den muntliga förhörsdialogen) till en annan (en skriven berättelse)? Kommer 
perspektiv och sammanhang au förändras? Vems perspektiv på händelse
förloppet rapporteras? Frågekomplexen överlappar varandra naturligtvis, men 
kommer att behandlas var för sig, i två avsnitt (kapitel V-VI respektive VII). 

22 Protokollens syfte och innehåll 

Det övergripande syftet med förundersökningen av ett brott, varav polisförhöret 
med den misstänkte är en del, är att ge åklagaren underlag för ett eventuellt åtal. 
Polisen måste alltså rapportera till åklagaren vad som kommer fram under 
förhöret. Detta görs skriftligen på en blankett, som kallas "färhör". Ungefär 
halva första sidan av blanketten "Förhör" upptages av ett formulär, där vissa 
formalia förs in, t ex uppgifter om förhöret: förhörsledare, datum, plats, diarie
nummer m m, uppgifter om den misstänkte: namn, adress, titel, anställning; 
föräldrar m m, uppgift om brottet som förhöret gäller, om försvarare önskas 
m m. Därefter följer ett obegränsat utrymme med underrubriken "Berättelse", 
avsett för nedteckning av den misstänktes utsaga. I rättegångsbalken står bl a 
följande om förundersökningsprotokoll: "Vid förundersökningen skall protokoll 
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föras över vad därvid förekommit av betydelse för utredningen. Se.dan utsaga av 
misstänkt eller annan upptecknats, skall, innan förhöret avslutas, utsagan 
uppi~ eller tillflllle på annat sätt lämnas att granska uppteckningen samt den 
hörde tillfrågas, om han har något att erinra mot innehållet. Erinran, som ej 
föranleder ändring, skall antecknas. Därefter må ej uppteckningen ändras. Har 
utsagan först efter granskningen antecknats i protokollet, skall uppteckningen 
biläggas handlingarna I mindre mål må i stället för protokoll föras kortfattade 
anteckningar över det väsentliga, som förekommit vid förundersökningen." (RB 
23:21) 

I Förundersökningskungörelse 19 dec 1947 (nr 948), intagen under RB 
23:24, säges bl a följande: "Protokoll och anteckningar vid förundersökning 
20 §.Av protokoll vid förundersökning bör framgå vem som är undersöknings
ledare. Har förhör hållits, skall antecknas vem som hållit förhöret Protokollet 
skall undertecknas av protokollföraren. 
I protokollen skall antecknas: 
/ ... / 
utsagor av hörda personer samt erforderliga upplysningar om dem 
/ .. ./ 
22 §. Protokoll skall avfattas så, att det ger en trogen bild av vad som 
förekommit vid förundersökningen av betydelse för målet 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 antecknas i protokollet skall sättas inom citationstecken. 
/ .. ./ 
24 §. Kortfattade anteckningar må föras i stället för protokoll, om det brott, 
som förundersökningen avser, kan antagas ej föranleda annan påföljd än böter 
samt förundersökningen är av mindre omfattning. 
Om anteckningar som nu sägs gälle vad beträffande protokoll är stadgat, där det 
är tillämpligt; dock att utsaga av person som hörts vid förundersökningen ej 
behöver återgivas annorlunda än som en av förhörsledaren ll1mnad redogörelse 
för utsagans väsentliga innehåll. Redogörelsen behöver ej vara granskad av den 
hörde. KK 20 nov.1964." 

Den typ av anteckningar, som nämns i rättegångsbalken, förs på en särskild 
blankett, kallad "Anteckningar". I milt material, som består av 29 
förhörsprotokoll (från ett av de 30 förhören föreligger inget protokoll), 
förekommer endast en redovisning i form av anteckningar, trots att de flesta 
målen inte torde komma att medföra någon allvarligare påföljd än böter. Det 
förefaller alltså som om polisen i mitt material rutinmässigt för den mer 
omständliga typen av förhörsprotokoll i stället för de mer summariska 
anteckningarna. 

I rättegångsbalken överlåts således åt den enskilde polismannen att avgöra 
vad som är av betydelse för målet. Visserligen har han att utgå från de 
objektiva och subjektiva rekvisiten, men dessa är emellertid mycket kortfattat 
formulerade. Angående stöld står följande i brottsbalken kap 8: . "Den som 
olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om 
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tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år". Vad som är 
relevant för att täcka dem återstår för polisen att avgöra i det enskilda falleL 
Han kommer att fungera som en slags dörrvakt, en "gate-keeper" (jfr Erickson 
& Schultz, 1982), som släpper igenom den information han anser lämplig till 
åklagaren, och utestänger annan. Polismannen har således en på utbildning och 
erfarenhet grundad förföreställning om vilken typ av information som kan eller 
bör finnas med i protokollet (berättelsen). Vid mina intervjuer med fyra 
åklagare, uppgav dessa att polisprotokollen i allmanhet innehåller för dem 
relevant information. Polisens uppfattning om vilken typ av information som 
ska finnas i protokollen verkar således överensstämma med åklagarnas. Om 
åklagarna inte är nöjda, är det vanligaste skälet att polisrapporterna innehåller 
för lite information. Det motsatta problemet förekommer naturligtvis också; 
protokoll kan innehålla mycket, men för åklagarna irrelevant information. 

I förhörsmaterialet visar det sig att polisen och den misstänkte i vissa förhör 
kan ha olika uppfattning om vad som är viktigt. De misstänkta lägger ofta stor 
vikt vid personliga omständigheter, som tex sjukdomar och depressioner, vilka 
de ser som orsaker till varför de begått brottet Detta gäller särskilt för vuxna 
snattare. Gruppen vuxna återfallsbrottslingar, som är tämligen hemtam i 
situationen, kan t ex vara benägen att tala om personliga förhållanden som 
skulle kunna användas som argument för lindrigare straff vid en eventuell 
rättegång. De kan t ex nämna att de f(ttt eller har i utsikt att få arbete och/eller 
bostad eller att de vårdar sina barn. Polisen å sin sida är givetvis mest 
intresserad av om, och i så fall hur, den misstänkte begått brottet. Det är 
rimligt att anta att hans protokoll till största delen kommer att innehålla den 
typen av infonnation. Det ska framför allt täcka de ovan nämnda rekvisiten. 

Polisen åläggs således att ge en trogen bild av förhöret samt att återge den 
misstänktes utsaga i så nära överensstämmelse som möjligt med det talade 
ordet. Men polisen är inte en utomstående iakttagare, som ges möjlighet att på 
ett objektivt sätt återge ett förlopp som utspelas framför honom. I stället är 
han en aktiv deltagare i samtalet, med egna intressen att bevaka och en mer 
eller mindre klar, på den professionella erfarenheten och de byråkratiska 
rutinerna grundad, uppfattning om vad som är relevant för protokollet 

Polisförhören, liksom många andra förhör och intervjuer, utmärks av att den 
ena parten, den som frågar, har ett mycket stort inflytande över vad som blir 
sagt i dialogen. Trots att det är personen som svarar som sitter inne med 
förstahandsinformationen som den frågande vill ha, ligger makten i samtalet 
hos den som ställer frågorna. Polisen arbetar ur sitt perspektiv, dels genom att 
ställa frågor till den misstänkte för att få fram relevant information, dels genom 
att sovra bland den information han får av den misstänkte. 

Polisen har alltså rimligen ett stort inflytande över "berättelsen". Hur stor 
del av berättelsen är då polisens och hur stort inflytande har den misstänkte 
över vad som skrivs i protokollen? Vems berättelse är det egentligen? Ett sätt 
att söka besvara dessa frågor är att göra en kvantitativ bearbetning och analys 
av materialet Jag redovisar först denna del av min undersökning. 
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23 Källor och återgivning 

Den information som finns att läsa i förhörsprotokollens sammanhängande 
berättelser går att dela upp i bitar och hänföra till olika källor i det muntliga 
förhöret För det första kan den misstänkte själv berätla något för polisen, som 
denne för in i protokollet. I detta fall tar alltså den misstänkte ett eget initiativ 
och ger information som han inte blivit uppmanad till genom en fråga från 
polisen. För ·det andra kan den misstänkte ge upplysningar i form av svar på 
öppna frågor (dvs frågeords-frågor och andra frågor som kräver mer substantiella 
svar än "ja" eller "nej" i olika fonner) från polisen. För det tredje kan polisen 
komma med antaganden i fonn av påståenden eller formuleringar färdiga för 
protokollet, vilka bara kräver en bekräftelse från den misstänkte. Ibland 
fonnuleras dessa antaganden som ja/nej-frågor med omvänd ordlliljd, som sedan 
revideras, alltså förvandlas till motsvarande påståenden om den misstänkte 
svarar ja. Ganska ofta kan man se au den ursprungliga källan, ur vilken polisen 
hämtat den information han vill ha bekräftad, är den skriftliga anmälan som 
gjorts i anslutning till att brottet upptäckts. Annars är det förstås så att polisen 
drar slutsatser av vad som berättas och vill ha dem bekräftade innan han för dem 
till protokollet. För det fjärde kan polisen utan den misstänktes bekräftelse 
lägga till information i protokollet. Det kan t ex vara upplysningar om vad 
som händer under förhöret: "Den misstänkte tar del av anmälan" eller, vilket 
också händer emellanåt, infonnation i sak som den misstänkte inte får tillfälle 
att bekräfta. I de senare fallen går det inte att hitta någon källa före polisen, 
som ju inte var närvarande när brottet begicks och därför inte kan antagas sitta 
inne med förstahandsuppgifter. Han måste alltså grunda denna typ av tillägg på 
egna slutsatser eller på den skrivna anmälan. 

Källorna till uppgifterna i protokollen kan således delas in i fyra kategorier 
enligt följande: 

L M berättar något på eget initiativ. 

2. M ger information som svar på en öppen fråga från P . 

3. M bekräftar ett antagande som P lägger fram. 

4. P lägger till uppgifter som inte bekräftas av M. 

När källan är spårad återstår att bedöma vilken form dtergivningen har i det 
skrivna protokollet i förhållande till det ursprungliga uttrycket i dialogen. 
Även här finns olika varianter. Uttrycket i protokollet kan bedömas som en 
trogen dtergivning av vad som ursprungligen sagts av den misstänkte eller av 
polisen under förhöret. Någon smärre ändring måste man räkna med i det 
skrivna uttrycket, det är ju i allmänhet inte fråga om ordagranna citat. Dessa 
ändringar består här till största delen av de oundgängliga redigeringar som talat 
språk måste underkastas för att bilda en (någorlunda "korrekt") skriven text Det 
sätt på vilket begreppet trogen återgivning används för denna undersöknings 
ändamål, innebär att återgivningen är sådan att innehållet .i en enskild uppgift i 
förhöret relateras oförändrat i protokollet. Denna definition är inte nöd-
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vändigtvis densamma som åsyftas i rättegångsbalken när där talas om en trogen 
bild av förhöret. Om det är möjligt att bedöma de evenblella ändringarna som 
innehållsligt försumbara, men ändå noterbara, tillägg eller förkortningar, 
markeras 1ROGEN+ resp 1ROGEN-, annars bara 1ROGEN. 

Om avvikelsen från källan är stö"e, dvs om polisen använder andra ord på 
ett mer uppenbart sätt, som i en del fall kan ändra betydelsen av den 
ursprungliga utsagan, markeras ÄNDRAD, med eventuell til.läggsmarkering + 
eller -. Om avvikelsen är påfallande med avseende på +/-, markeras i stället 
TILLÄGG eller FÖRK. Det senare tillämpas t ex om polisen förkortar en 
längre sammanhängande berättelse från den misstänkte till en eller ett par 
meningar. 

Den misstänkte har alltså varierande grad av inflytande över vad som står 
under rubriken "berättelse" i protokollet. Nedan presenteras en uppställning av 
förhållandet mellan förhör och protokoll, där Ms inflytande kan ses i 
minskande grad ju längre ner i uppställningen man kommer. 

KÄLLA 

1. M berättar 
2. öppen fråga + svar 
3. ja/nej fråga+ svar "ja"; 

påstående + bekräftelse 
4. P formulerar information 

utan att låta M bekräfta. 

SKRIFrLIG ÅTER GIVNING 

1. trogen{+/-) 
2. ändrad{+/-) 

/(tillägg/förk) 

De fyra källtypernas karateristika kan sammanfattas enligt följande: 

M:BER (=den misstänkte berättar) är utsagor som inte polisen explicit bett 
om. Här ingår också expanderade svar på öppna frågor och ja/nej-frågor, dvs 
svar eller delar av svar som utgörs av uppgifter utöver dem som P frågat efter. 

ÖF+S (=öppen fråga + svar) avser frågeords-frågor + svar, eller andra frågor 
som får någorlunda innehållsrika svar, dock utan att innehålla annan 
information än den efterfrågade. Formuleringen i protokollet kommer i detta 
fall att klart påverkas av vad·M svarat. 

I fallet J/N+S (=ja/nej-fråga + svar eller påstående+ bekräftelse) kommer 
formuleringen i protokollet inte att nämnvärt påverkas av Ms svar (oavsett om 
återgivningen är trogen eller ändrad). 

P:BER (=polisen berättar) är polisens utsagor som inte bekräftats av M. 

Dessa är de fyra tänkbara lcälloma. Alla kan i protokollet återges i 1ROGEN 
eller ÄNDRAD version (vilka kategorier kan preciseras genom +/-, 
FÖRK{I'LLÄGG). P:BER uppträder som rena tillägg, eftersom man 
definitionsmässigt inte kan relatera återgivningen till någon lcälla 

En kategorisering av informationen i protokollen, med avseende på källa och 
återgivning, kräver att materialet i protokollen delas upp i enheter av något 

53 



slag. Isoleringen av dessa enheter har skett i två steg. Först genom en på 
formellt språkliga kriterier grundad indelning av materialet i protokollen, där 
varje enhet, varje stycke information utgörs av ett sammanhängande pdstdende, 
slutgiltigt formulerat av polisen som en· skriven utsaga. Oftast är dessa enheter 
identiska med en grammatisk mening eller sats. I syfte att finna källorna till 
dessa påståenden, måste man emellertid bortse från deras grammatiskt enhetliga 
struktur; de består nämligen ofta av en eller flera uppgifter som kan ha olika 
källor i förhöret. För att kunna hitta källorna till de olika uppgifterna, måste 
man förutsättningslöst spåra informationen tillbaka genom förhöret utan att ta 
hänsyn till deras slutliga presentation i form av sammanhängande påståenden. 
Genom att formulera problemet "Från vilken eller vilka källor härrör detta 
påstående?", tvingas man således ibland att i detta andra steg dela upp en sats 
eller en mening, dvs ett påstående i protokollet, i flera informationsenheter, 
primära (oberoende) uppgifter av varierande storlek. Detta beror alltså på att det 
som i protokollet har formulerats som en grammatisk enhet, i förhöret 
motsvaras av flera uppgifter, som kan ha kommit fram vid skilda tillfällen och 
som eventuellt har olika typer av källor. Påståendena står alltså att finna i 
protokollen, medan uppgifterna bara kan isoleras genom växelvisa studier av 
protokollen och dialogerna. Följande exempel visar hur ett påstående i 
protokollet måste hänföras till flera uppgifter i dialogen: 

Excerpt 31 

Jakobsson uppger att han på kvällen 850813 befann sig på Stadshotellet 
tillsammans med sin fd flickvän Yvonne Olsson samt en väninna till 
henne, Greta Eriksson. 

(ur protokoll nr 6) 

Denna mening bygger på tre olika uppgifter: 
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Excerpt 32: 

1. P: / .. ./och det hände söndagen 850813 på natten där, tydligen va? 
(repl nr65) 

M: Ja natten till söndagen va. blir de väl va. (66) 
/ .. ./ 
2. P: Du befann dej alltså på Stadshotellet den där kvällen? (75) 

M: Mm. (76) 
3. P: V ar du, du var inte ensam då tydligen? (77) 

M : Neej jag hade ju, min eh före detta flickvän Yvonne Olsson och 
hennes väninna Greta Eriksson och / .. ./ (78) 

(ur förhör nr 6) 



De misstänktas bidrag till berättelsen är av varierande storlek. I vissa förhör 
består Ms bidrag nästan uteslutande av att han får tillfälle att bekräfta Ps 
formuleringar, medan i andra fall informationen i hög grad kan härledas till 
berättelser från M. Det förhållandet au polisen i många fall läser upp hela 
protokollet för att den misstänkte ska ta ställning till dess riktighet, tas inte 
med i den analys som jag redogör för i det följande. Det är källorna till de 
enskilda påståendena i berättelsen som är av intresse. Om sålunda en uppgift 
inte emanerar från M eller om denne inte fått bekräfta den i själva förhöret, 
klassas den som P:BER. Uppläsningen av hela protokollet i ett svep ger för 
övrigt antagligen inte M en reell chans att ta ställning dll alla detaljer. I hela 
materialet (30 förhör) är det bara fyra personer som efter uppläsningen har 
någon kommentar till formuleringen av berättelsen. Dessa fyra har en 
anmärkning vardera och det är högst troligt att man under denna snabba 
genomgång av protokollet inte hinner fonnulera, och i minnet hålla kvar, mer 
än högst en anmärkning innan tillfället har gått förbi. De flesta accepterar vad 
polisen har skrivit med en kommentar av typen "Det verkar bra" och en del är 
inte ens intresserade av att i efterhand ta del av den färdigformulerade texten. 
Polisen är tillmötesgående mot de fyra som faktiskt vill göra var sin ändring. 
Nr 30 vill ändra en formulering som säger att hon förfalskat sitt ID-kort i syfte 
att komma in på "dansställen m m", till "att hon ämnade bruka kortet enbart 
för att bereda sig tillträde till danstillställningar". Nr 29 upplyser att han, när 
det aktuella brottet begicks, inte fullgjorde sin värnplikt utan just skulle "rycka 
in". Nr 15 är missnöjd med formuleringen "de vaknade och åt frukost". Brottet 
i fråga är bedrägligt beteende och syftar på att den misstänkte och hans sällskap 
inte betalat en taxiresa de gjort från en fest M anser att det är självklart att man 
är vaken när man äter frukost och att det i hans tycke överflödiga verbet 
"vaknade" implicerar att de varit höggradigt berusade kvällen före, alltså när 
taxiresan ägde rum. Förmuleringen ändras dock inte, i stället lägger polisen i 
efterhand till att den misstänkte "konsumerade alkohol / ... / i väldigt ringa 
omfattning". Nr 1 vill ha fört till protokollet att hon kände det som om "hon 
ville bli observerad" när hon snattade varor i en affär. Nr 1, nr 15 och nr 30 har 
alltså hakat upp sig på sådant som antagligen ligger dem varmt om hjärtat, 
sådant som säger något om vad för slags personer de är. Nr 30 är således 
egentligen ingen brottsling, bara en danslysten flicka, nr 15 super inte och nr 1 
har snattat av något slags inre tvång. I fallet nr 29 är det snarare en saklig 
missuppfattning som rättas till 

Till de 30 förhören som utgör materialet finns som nämnts 29 protokoll 
tillgängliga. Dessa 29 protokoll har analyserats med utgångspunkt i de 
påståenden som finns nedskrivna. Jag har sökt reda på de uppgifter i förhören 
som ligger till grund för respektive påstående och kategoriserat dem enligt ovan 
beskrivna system. En uppgift kan förekomma flera gånger i dialogen, 
presenterad på olika sätt, innan den får sin slutgiltiga återgivning i protokollet 
Jag har följt varje uppgift till sin ursprungliga källa och sedan noterat 
sekundära källor där det varit tillämpligt. Återgivningen har sedan bedömts i 
relation till respektive källa. 
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24 Polisens och den misstänktes 
inflytande 

Som ett första exempel på ett påstående (dvs en enhet i protokollet) kan 
följande tjäna: 

Excerpt 33 

Ahl erkänner de faktiska omständigheterna men bestrider brott enär han inte 
tyckt att han gjort något annat än bara följt med. 

(Ur protokoll nr 13, bilstöld.) 

Detta påstående har två källor i själva förhöret: 
Primär 

Källa: M:BER 

Återgivning: ÄNDRAD 

Sekundär 
JJN+S 

1ROOEN 

Detta exempel visar en uppgift som M givit på eget initiativ, men han har 
uttryckt sig på ett annat sätt: "Jag eh jag får ju erkänna att jag åkte ju med, 
men eh - det var ju han Kalle som gick in å hämta nycklarna å öppnade bilen å 
körde hela ti'n, å det enda jag erkänner då, det är attjag åkte med då", (ur förhör 
nr 13). Den sekundära källan är polisen, som vid ett senare tillfälle formulerat 
uppgiften ungefllr som den presenteras ovan, och fått den bekräftad av den 
misstänkte. Ca 80 % av alla uppgifter som ligger till grund för påståendena i 
protokollen har bara en källa, medan de övriga 20 % har en historia bestående 
av den ursprungliga källan plus minst en sekundär källa. (I dessa siffror ingår 
inte någon uppgift som tillhör kategorin P:BER, utan de avser bara den typ av 
uppgifter där den misstänkte på något sätt själv fått komma till tals.) Den 
ursprungliga källan är i min analys den i tid först förekommande källan, utom i 
de fall då uppgiften som ingår i påståendet är en trogen återgivning av en 
egeninitierad utsaga av M (M:BER) som har föregåtts av en källa av typ J/N+S 
eller ÖF+S. Samma avvikelse från den kronologiska ordningen har gjorts om 
ett påstående grundar sig på en J/N+S med trogen återgivning som föregåtts av 
en J/N+S (med i princip samma innehåll) med ändrad återgivning. Skälet till 
att jag inte alltid räknar den första källan som den ursprungliga är att syftet med 
analysen är att se hur stort den misstänktes inflytande är över påståendena i 
protokollet. Min bedömning är att det ovan beskrivna förfarandet ger den mest 
rättvisande bilden i en kvantitativ beskrivning. 
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Tabell 7 

KÄLLA 

M:BER 
ÖF+S 
JJN+S 
P:BER 

Procentuell fördelning av ursprungliga (primära) källor och 
återgivning i hela materialet 

ÅTER GIVNING 
1ROOEN ÄNDRAD 

18 
10 
24 

(17) 

18 
8 
5 

TOTALT 

36 
18 
29 
17 

100 

Kategoriseringen trogen eller ändrad återgivning är inte tillämpbar på P:BER, 
vilka Ju är att betrakta som rena tillägg. 

Som framgår av Tabell 7 har allt-;å 36 % av de uppgifter som ingår i 
påståendena i protokollen sitt ursprung i Ms egna utsagor. Ungefär hälften av 
dessa återges troget. Vad det innebär att återgivningen ger en ändrad version av 
utsagan kommer att diskuteras i en mer kvalitativ beskrivning av några förhör 
och dithörande protkoll (kapitel VII). 

Öppna frågor med åtföljande svar utgör 18 % av källorna. Formuleringen i 
protokollet är här beroende av den information Ms svar innebär. De återges 
också till ungefär hälften i en version som är trogen det som sagts under 
förhöret. Generellt skulle man kunna säga om denna kategori att polisen och 
den hörde har ungefär lika stor del i källan (jfr Figur 3). Initiativen kommer 
emellertid från polisen. 

36% 

46% 

18% 

Figur 3 Polisernas och de misstänktas inflytande över protokollen 

46 % av uppgifterna kommer ursprungligen från polisen (Figur 3). Av dessa är 
29 % (av det totala antalet) sådana uppgifter som den misstänkte bekräftat, dvs 
ja/nej-frågor med svar och påståenden som bekräftas (Tabell 7). De svar och 
bekräftelser som den misstänkte avger i den här typen av sekvenser består i 
allmänhet bara av uttryck som "Mm", "Ja" eller, mer sällsynt, något mer 
eftertryckligt som "Ja just det". Yttranden från de misstänkta i min efterföljande 
intervju, tyder på att de är i mycket låg grad medvetna om att en stor del av vad 
som ingår i protokollet är helt och hållet föreslaget och formulerat av polisen 
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och/eller att dessa formuleringar skulle kunna användas mot dem i en eyenlllell 
rättegång. "Han skrev ju bara vad jag sa", är en typisk reflektion angående 
innehållet i protokollet. Resten av "polisef!S uppgifter" i Figur 3, (17% av 
totala antalet uppgifter, se Tabell 7) är olika typer av uppgifter som polisen ger 
läsaren utan att M bekräftar dem. Ungeflir hälften av dessa är tillägg i sak, dvs 
angående det aktuella brottet och den misstänktes förehavanden. Det rör sig 
alltså om uppgifter som den misstänkte rimligen måste ha förstahandskunskap 
om, men han får inte tillfiUle att bekräfta eller förneka dem. Den senare delen 
av excerpt 34 tillhör denna kategori. 

Excerpt 34 

Fru Svensson uppger, att hon / .. ./ har övertrasserat sitt personkonto 
(ÖF+S) och att hon även då hade vetskap om att kontot saknade täckning. 
(P:BER) 

(ur protokoll nr 16) 

En fjärdedel av kategorin P:BER Gfr Tabell 7) utgörs av påståenden av vilka det 
tydligt framgår att polisen hämtar uppgifterna från annat material, t ex 
anmälan. Det kan röra sig om adresser, bilnummer eller uppgifter om i vad 
anmälan består, dvs vad den misstänkte är misstänkt för. 

Excerpt 35 

Enligt kontokurant från Bybanken har fru Svensson / .. ./ övertrasserat 
kontot med 4.165 kr och 83 öre. (P:BER) 

(ur protokoll nr 16) 

Återstoden (ca en fjärdedel) av denna kategori, P:BER, är vad man skulle kunna 
kalla scenanvisningar, som talar om vad som händer under förhöret utöver vad 
som ingår i själva beskrivningen av brottet 

Excerpt 36 

Hon får del av anmälan och den uttagsblankett som insänts från 
postkontoret. (P:BER) 

(ur protokoll nr 16) 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de misstänktas inflytande över 
påståendena i protokollen varierar längs en skala från mycket stort (MBER -
TROGEN ÅTERGIVNING - 18 %) till inget alls (P:BER - 17 %, Tabell 7). 

I det inledande kapitlet redovisades de misstänkta enligt bl a kriterierna ålder 
och erfarenhet samt vad gäller vuxna debutanter, brottstyp (Tabell 1). En 
naturlig fråga är nu om det finns skillnader . mellan de olika M-typernas 
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inflytande över protokollen. i termer av protokollförda påståenden som härrör 
från de misstänkta själva (Källa M:BER). Nedan redovisas i tabellform (Tabell 
8) vilket inflytande de olika typerna av misstänkta får över protokollen. 

Tabell 8 Procentuell fördelning av källor och återgivning på kategorier 
av misstänkta 

Kategori 
misstänkta KÄLLA ÅTERGIVNING 

TROGEN ÄNDRAD TOTALT 

VUXDEB (sn) *)M:BER 14 25 39 
ÖF+S 3 5 8 
J/N+S 42 1 43 
P:BER 11 11 

101 

VUXDEB(be) M:BER 20 20 40 
ÖF+S 8 9 17 
J/N+S 24 4 28 
P:BER 16 16 

101 

VUXIN M:BER 15 9 24 
ÖF+S 12 8 20 
J/N+S 26 6 32 
P:BER 24 24 

100 

UNGDEB M:BER 17 23 40 
ÖF+S 15 10 25 
J/N+S 13 9 22 
P:BER 13 13 

100 

UNG IN M:BER 23 18 41 
ÖF+S 7 6 13 
J/N+S 20 5 25 
P:BER 20 20 

99 

*) Beräkningarna i denna tabell är gjorda på 5 personer i grupp VUXDEB (sn), 
eftersom det protokoll som bortfallit skulle hört till denna kategori. 

Man kan notera (i Tabell 8)att alla grupperna utom VUXIN får ungefär lika 
stor andel egeninitierade utsagor förda till protokollet. Gruppen VUXINs 
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relativt låga andel, 24 % jämfört med de övriga gruppernas ca 40 %, är 
intressant därför att denna grupp inte tar färre initiativ i genomsnitt 

Tabell 9 Initiativ från de misstånkta i procent av totala antalet repliker 
i förhöret. 

Kategori misstänkta 
VUXDEB(sn) VUXDEB(be) VUXIN UNGDEB UNG IN 

% 41 39 36 24 27 

I siffrorna i Tabell 9 är visserligen alla typer av initiativ inräknade, dvs både 
sådana som rör saken och sådana som behandlar övriga ämnen, t ex rökning 
och fotboll (d v s ämnen utom sak). Det är dock ungdomarna av båda 
erfarenhets-kategorierna som är minst benägna att säga något som inte polisen 
direkt frågat efter. Frågan är då om gruppen VUXIN tar extremt många initiativ 
som inte har med brottet och dess omständigheter att göra, eftersom initiativ av 
den typen naturligtvis sällan förs till protokollet. 

Tabell 10 Antal initiativ utom sak, i medeltal 

Kategori av misstänkta 
VUXDEB(sn) VUXDEB(be) VUXIN UNGDEB UNGIN 

Antal i 20.2 3.4 5.3 l.3 14.2 
medeltal 

Längre fram (s 61 och 66) kommenteras den extremt höga siffran för gruppen 
VUXDEB(sn) i Tabell 101. Först koncentreras uppmärksamheten på gruppen 
VUXIN, som enligt Tabell 10 inte är extremt benägna att tala om förhållanden 
som ligger utanför saken. I stället kan en kvalitativ beskrivning förklara 
gruppens låga siffra i Tabell 8: Gruppen vuxna initierade, består av 6 personer, 
varav en i detta sammanhang måste betraktas som bortfall eftersom hon 
egentligen inte tar några som helst initiativ. De övriga har som en gemensam 
nämnare att de uppehåller sig vid sådana uppgifter som är till fördel för dem 
själva och sådana som är till nackdel för den man skulle kunna kalla motparten, 
även om denne i juridisk mening inte är målsägande. Dessa argument, eller 
uppgifter, kan upprepas många gånger, vilket inte framgår av Tabell 9, men 
förs naturligtvis inte in i protokollet mer än högst en gång. De tar också för
hållandevis många initiativ under den fas i förhöret som syftar till att få fram 

loruppen UNOINs relativt höga siffra i Tabell 10 (vilken inte kommer att kom
menteras vidare) beror troligen pA att de unga återfallsbrottslingama är de som 
oftast utsätts för Ps "moraliserande" (jfr s 13). Dessa förhör kommer därför att i 
relativt hög grad ägnas åt sekvenser utanför sak, vilka inte återspeglas i 
protokollen. 
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personuppgifter om den misstänkte. Delta framgår inte heller av Tabell 9. 
Eftersom dessa uppgifter förs in på en förtryckt blankett, blir den misstänktes 
inflytande, över vilka uppgifter som kommer med, minimala. Alla dessa initia
tiv, som hör till saken, men ändå inte till själva kärnan (:;;:: brottet), ger ett 
intryck av att de försöker plädera för sig själva inför polisen och detta är uppen
barligen en typ av uppgifter som inte ges något större utrymme i protokollen. 

Polisen bidrar med en stor andel av vad som står i protokollen efter förhör 
med denna grupp. Andelen P: BER är störst i just gruppen VUXIN. 

För övrigt utövar polisen, med avseende på uppgifter med källa ÖF+S och 
JN+S, den hårdaste styrningen av innehållet i protokollen från förhör med 
gruppen VUXDEB(sn) (jfr Tabell 8). Protokollen från denna grupp har den 
klart minsta andelen svar på öppnare frågor som källa (8 %), samtidigt som de 
har den avgjort största andelen bekräftelser och svar på ja/nej-frågor (43%). 
Förklaringen till detta kan ligga i gruppens extrema benägenhet au tala om 
ting som Jigger utanför själva saken (jfr Tabell 10). Polisen måste i den 
protokollsinriktade fasen av förhöret styra samtalet mycket hårt för att få fram 
(ur sin synpunkt) relevanta uppgifter. öppnare frågor till misstänkta i denna 
grupp, leder ofta till nya initiativ från M, utanför sak, varför de inte blir 
användbara som uppgifter till protokollet. Konkret exemplifiering ges i avsnitt 
29 nedan (förhör nr 22.) 

Motsatt förhållande råder i protokollen från förhör med gruppen UNGDEB. 
Dessa protokoll bygger på den varsammaste styrningen med minsta andelen 
JN+S (22 %) och största andelen ÖF+S (25 %, se Tabell 8). Den försiktigare 
styrningen kan möjligen ha sin grund i polisens instruktioner för och 
erfarenhet av förhör med barn. I förhörsläran poängteras alt barn är mycket 
påverkbara i förhörssituationen och att stor varsamhet är av största vikt. Med 
barn avses i första hand personer som inte fyllt 15 år, men det är möjligt att 
gruppen UNGDEBs kombination av ungdom och oerfarenhet gör att polisen 
blir extra medveten om och försöker dämpa sin styrande roll i förhörs- och 
protokollskrivningsarbetet. Protokollen för gruppen UNGIN visar nämligen 
inte samma entydiga mönster. 

25 Olika förhörstyper och de 
misstänktas inflytande 

Förhören har, som tidigare beskrivits, delats in i olika faser. Den fas som 
består av en dialog som är inriktad på att ta fram infonnation för berättelsedelen 
i protokollet, kallas sakfrdgan. Denna fas kan i sin tur maximalt bestå av tre 
delfaser: 
(1. Berättelse och/eller orienterande förhör) 

2. Protokollsinriktat förhör 

(3. Bekräftelser eller kompletteringar av protokollet) 
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I alla förhören är en sammanhängande del av dialogen direkt styrd av polisen i 
syfte att producera den skrivna berättelsen (delfas 2). I 17 av de 29 analyserade 
förhören föregås emellertid detta protokollsinriktade förhör antingen av att den 
misstänkte berättar sin version, utan att behöva störas av polisens ansträng
ningar att formulera en skriven variant, eller också av att polisen ställer 
orienterande frågor om vad som hänt. 7 av de 17 fallen av orienterande delfas 
består i att den misstänkte berättar, 7 i att polisen frågar och 3 i en 
kombination av dessa båda (delfas 1, icke obligatorisk). Ibland (5 gånger) följs 
det protokollsinriktade förhöret av frågor som är avsedda att få det redan 
preliminärt formulerade protokollet bekräftat eller kompletterat (delfas 3, som 
Iamnas utanför den följande diskussionen). 

De två sista delfaserna kan rent tekniskt utföras på två olika sätt. De för 
protokollet avsedda uppgifterna skrivs antingen ner för hand eller talas in på 
band med hjälp av en diktafon. 12 förhör formuleras in i diktafon och de övriga 
17 på papper. Tabell 11 visar hur de olika förhörstyperna fördelar sig på de 
olika kategorierna av misstänkta. 

Tabell 11 Förhörstxper och kategorier av misstänkta 

M-typ Antal Antal med Teknik 
personer orienterande Diktafon Penna 

delf~ 

VUXDEB(sn) 5 4 5 
VUXDEB(be) 5 2 5 
VUXIN 7 3 3 4 
UNGDEB 6 5 3 3 
UNG IN 6 3 1 5 

Förhållandet mellan typ av misstänkt och förhörsteknik kan till största delen 
hänföras till det faktum att polismännen är specialiserade på vissa typer av 
brott Orsaken till att gruppen VUXDEB (be) uteslutande har diktafonförhör är 
att de alla är misstänkta för bedrägeribrott och att poliserna, från den rotel som 
handhar den aktuella typen av brott, alltid använder den tekniken. 10 av de 12 
diktaf onförhören har utförts på bedrägeriroteln och jag vill därför inte spekulera 
över något intressant samband mellan typ av M och förhörsteknik. 

Vad kan då tekniken innebära för de misstänktas inflytande över protokollen? 
Man skulle kunna föreställa sig att diktafonen innebure ett mellanled i 
processen mellan tal och skrift. Resonemanget om hur detta skulle påverka 
protokollet kan föras i åtminstone två riktningar. Å ena sidan skulle dikta
fontekniken kunna medföra ett ökat inflytande från de misstänkta därför att 
polisen inte måste vidarebefordra infonnationen via en annan modalitet, utan 
kan relatera tal genom tal. (Den slutliga utskriften av protokollet utförs av en 
sekreterare som inte är närvarande vid förhöret.) Diktafonen skulle kunna öka 
polisens benägenhet att ordagrant återge Ms utsagor, eftersom han i lägre grad 
än vid direkt nedteckning borde besväras av att många talspråksforrnuleringar 
inte passar att överföra direkt till skrift i byråkratiska sammanhang. 
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Å andra sidan skulle diktafonen kunna verka som ett ytterligare led i 
processen och således verka som en fjärmande faktor mellan källan och den 
slutgiltiga återgivningen. Polisen kanske inte upplever diktafonen som ett 
medel att vidarebefordra tal, utan som ett sätt att muntligen fönnedla skrift I så 
fall innebär diktaf ontekniken snarare en förlängning av uppgifternas väg från 
källan till den slutgiltiga nedteckningen i protokollet. Från tal till skrift kan 
ses som en mera direkt överföring än från tal till skrift via en talad mellan
version. Det är också lättare att utöva kontroll och överblick över en skriven 
uppgift (förutsatt att den inte är särskilt lång), än över en inspelad muntlig 
uppgift som kräver fram- och tillbakaspolning av ett band för eventuella 
återblickar. Det finns alltså argument även för tanken att polisen ger en mer 
trogen återgivning av uppgifterna om han för ner sina fonnuleringar direkt på 
ett papper än om han talar in dem på band. Tabell 12 visar förhållandet i det 
aktuella materialet, mellan protokollföringsteknik och de olika källorna till 
påståendena samt återgivningen av uppgif tema i protokollet 

Tabell 12 Procentuell fördelning av källor och återgivning vid olika 
teknik 

Teknik 
Diktafon Penna 

Återgivning 

TROGEN ÄNDRAD Total TROGEN ÄNDRAD Total 

M:BER 16 14 30 18 21 39 
ÖF+S 9 8 17 12 8 20 
JJN+S 25 6 31 21 6 27 
P:BER 22 22 14 14 

100 100 

Den tendens som kommer till synes i Tabell 12, är att de misstänkta har ett 
något större inflytande över protokollen som tecknas ned direkt i skrift Polisen 
verkar hålla öppnare förhör i dessa fall, så tillvida att en större andel av 
påståendena i protokollen bygger på uppgifter som M mer aktivt bidragit med 
(M:BER och ÖF+S). En förklaring kan vara att diktafontekniken innebär att 
dialogen måste avbrytas när P talar in sin version, vilket kan hindra M från att 
påverka Ps formuleringar medan denne är i färd med att konstruera dem. Om P 
skriver medan dialogen pågår, är del tänkbart att han påverkas något mera direkt 
av vad som sägs. Skillnaden är dock inte påfallande och det finns just ingen 
skillnad i hur trogen återgivningen är. De skillnader som trots allt finns kan 
dessutom tänkas sammanhänga med måltyp (bedrägeri, stöld, snatteri) snarare 
än med tekniken i sig. 

Vad polisen tycks utnyttja diktafonen till är att göra egna tillägg till 
protokollet. Det rör sig till absolut största delen om s k scenanvisningar och 
citat ur förhandsmaterialet. Den relativt stora skillnad som visar sig i Tabell 
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12, kan dock delvis hänföras till ett speciellt förhör (nr 28), som har en extremt 
stor andel av just den typen av uppgift~r. Men även om detta förhör räknas 
från, kvarstår tendensen, även om skillnaderna blir något mindre. Detta mönster 
har naturligtvis inte uppstått av en slump och förhör nr 28 passar in i mönstret 
för gruppen diktafonförhör. Det är ju så mycket enklare för polisen att tala och 
läsa in upgifter ur anmälan o dyl och sedan låta en sekreterare skriva ut 
protokollet, än att skriva ned dem för hand. 

Om man räknar bort kategorin P:BER, fördelar sig återstoden av uppgifterna 
på följande sätt: 

Tabell 13 

Källa 

Procentuell fördelning av källor och återgivning vid olika 
teknik (P:BER frånräknade) 

Teknik 
Diktafon Penna 

Återgivning 
1ROOEN ÄNDRAD Totalt 1ROGEN ÄNDRAD Totalt 

M:BER 21 18 39 20 24 44 
ÖF+S 11 11 22 14 9 23 
J/N+S 32 7 39 25 7 32 

100 99 

Tendensen att det finns en något större andel M-initierad information i de direkt 
nedskrivna protokollen kvarstår alltså även om inte kategorin P:BER räknas 
med (Tabell 13). Det är alltså inte bara en ökad andel tillägg från polisen som 
utgör skillnaden mellan diktafon- och pennförhör. Jag är dock mest benägen att 
säga att det inte har någon större betydelse för Ms inflytande över protokollet 
om polisen talar in eller skriver ner sina formuleringar. 

Däremot kan man se stor skillnad på vilka källor som ligger till grund för 
uppgifterna i berättelsen, beroende på om polisen börjar föra protokollet direkt 
eller om han först orienterar sig i saken (Tabell 14). 
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Tabell 14 

Källa 

Procentuell fördelning av kållor och återgivning vid förhör 
med och utan orienterande delfas 

Med orienterande delfas Utan orienterande delfas 

Återgivning 
TROOEN ÄNDRAD Totalt TROOEN ÄNDRAD Totalt 

M:BER 19 25 44 11 11 22 
ÖF+S 9 6 15 12 10 22 
J/N+S 19 7 26 28 5 33 
P:BER 15 15 23 23 

100 100 

Tabell 14 visar att utan ett orienterande förhör (som alltså kan innehålla en mer 
eller mindre sammanhängande berättelse från M) blir andelen M-initierade 
uppgifter bara 22% jämfört med 44% om polisen väntar ett tag med au börja 
formulera den skrivna versionen. Omvända förhållandet, om än inte så 
utpräglat, gäller andelen ja/nej-frågor med svar, som källa; 33% i förhör utan 
orienterande fas och 26% i förhör med (Tabell 14). 

17 av de 29 förhören innehåller som nämnts en orienterande delfas före det 
direkt protokollsinriktade förhöret. Dessa 17 fördelar sig på de olika 
kategorierna av misstänkta enligt följande: 

Tabell 15 Förhör med orienterande delfas vid förhör med olika 
kategorier av misstänkta 

Kategorier av misstänkta 
VUXDEB!snl VUXDEB~ VUXIN UNGDEB UNG IN 

Antal 
personer 5 5 7 6 6 

Antal förhör 
med ooenterande 
relfas 4 2 3 5 3 

De misstänkta i grupperna VUXDEB(sn) och UNGDEB får alla, på var sitt 
undantag när, inleda med en berättande/orienterande fas (Tabell 15). De övriga 
grupperna fördelar sig ungefär 50-50 på de två förhörsstrategiema. 

Vi vet från Tabell 8 (s 59), att andelen M-initierade uppgifter i protokollen 
(M:BER) är ungefär lika stor i alla grupperna (c:a 40 %, utom i grupp 
VUXIN). Borde inte protokollen från grupperna VUXDEB(sn) och UNGDEB 
ha större andel M:BER, än de andra eftersom flera förhör i dessa grupper än i de 
andra börjar med en orienterande fas? I Tabell 14 kan ju konstateras att det 
tycks finnas ett samband mellan orienterande delfas och hög andel uppgifter 
initierade av M. I tabellerna 9 och 10 (s 60) kan finnas en förklaring till varför 
protokollen från förhören med dessa grupper inte har större andel M:BER. 
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Gruppen VUXDEB(sn) tar många initiativ (Tabell 9), men av Tabell 10 
framgår att de har en extrem benägenhet att hamna utanför själva sakfrågan; 
personerna i denna grupp tar i genomsnitt 20.2 initiativ var utom sak. Polisens 
uppgift i dessa förhör består till relativt stor' del, jämfört med förhör av andra 
grupper av misstänkta, av att lyssna till Ms utläggningar om olika ämnen, t ex 
deras eget liv och leverne, olika missförhållanden i samhället o dyl. Kontentan 
blir att polisen lyckas sålla fram uppgifter ur dessa initiativ, som räcker till c:a 
40 % av innehållet i protokollen. Resten får han försöka få fram på annat sätt, 
företrädesvis genom ja/nej-frågor Gfr Tabell 8). 

Gruppen UNGDEB är, som framgår av Tabell 9, relativt obenägen att ta 
egna initativ. Det betyder att även om det förekommer en orienterande fas i 
dessa förhör, så blir den inte särskilt omfångsrik. De initiativ som tas av denna 
grupp håller sig i alla fall inom sak, vilket framgår av Tabell 10, varför 
polisen lyckas fylla berättelserna även från dessa förhör med c:a 40 % M
initierade uppgifter. 

Med stöd av den analys som gjorts och utifrån de resonemang som förts 
kring dess olika delar vill jag hävda att det inte är möjligt att hänföra den s k 
berättelsen i förundersökningen till antingen polisen eller den misstänkte. 
Texten är resultatet av ett samarbete mellan de båda. Den misstänkte har 
förstahandsinformation angående den eller de händelser som förhöret gäller, men 
polisen har möjlighet att utöva stort inflytande över berättelsen. Han väljer 
delar av Ms information och ratar andra, han styr Ms utsagor genom sina 
frågor, han hämtar information från annat håll och det är till sist han som 
formulerar den skrivna versionen. 

I de följande kapitlen ska jag närmare studera protokollen i relation till 
dialogerna och bl a fråga: Vems perspektiv präglar de faktiska protokollen? 
Skiljer sig detta från hur det verkar vara, om man bara läser protokollen utan 
att ha hört den föregående dialogen? 
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VI DEN MISSTÄNKTES 
RÖST?: 
OM CITATIONSTECKEN 

•• 
OCH SAGEVERB 

I föregående avsnitt drogs slutsatsen att innehållet i protokollets berättelse inte 
direkt motsvarar vad den misstänkte själv berättat Poli8ens del i berättelsen är 
mycket stor. För att kunna konstatera i vilken utsträckning detta är fallet krävs 
dock att man har tillgång till dialogen som ligger till grund för texten. Den 
avsedde läsaren(= förundersökningsledaren, åklagaren) har däremot bara den 
skrivna texten att utgå från i sin bedömning av informationen. Eftersom 
polisen har skrivit texten, är den i en mening naturligtvis hans berättelse. Den 
misstänkte omtalas i tredje person ("han, "hon", "fru Svensson" etc), inte i 
första person. Man kan emellertid ändå fråga om läsaren kan uppfatta texten 
som en skriftlig återgivning av den misstänktes egen berättelse. I detta avsnitt 
ska jag diskutera två förekommande inslag i polisens berättarteknik, som 
skulle kunna befrämja en läsares uppfattning att det är Ms berättelse som 
relateras, nämligen uttryck inom citationstecken och sägeverb. 

26 Citat 

Som redan framgått, har uppgifterna i protokollen till 46% sin källa i polisens 
utsagor av olika slag (Figur 3). Av dessa utgörs 29% (av totala antalet 
uppgifter) av Ms bekräftelser av Ps utsagor och resten (17% av totala antalet 
uppgifter) av olika typer av uppgifter som M inte behöver, eller bereds tillfiille 
att, bekräfta (Tabell 7). 

De övriga 54% av protokollens uppgifter kan helt eller delvis hänföras till 
den misstänkte. De är alltså muntliga utsagor av den misstänkte, vilka återges 
av polisen i skriftlig form. Återgivningen ges emellertid sällan formen av 
ordagranna citat. Som nämnts ges i Förundersökningskungörelsen följande 
instruktion: "Ordagrann återgivning behöver dock ej ske annat än då det ligger 
vikt på att de exakta ordalagen inflyta i protokollet. Utsaga som ordagrant 
antecknas i protokollet skall sättas inom citationstecken." I materialet (29 
förhörsprotokoll) förekommer uttryck inom citationstecken 21 gånger, 
fördelade på 13 protokoll. Inget av dessa citat verkar egentligen vara av den art 
som rimligen avses i Förundersökningskungörelsen. Enligt en traditionell 
språklära (tex Källquist, 1970) används citationstecken antingen för att ange 
att man citerar någon eller för att markera att ett ord eller uttryck på något sätt 
bryter stilen i den övriga texten. Författaren markerar alltså med citationstecken 
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ett temporärt byte av "röst"; antingen låter han någon annan person komma till 
tals i hans text, eller så låter han en annan.stil, eu annat "röstläge", än den (han 
uppfattar som sin) normala, tillfälligt komma till uttryck. Det sista gäller t ex 
slang- eller mycket vardagliga uttryck i en i övrigt mera formell text (jfr 
Hedquist, 1974). Polisens användning av citationstecken i protokollen tycks 
snarast vara av det sistnämnda slaget V ad som är oklart är om polisen eller den 
misstänkte. är källan till uttrycket. Om läsaren, dvs i detta fall åklagaren, tror 
att citationstecknen betyder att uttrycket är ett citat av vad den misstänkte sagt, 
måste rimligen hans uppfattning om Ms person påverkas av dessa citerade 
språkliga uttryck. Emellanåt använder polisen dessutom sägeverb, eller andra 
uttryck för den misstänktes språkliga aktivitet, som ytterligare måste förstärka 
läsarens uppfattning att de markerade uttrycken är citat av de misstänktas 
utsagor. 

Excerpt 31: 

Fru Sjö tror själv au de varor som hon tagit "putade ut", varvid personalen 
observerade detta. 

(ur protokoll nr 1) 

I ovanstående påstående (excerpt 37) är det citerade uttrycket myntat av polisen, 
trots att det inledande uttrycket för Ms aktivitet, "Fru Sjö tror själv ... ", måste 
bibringa läsaren uppfattningen att det kan föras tillbaka på den misstänkte. Här 
vill polisen troligen markera uttrycket som ett stilbrott. I detta, liksom i 
många andra fall, betyder kanske inte en eventuell missuppfattning av källan 
något negativt för den bild läsaren gör sig av den misstänkte. I förhör nr 1, vars 
protokoll exemplet hämtats ur, är Men kvinna i 60-årsåldem som snattat några 
varor i en butik. Uttrycket "putade ut" kan troligen inte innebära att läsarens 
bedömning påverkas i vare sig positiv eller negativ riktning. Excerpt 38 är 
hämtat ur samma protokoll (nr 1) och skulle däremot kunna påverka läsarens 
bild av M i en viss riktning om han tolkade citationstecknet som markör av ett 
citat 

Excerpt 38: 

Fru Sjö tillägger att hur galet detta än låter så uppger hon sig nu känna sig 
bättre till mods, enär hon nu "åkt dit". 

(ur protokoll nr 1) 

Inte heller detta uttryck har yttrats av den misstänkte. Men verben "tillägger" 
och "uppger" tillsammans med uttrycket "åkt dit" styr läsarens uppfattning i 
riktning mot en bild av en person som är ganska väl förtrogen med en viss 
jargong, vilket i sin tur skulle kunna skapa en ofördelaktig inställning till 
kvinnan i fråga. 
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Följande tre exempel visar också hur polisen använder citationstecken för att 
markera sin egen användning av jargong, medan läsaren lika väl kan tro au det 
rör sig om citat ur Ms utsagor. 

Excerpt 39: 

Jansson tar tillbaka dessa uppgifter och säger i stället att han möjligen 
hittade på detta med anledning av "det var så stökigt på platsen". 

(ur protokoll nr 8) 

Excerpt 40: 

Klasson nämnde då att han kunde "låna" den bil som tillhörde Berggren. 

(ur protokoll nr 13) 

Excerpt 41: 

På fråga varför de inte tog var sin även den här gången, uppger Ralf all de 
skulle ju bara "fixa tre plattor". 

(ur protokoll nr 17) 

Uttrycken "stökigt", "låna" och "fixa" är typiska poliseufemismer (jfr s 20) och 
det är möjligt att åklagaren känner igen dem som sådana. Emellertid kan 
sägeverben (säger, nämnde och uppger) ge läsaren uppfattningen att det rör sig 
om citat och däqned styra in hans tankar på de misstänkta som personer väl 
förtrogiia med en jargong som är vanlig i polisiära sammanhang, vilket kan ge 
en ofördelaktig uppfattning om dem. 

Att polisen är medveten om att citat påverkar åklagaren, framgår av nästa 
exempel, som visar hur polisen vill hjälpa Matt framstå i bättre dager. 

Excerpt 42: 

Åberg uppger: "jag mådde väldigt dåligt efteråt och gick i stort sett och 
väntade på att polisen skulle komma." 

(ur protokoll nr 29) 

I förhöret frågar polisen "Ska vi citera nåt fint här? / ... f', och formulerar sedan 
ovanstående citat (excerpt 42) av ett par tidigare yttranden från M (excerpt43): 

Excerpt 43: 

M: Jag gick som på nålar och bara vänta 

och 

69 



M: / ... /jag mådde jävligt dåligt, ända tills på tisdan där. 

(ur förhör nr 29). 

I samma förhör (nr 29) producerar polisen ytterligare ett citat, troligen i samma 
syfte, nämligen att hos läsaren framkalla en fördelaktig bild av den misst.änkte. 

Excerpt 44: 

/ .. J man (POLISEN) önskade att Åberg medföljde till platsen. Åberg hade 
inget emot detta, men han uppger i samma andetag: "då förstod jag att det 
var slut". 

(ur protokoll nr 29) 

Källorna till citatet ovan finns i följande replikväxling: 

Excerpt 45: 

M: Dom ringde / .. J å sa att dom skulle hämta mej / .. ./ 
P: Jaha, ja fy fagerlund då var det klippt 
M: Ja då var det verkligen kört/ .. ./ 
P: / .. ./"/ ... /medföljde till platsen". Å det hade du inget emot? 
M: Nä 
P: Men då förstod du att nu var det slut? 
M: Ja visst 

(ur förhör nr 29) 

M bekräftar i excerpt 45 bara Ps formuleringar, men Pär så angelägen att få 
detta att se ut som ett citat att han expanderar sägeverbet till en hel fras ("han 
uppger i samma andetag"), för att ge läsaren en bild av en botfärdig man. Dessa 
uttryck inom citationstecken, som uppenbarligen är avsedda att läsas som citat, 
har till skillnad från dem som enbart riskerar att misstolkas som citat, 
pronomen i första person. Ändå är det som synes ofta inte den misstänktes 
egna ord som står inom citationstecken. 

Ett tredje bruk av citationstecken är då polisen verkligen citerar den 
misstänkte. De citerade uttrycken (excerpt 46 och 47) är emellertid av så 
vardaglig karaktär att de kunnat markeras enbart av det skälet 
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Excerpt 46: 

Olsson har hela tiden haft den inställningen att han skulle göra rätt för sig, 
men tillägger "det har kört ihop sig". 

(ur protokoll nr 28) 



Excerpt 47: 

I detta sammanhang "slog det slint" i Åbergs huvud, när han kom på att 
han eventuellt skulle bedra försäkringsbolaget 

(ur protokoll nr 29) 

De citerade uttrycken har ordagrant yttrats av den misstänkte, excerpt 46 som 
en del av ett längre yttrande och excerpt 4 7 som en bdcräftande omformulering 
av ett påstående från polisen. Kanske har polisen valt an citera dessa uttryck 
därför att de ger läsaren en viss föreställning om Ms inställning till brottet utan 
att polisen behöver göra några fler förklaringar. Det är dock förekomsten av 
denna typ av markerade uttryck som gör det troligt att den först belysta typen 
(då det markerade uttrycket härrör från polisen) också tolkas som citat. Det 
finns ju inga formella skillnader mellan dessa båda användningar av 
citationstecken. 

27 Bruket av sägeverb 

I protokollen används tämligen ofta olika sägeverb och andra uttryck för den 
misstänktes aktiviteter under förhöret. En del exempel kunde ses i samband 
med diskussionen av bruket av citationstecken, där det också framkom att 
förekomsten av ett dylikt sägeverb inte nödvändigtvis betyder att källan till 
uppgiften är en aktiv utsaga av den misstänkte. 

En särskild analys av denna typ av verb, ger vid handen att de har använts 
sammanlagt 185 gånger i de 29 protokollen. Det i särklass vanligaste säge
verbet är uttrycket uppger. 68%, dvs 125 av 185, av sägeverben utgörs av 
instanser av detta verb. De övriga är tror, vill ha sagt, uppskattar, åberopar, 
menar, berättar, enligt M, omtalar, lämnar som förklaring, vill ha ändrat, 
tillägger, säger, gör gällande, hävdar, bedyrar, vill ha tillrättalagt, upprepar, 
avslutar med, anser, är av den uppfattningen att, har som kommentar, 
poängterar, uttrycker, nämner, tycker och in.flikar. Av dessa verb förekommer 
de 12 sistnämnda endast en gång vardera. Jag har i detta sammanhag utgått från 
verb som ger läsaren ett intryck av aktivitet eller initiativ från den misstänktes 
sida och uteslutit verben förnekar, erkänner, medger, bekräftar och minns. De 
sistnämnda förutsätter i allmänhet en föregående utsaga från polisen för den 
misstänkte att förneka, bekräfta o s v och innebär därmed mindre av initiativ 
eller aktivitet från M. 

Av ett visst intresse är också adverbial som uttrycker exempelvis Ms grad av 
säkerhet etc. Dessa kan ibland vara klart missvisande, som t ex följande 
exempel: (30:15) "Vad hon vid förhörstillflilletkan erinra sig ... ", som helt och 
hållet är Ps egen formulering (använd i hans fråga), men vars användning i 
protokollet låter antyda att M inte varit säker på uppgiften. I själva verket 
uttrycker hon sig entydigt och med en viss emfas (30: 10). För övrigt tycks 
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polisernas tillägg av uttrycket "vid förhörstillfället" vara helt slumpartat - det 
används som någon sorts stilistisk variation (trots att det implicerar någon 
slags motsats; 'i motsats till anmälan el dyl'). 

För att återgå till de ovannämnda verben så ger de rimligen läsaren av 
protokollen en föreställning av au deras subjekt, dvs den misstänkte, har 
lämnat en uppgift (antingen på eget initiativ eller som svar på en öppen fråga), 
som polisen sedan vidarebefordrar. 

Excerpt 48: 

Josefsson uppger att han på Stadshotellet drack 4-5 glas starköl. 

(ur protokoll nr 6) 

Denna uppgift är svaret på en fråga som M uppfattar som öppen. 

Excerpt 49: 

P: Drack du mycket under kvällen eller? 
M: Ja jag drack nog en fyra, fem glas starköl ungefär så där 

(ur förhör nr 6) 

I excerpt 48 ger verbet uppger en tämligen trogen bild av vad som skett under 
förhöret Gfr excerpt 49). Vad gäller de ovanligare verben används de till 82% 
just när uppgiften i fråga verkligen ursprungligen är Ms. De allra flesta (22 av 
26) brukas uteslutande i detta syfte. Det är bara verben tror, vill ha sagt, 
åberopar och menar, som några gånger förekommer i anslutning till uppgifter 
vars ursprungliga källa inte är en utsaga av M. Verbet uppger är av särskilt 
intresse, inte bara p g a sin frekvens utan också därför att det har flera 
funktioner. 53% av förekomsterna av detta verb används i anslutning till 
uppgifter som framkommit i form av svar på öppna frågor eller som egna 
initiativ från den misstänkte. 43% av förekomsterna finns emellertid i 
anslutning till bekräftelser av polisens utsagor eller minimala bekräftande svar 
på ja/nej-frågor. (4% förekommer t o m till-sammans med uppgifter som har 
källa P:BER, dvs den misstänkte har inte ens fått bekräfta dem.) 

Excerpt SO: 

/ .. ./ och uppgav att han vid besöket i butiken medfört en kundkorg, som 
han plockade varor i. 

(ur protokoll nr 10, snatteri) 

Bakgrunden till denna uppgift är följande replikväxling: 
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Excerpt 51: 

P: Ja du handlade alltså en del i i en kundkorg också va? 
M: Ja jag handla väl för en hundralapp ungefär 

(ur förhör nr 10) 

I excetpt 50 är det således inte fråga om en uppgift från M, utan polisen har 
troligen härntat den ur anmälan och vill ha den bekräftad av M. Denne bekräftar 
också att uppgiften är riktig, men han uppfattar tydligen själva det faktum att 
han köpte andra varor för ett relativt ansenligt belopp som det viktiga, inte det 
förhållandet att han lade dessa varor i en kundkorg (excerpt 51). En mer förfaren 
snattare vet att sådana detaljer kan ha betydelse, vilket antyds av excerpt 52. 

E~cerpt 52: 

P: Men om inte Ronny hade sagt så där, skulle du ha betalat ölen då? 
M: Ja det tror jag, för jag börja i alla ära Jag hade korg med mej å allting -

som jag skulle köpa L 

(ur förhör nr 2) 

I excerpt 50 bibringas läsaren uppfattningen att M själv lagt vikt vid kund
korgen, medan det egentligen helt och hållet är polisens intresse som ligger till 
grund för uppgiften. I själva verket är det så att i stället för de 43% av 
förekomsterna av verbet uppge, som inte återger uppgifter från M, hade 
användandet av något verb av den typ som jag ovan förklarade mig ha 
utelämnat (t ex bekr(/.fta, medge) givit en mera trogen bild av vad som ägt rum 
under förhöret Denna polismännens vana att låta verbet uppge stå för både en 
självständig handling att lämna en uppgift och att t ex bekräfta ett påstående 
från polisen, kan medföra att läsaren kan missuppfatta vad som hänt under 
förhöret 

Excerpt 53: 

Åberg uppger att han i stort sett tidigare är ostraffad och har således inte 
sysslat med dylik verksamhet tidigare. 

(ur protokoll nr 29) 

I detta påstående (excerpt 53) kan tolkas in en implikation, nämligen att Åberg 
nu har sysslat med den avsedda verksamheten (förhöret gäller försök till försäk
ringsbedrägeri). Bakgrunden till uppgifterna är följande replikväxling: 

Excerpt 54: 

P: / .. ./Du har inte sysslat med sånt här tidigare eller? 
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M: Nej 
P: Är du osaaffad eller'? 
M: Ja 

(ur förhör nr 29) 

I deua fall erkänner den misstänkte brottet, varför det inte vore missvisande att 
tolka in implikationen au han nu gjort vad han uppges inte ha gjort tidigare. 
Om den misstankte hade bestridit brottet, hade han då kunnat förutse denna 
möjliga tolkning av påståendet (dvs implikationen som nämnts ovan) och vad 
hade han i så fall kunnat göra för att förhindra formuleringen? Polisens fråga 
(se excerpt 54) är st.älld så att den inte utan viss möda kan besvaras med något 
annat än jo eller nej och det är mycket osäkert om en misstänkt skulle kunna 
förutse att en till synes harmlös formulering skulle kunna användas mot 
honom. Vid första påseendet verkar ju uppgiften tala till Ms fördel. Följande 
autentiska exempel ur en rättegång (excerpt 55) visar emellertid hur en åklagare 
tolkar en liknande formulering i ett förhörsprotokoll till den misstänktes 
nackdel 

Excerpt SS 

Åklagaren: Och du talar också om att du bestrider att du obehörigen skulle 
ha kvitterat ut ytterligare värdepost eller tillgripit nån annan post här 
vid posten eller på tidigare arbetsplats 

Tilltalade: Ja att jag skulle gjort det ja 
A: Ja 
T: Ja 
A: Och säjer du på det viset, om du inte hade tillgripit dom här pengarna, 

så hade du väl inte behövt lämna dom upplysningarna 
T: Nä men det var väl det att han (POLISEN) fråga och då svara jag på det 

(m rättegång nr 8) 

I denna rättegång bestrids brottet och exemplet visar hur den tilltalade görs 
medveten om att ett oskuldsfullt svar på en troligen till synes lika harmlös 
fråga av den typ som visas i excerpt 54, kan tolkas till hans nackdel. Det är för 
mig okänt hur polisen formulerat det avsnitt i protokollet som ligger till grund 
för åklagarens första replik i excerpt 55. Åklagarens sätt att uttrycka sig är 
emellertid inte normalt talspråk. I stället ger det ett bestämt intryck av att vara 
uppläsning av en skriven text, dvs citat ur protokollet. Om man antar som 
hypotes att polisen har använt ett sägeverb av typen "uppger", är det förståeligt 
varför åklagaren uppfattar avsnittet som upplysningar från den tilltalade och 
varför han använder uttryck som "du talar också om" och "lämna dom 
upplysningarna". Om polisen har använt ett sägeverb framstår upplysningen 
som i sin helhet bärrörande från den tilltalade och åklagarens inläsning av 
implikationen blir helt rimlig. Varför skulle personen i fråga säga att han inte 
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lurat till sig något tidigare, om han inte gjort det nu heller? Men som mina 
analyser visar, är det fakblrn att den tilltalade godkånt protokollet långt ifrån ett 
tillräckligt skäl för au tro att all information ursprungligen härrör från honom. 

Det kan således vara av vikt, för åklagarens och rättens bedömning, all det 
framgår från vem uppgifterna i protokollet ska härledas. De allra flesta 
uppgifterna formuleras som utsagor av polisen, dvs utan citationstecken eller 
sägeverb. Eftersom den misstänkte formellt sett godkänt protokollet i sin 
helhet, förväntas han också i princip ha intygat riktigheten i varje enskild 
uppgift, samt ha tagit ställning till polisens formuleringar. Även om detta vore 
teoretiskt möjligt, är det emellertid orimligt att den misstänkte skulle kunna 
förutse alla möjliga tolkningar av påståendena i protokollet, särskilt om han 
inte får tillfälle att i lugn och ro reflektera över texten. 
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VII FRÅN SAMT AL TILL 
TEXT: BYTE AV 
MODALITET 

Jag ska nu övergå till ett generellare, ytterst viktigt och ändå mycket sällan 
studerat problem: Vad händer när man överför en talad dialog till en 
monologisk skriven text? Problemet är teoretiskt intressant och samhälleligt 
centralt. Det berör centrala problem vad gäller förhållandet mellan tal och skrift 
och vad beträffar komplexa, flerledade kommunikalionsprocesser. Det har 
relevans för en stor mängd situationer i olika sektorer i ett modernt, 
byråkratiskt samhälle. Det rör läkare som skriver patientjournaler, handläggare 
vid sociata och andra myndigheter som skriver rapporter och journaler, 
journalister som bygger artiklar på intervjuer med människor osv. Inom 
rättsväsendet har vi främst polisens rapporter, men också anmälningar (till 
polisen), personutredares rapporter, referat av domstolsförhör med vittnen, 
målsägare etc. Somliga av dessa texter är kraftigt komprimerade i förhållande 
till vad som sagts i dialogen; ett exempel kan vara domskälen i ett brottmål av 
ringa komplexitet. Polisrapporten kan ses som ett särskilt givande studie
objekt, eftersom den är förhållandevis utförlig. 

Trots den stora betydelsen av problematiken är den mycket lite studerad. 
Problemet har uppmärksammats tidigt av Cicourel (1968), som beskriver 
ärendegången mellan rättsliga instanser som hanterar ungdomsbrottslighet. 
Cicourel kunde dock inte systematiskt studera processen "från dialog till text". 
I Cicourels tradition har Spencer (1983 och 1988) studerat struktur och innehåll 
i övervakares protokoll och jämfört dem med föregående dialoger. Rättegångs
referat (förmodat fullständiga stenogram avs k court reporters i amerikanska 
domstolar) har studerats av Walker (1985), men här gäller det fortlöpande gjorda 
nedteckningar, inte i efterhand redigerade sammanfattningar i skrift. Relationen 
mellan läkares samtal med patienten och hans skrivna journaler har behandlats 
av Cicourel (198Ib). 

Cicourel (198la:69) säger bl a följande om läkarens roll: "The physician is 
authorized and obligated to transform micro-events into statements that have 
macro-significance. The context in which the physician interprets the micro
events or accounts by the patient is not available from reading the history. The 
discourse produced by the interview is reduced toa highly selective account, an 
account that enables the physician to create a goal-oriented, factual 
interpretation of often rambling, incoherent, and highly fragmented remarks". 
Jag menar att polisens uppgift är likartad, när han ska förvandla förhörets 
"mikro-händelser" till ett dokument med officiell status (och därmed "macro
significance"). Dock är polisrapporterna som nämnts utförligare än vad 
läkarjournaler i allmänhet lär vara. 

På det mer teoretiska planet finns naturligtvis åtskillig forskning om tal och 
skrift (tex Chafe & Danielowicz, 1987; Tannen, 1982 a och b). I vissa fall har 
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man direkt jämfört talade och skrivna återgivningar av samma händelseförlopp 
(Tannen, 1982b), men det finns uppenbarligen få systematiska lingvistiska 
srudier av överföringen från samtal till text. 

28 Berättelsegenren 

Polisrapporten kan föras till flera olika överordnade genrer. Den är till största 
delen en berättelse och tillhör därför den narrativa genren. Berättelser, som i 
allmänhet är mer eller mindre monologiska (åtminstone ytligt sett), finns både 
talade och skrivna (om skillnaden, jfr Tannen, l 982b); här rör det sig om en 
skriven text, ett förhållande som jag strax ska återkomma till. På ett annat plan 
tillltör polisrapporten en rekonstruktiv genre (Luckmann, 1987), i vilken man 
rekonstruerar ett händelseförlopp (eller vad man kan minnas av det). För 
rekonstruktion i minnet och återgivning spelar de använda språkliga uttrycken 
stor roll, vilket visats bl a inom vittnespsykologin (Loftus, 1979, 1982; 
Loftus & Palmer, 1974). Varje återgivning involverar delvis nykonstruktion 
och aktiv intolkning. Polisrapporten ingår dessutom i en serie av återgivningar 
av ett händelseförlopp el dyl (dvs "brottet"), varför man kan tala om den som 
en av flera utsagegenerationer (Aronsson, 1984). 

Polisrapporten är som påpekats en berättelse, och den kallas också rent 
formellt så på den blankett där den redovisas. I många fall är den en skriftlig 
rekonstruktion av ett händelseförlopp (även om en del förhör gäller abstrakta 
sakfrågor eller flera olika händelser). Det innebär bl a att den har följande 
karakteristika: 

Texten bör var~ koherent. Koherensen skapas bl a genom en kronologisk 
framställning, vilket i sin tur ger upphov till en speciell struktur eller ett 
mönster. Mönstrets grundinslag har oftast följande ordning: Bakgrund - förlopp 
- klimax - upplösning. Berättelsen har ofta en viss "poäng", vilket kan ses som 
ett speciellt perspektiv på det som berättas; man berättar om något på ett visst 
sått - i ett visst perspektiv - för att belysa något relevant eller för att komma 
fram till en viss slutsats ("poäng"). 

Strukturen i berättelser har behandlats inom litteraturvetenskap och stilistik 
sedan mycket länge. Nya undersökningar om samma ämne, men inom delvis 
andra discipliner, ger vid handen att mönstren är de samma nu som förr. (Jfr t 
ex Longacre, 1983; Quasthoff, 1980; Genette, 1981.) 
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29 Att berätta om ett brott i förhör och 
rapport 

Den text som ska diskuteras här, är berättelseavsnittet i en polisrapport Den är 
skriven för att läsas av en åklagare i ett visst syfte, nämligen som underlag för 
ett eventuellt åtal. Detta syfte har konsekvenser framför allt för perspektivet i 
berättelsen. I Texten ska beskriva den misstänktes roll i ett händelseförlopp där 
ett brott eventuellt blivit begånget. Polisrapporten ingår som ett led i 
förundersökningen inför en eventuell rättegång och det övergripande 
perspektivet är att klargöra de juridiskt relevanta aspekterna på händelserna 
ifråga. 

Texten bygger på en dialog och polisen har inte ambitionen att ordagrant 
återge dialogen replik för replik. Under sådana förhållanden måste med 
nödvändighet vissa förändringar äga rum vid transfonnationen av naturligt, 
spontant tal till skrift Bl a kan följande förändringar förväntas: 

1. Dialogens interaktiva struktur försvinner. Det muntliga förhöret består i att 
två personer tillsammans skapar en diskurs. Replikerna bygger på varandra 
i ett intrikat samspel, där den enes enskilda yttrande både bygger på vad den 
andre just sagt och påverkar vad den andre kan komma att säga i sin nästa 
tur. Detta är något av 'dialogens essens' Gfr Heritage, 1984: 242; Linell, 
1988) Den skrivna texten är däremot monologisk; den produceras av en 
person, i vårt fall polisen. Därvid framstår det, som jag demonstrerat i det 
föregående, som oklart i vilken mån polisen återger den misstänktes 
berättelse (är hans språkrör) eller om han ger sin egen version (återberättar 
på egna villkor). I allmänhet rör det sig om ett slags kompromiss. Det 
framgår sällan hur och från vem uppgifterna kommit fram (jfr beskriv
ningen av denna delprocess i kapitel V). 

2. När ett händelseförlopp återges i en rapport, där skribenten strävar efter att 
återge 'fakta' eller 'vad som framkommit i sak', kan framställningen 
förmodas ge ett mer objektivt intryck än när det berättas i ett samtal. I 
samtalet framträder personerna tydligare, med sina emotioner och 
värderingar och sitt engagemang. Skillnaderna mellan tal och skrift, eller 
mellan kulturella konventioner knutna till genrebundna användningar av 
medierna, kan få betydelse (jfr Tannen, 1982a och b; Chafe & Danielo
wicz, 1987). När budskapet återges i skrift 'objektificeras' det 

3. Spontant tal är ofta mer "osammanhängande" än skrivna texter. Talaren 
kan ändra sig och byta konstruktion mitt i ett yttrande, han upprepar sig 
ofta, han kommer in på sidospår för att senare anknyta till vad han talat 
om tidigare osv. Polisen måste utifrån det jämförelsevis fragmentariska 
och inkoherenta samtal han för med den misstänkte, skapa en koherent 
text, som kan förstås av en utomstående läsare. Ökad koherens kan antas 

1om perspektivets roll i kommunikation, jfr t ex Rommetveit (1974, 1987); 
Graumann (1988). 
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komma till stånd genom förändringar på flera punkter: 

a) Uppgifterna kommer kanske i dialogen fram i ologisk eller icke
lcronologisk ordning och måste då redigeras om och relateras i en mera 
logisk-kronologisk ordning i texten. 

b) I en dialog är ofta de enskilda replikerna kortfattade och ofullständiga, 
jämfört med vad som krävs av en skriven utsaga. Talet är som 
kommunikationsmedel kombinerbart med kroppsrörelser, man kan lägga in 
nyanser med hjälp av ansiktsuttryck, k:roppsrörelser, tonfall och, ej att 
förglömma, tystnad. I en ansikte mot ansikte-situation kan man referera 
till objekt, även sådana som inte är närvarande, medelst blickar och 
pekningar och man är mer frikostig med pronominaliseringar. Sådana 
verbalt utelämnade led måste polisen kompensera för i den skrivna texten 
genom att lägga till egna ord. Man kan säga att tal på samma gång är mer 
omständligt och mer fragmentariskt än en skriven text som uppfyller 
kraven på begriplighet. Nedanstående exempel visar hur tal måste 
omarbetas för att bli en text. 

Excerpt 56: 

P: / .. ./Är det vad du har att säja i den här affären? 
M: Ja jag har pratat med honom och han får väl sina pengar nu när jag får 

klart på fredag. 
P: Jaha 
M: Då löser det sig nog. 
P: (talar in i diktafon) "Olsson avslutar med att omtala att han har talat 

med den här affiirsinnehavaren Göte Svenssons Sport och fritid och, 
eh, Olsson tror att Göte Svenssons Sport och fritid skall kunna erhålla 
sina pengar senast på fredag." 

M: Jajagfårklartpåfredag. 
P: Jahajaha 
M : Det tar nån vecka eller nåt sen. 
P: Ja (talar in i diktafon) "att han får sina lånehandlingar klart till fredagen 

den 4 oktober och att Göte Svenssons Sport och fritid snarast därefter 
kan B ersättning för de här varorna." 

(ur förhör nr 28) 

Den slutliga fonnuleringen i protokollet lyder: 

Excerpt 57: 

"Olsson avslutar med att omtala att han har talat med den här 
affiksinnehavaren Göte Svenssons Sport och fritid och Olsson tror att han 
får sina lånehandlingar klara till fredagen den 4 oktober och att Göte 
Svenssons Sport och fritid snarast därefter kan få ersättning för de här 
varorna. Olsson underhandlar nu med ett finansbolag för att kunna reda ut 
sina ekonomiska afflirer." 

(ur protokoll nr 28) 
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Påståendena i protokollet (excerpt 57) bygger på Ms uppgifter som 
redovisas i utdraget ur förhöret ovan (excerpl 56). Som synes tvingas 
polisen bygga ut Ms yttranden med kompletterande uppgifter för att 
sammanhanget ska bli begripligt för den presumptive läsaren. Egentligen 
är protokollets version en skriftspråklig omskrivning av Ms första replik i 
excerpt 56. Ms tredje och fjärde repliker är tillrättalägganden av polisens 
missförstånd av vad "nu" syftar på i sammanhanget. Bortsett från denna 
lilla komplikation räcker Ms yttrande på 19 ord för att polisen i 
talsituationen ska förstå vad han själv behöver 59 ord för att vidarebefordra 
i skriftlig form. Förutom de självklara formella ändringarna från direkt till 
indirekt tal (tillägg av sägeverb, ändring av pronomen från första person 
till tredje person m m) måste andra förklarande utvidgningar göras. Nedan 
följer en uppställning över sådana expanderingar. 

Uttryck i dialogen 

jag har pratat med 

honom 

väl 

han 

får sina pengar 

nu när 

jag får klart 

Uttryck i texten 

Olsson avslutar med att omtala au han har talat 
med 

den här affärsinnehavaren Göte Svenssons 
Sport och Fritid 

Olsson tror att 

Göte Svenssons Sport och fritid 

kan få ersättning för de här varorna 

snarast därefter 

han får sina lånehandlingar klara ( + Olsson 
underhandlar nu med ett finansbolag för att 
kunna reda ut sina ekonomiska affärer.) 

Med den terminologi som används i avsnitt 23 är den första meningen i 
utdraget ur protokollet att betrakta som en trogen återgivning av Ms 
utsaga, med vissa tillägg (TROGEN+). Den andra meningen är ett 
förklarande tillägg av polisen själv, som inte har sin motsvarighet 
någonstans i dialogen (P:BER). Troligen tar P den upplysningen ur sitt 
förhandsmaterial. 

c) Upprepningar och utvikningar i dialogen kommer inte med i den skrivna 
versionen. 

4. Perspektivet ändras. Att polisen måste berätta ur ett visst perspektiv, 
innebär att han väljer vissa relevanta aspekter i enlighet med rapportens 
ändamål och sina egna föreställningar om det, medan han ignorerar andra 
aspekter och enskilda uppgifter. Man kan anta att han då styrs av sina 
erfarenheter och rutiner och de däri invävda föreställningarna (stereo
typiema) om vilka kategorier av brott och personer han har att göra med 
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(jfr Cicourel m fl). Trots detta kommer ofta den skrivna texten att framstå 
som objektiv (jfr punkt 2 ovan). 

5. Språket ändras. Tal- och skriftspråk skiljer sig en del vad gäller syntax och 
morfologi (jfr Talsyntaxprojektets arbeten, tex Jörgensen, 1976; Einars
son, 1978). Sådana aspekter kommer jag emellertid inte att diskutera och 
inte heller rent lexikaliska förändringar, såvida inte dessa kan misstänkas 
påverka läsarens tolkning och bedömning av de förhållanden som beskrivs 
i texten. 

I det följande kommer några polisförhör att diskuteras med utgångspunkt i 
exempel på de ovan beskrivna förväntade förändringarna mellan dialogen och 
den skrivna berättelsen. Speciellt intresse ägnas åt perspektivförändring, 
vinkling, i rapporten, samt åt koherensproblemet som eventuellt kan medföra 
betydelseförskjutningar, eftersom det kräver tillägg av P till Ms uppgifter. 

Tidigare har polisens styrande roll i själva förhöret behandlats och en 
övergripande fråga i följande avsnitt är, vad polisen tillför i detta andra led i 
proceduren att förmedla information från den misstänktes utsagor till den 
skrivna rapporten. 

Vissa av de misstänkta får ett relativt litet inflytande över vad som skrivs i 
protokollet (jfr Tabell 8 och Figur 4). Deras enda möjlighet till påverkan är då 
att noga betänka om polisens formuleringar innehåller vad de själva skulle vilja 
framföra i berättelsen. Som tidigare kommenterats är det inte vanligt au de 
misstänkta tar sig, eller ges, någon tid att begrunda protokollets innehåll och 
fonnuleringar. 
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30 Från dialog till rapport: Några 
exempel 

Bakom Tabell 8 (s 60) döljer sig en spridning enligt följande (Figur 4), 
avseende källorna till de M-initierade uppgifterna (lcälla M:BER): 

Antal protolc.oll 
10 

8 
6 

4 

2 
0 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-()(} 61-70 
Fördelning i procent av uppgifterna med källa M:BER 

Figur 4 Protokollens fördelning med avseende på procentandel 
uppgifter som de misstänkta initierat 

Hur kan då ett förhör se ut som resulterar i ett protokoll utan au M berättat 
just någonting eller då P och M tycks ha helt olika uppfattning om vad som är 
relevant i sammanhanget? Jag har valt ut några olika typer av förhör för analys. 
Ett av dem (nr 20) kommer att behandlas i särskild detalj. 

Nr 16 är det protokoll som har den lägsta andelen uppgifter grundade på 
information initierad av den misstänkte Gfr Figur 4). M är i detta fall en kvinna 
i 30-årsåldem, misstänkt för bedrägeri genom överdrag av eget konto. Polisens 
perspektiv är snävt inriktat på var och när brotten ägde rum och vilka summor 
det rör sig om. Han formulerar protokollet i en diktafon. Förhöret ger intrycket 
att han formulerar protokollet innan han hör den misstänkta och därför mest 
önskar få dessa sina formuleringar bekräftade. Sammanlagt 75 % av uppgifterna 
i protokollet har sin bakgrund i dels ja/nej-frågor + bekräftande svar (52 % av 
totala antalet uppgifter) och dels polisens egna uppgifter om vad som konkret 
händer under förhöret eller uppgifter ur anmälan (23 % av totala antalet 
uppgifter). 22 % av protokollet består av uppgifter i anslutning till frågor som 
är, eller uppfattas som, öppna. Bara återstående 3 % av uppgifterna är alltså 
grundade på information som M initierat. 

Det händer några gånger under förhöret att polisen formulerar frågor på ett 
sätt som uppmanar den misstänkta att berätta något (kursiverade delar av 
excerptema 58 och 59). Emellertid får inte M en chans att börja tala innan P 
själv ger ett förslag till svar och sedan ställer en ja/nej-fråga. 
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Excerpt 58 

P: / .. ./ Jaa hur gick det till? Du åkte ut till Bergvik för å - få ut pengar på 
det där kontot som du - visste att det inte fanns nån täckning på va? Det 
var. hade du fullt klart för dej? 

M: Ja 
P: För det är det som lir avgörande ser du. / .. ./ 

(ur förhör nr 16) 

Excerpt 59 

P: / .. ./ Vad var det som gjorde nu eld att det här - satte igång så här 
vdldsamt och intensivt? Var det särskilda omständigheter i det ekono
miska eller var det (M: Mm) blev du, har du vart ensam om det här? 

M: Ja jag har vart ensam om det 

(ur förhör nr 16) 

Polisen återkommer sedan inte till de första, helt öppna frågeställningarna. 

De flerledade frågorna förekommer också i andra fonner. 

Excerpt 60 

P: A di där pengarna dom har du själv levt upp, till? Det har gått åt? Du 
har inte köpt nån särskild sak som vi kan åka hem och hämta för .. 

M: Nej (P: Nä) 
M: (harlcling) 

(ur förhör nr 16) 

Exemplet ur förhöret (excerpt 60) motsvaras i protokollet av uppgiften "De här 
pengarna har hon använt för egen del", (ur protokoll nr 16), som synes (i 
excerpt 60) grundad på ett par förslagsformulerade frågor som M aldrig fick 
tillfälle att bekräfta. 

Polisen är alltså oerhört snabb med att lägga fram sina formuleringar som 
förslag. Men, å andra sidan, om den misstänkta säger något mer än "ja" eller 
"mm", fogar polisen snarast möjligt in detta i sin egen formulering (excerpt 61 
och 62). Det finns ingen information från M i förhöret som inte har sin mot
svarighet i protokollet. 

Excerpt 61 

P: Hur kom det sig att du åkte ut till Bergvik då? ÄI det för (ohb) lättare? 
M: Ja det finns ju ingen dator där 
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P: (direkt in i diktafonen) "Anledningen till att hon besökte just 
postkontoret i Bergvik var att ~on kände till att det ej fanns någon 
dataanläggning där". 

Excerpt 62 

P: Det har inte varit några problem tidigare? 
M: Nej då har jag haft pengar 

(ur förhör nr 16) 

P: Vad har du .. det har gått in pengar då eller m .. 
M: Ja det var när jag jobbade då, (P: Jaha) på .. 
P : (direkt in i diktafonen) "Hon har tidigare haft anställningar å pengar har 

kommit in i vanlig ordning på kontot och hon har - eh ej tidigare - eh 
gjort ~j skyldig till övertrassering av detsamma, punkt". I varje fall är 
det inte anmält nåt hit. 

M: Jag har inte tagit ut sen 79 på det där kontot 
P: Nähej. Du har inte använt dej av kontot sen 79. (In i diktafonen) "- Eh 

hon har ej använt sej av kontot sedan 1979, punkt". 

(ur förhör nr 16) 

Av de nämnda förhållandena, att M bekräftar Ps föreslagna formuleringar och 
att P tar till protokollet det M bidrar med, skulle man kunna dra slutsatsen att 
M och P ser förhöret och dess syften ur samma perspektiv. I min efterföljande 
intervju ger M emellertid uttryck åt en annan mening. Hon säger att hon är 
förvånad över att det inte blev tal om några omständigheter kring brottet och att 
hon anser att det skulle ha varit till hennes fördel om det tagits upp. 

Excerpt 63 

M: / .. ./Det var liksom bara konstaterande och att jag erkände och så / .. ./ 
Jag trodde dom skulle fråga mer om varför och orsaker och såna där saker. 
/ ... / Jag trodde det skulle bli jättelångt förhör och dom fråga varför jag har 
gjort det här och, det tycker jag är helt själv.klart att man frågar / .. ./ det är ju 
bara att jag har erkänt och ingenting annat/ .. ./ om jag vore polis skulle jag 
ju undra varför å så därå hur mådde du då å så va ... 

(ur intervju nr 16) 

På min fråga varför hon inte själv initierade den typen av ämne, svarar hon att 
hon inte riktigt vet varför, men att polisen var "precis som han hade så 
bråttom". Den misstänktas perspektiv kommer inte fram i förhöret och i 
protokollet finns som en följd av detta inga spår av Ms person eller 
personlighet. Där redovisas bara rena fakta, mycket snävt inriktade på själva 
brottet. 
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Nr 22 är ett exempel på en annan typ av förhör och även en annan typ av 
protokoll. Det senare återges nedan i sin helhet (Versaler och kursiveringar är 
mina egna) 

Excerpt 64 

PERSSON ERKÄNNER SNA TfERl. Han hade dock ingen tanke på att 
tillgripa någonting när han gick till Köpcentrum. HAN HADE INGET 
UPPSÅT att ta någonting och förstår inte vad som tog åt honom vid 
tillfället. 850812 på morgonen och på middagen hade Persson tagit 
värkJabletter pd grund av värk efter en spruta. Han hade kvällen innan ämnat 
ta en insulinspruta men av misstag tagit fem streck Salubrin och sprutat in 
i låret. Han besökte läkarstationen i Forsby 850812. FRÅN 
LÄKAR STATIONEN GICK HAN TILL KÖPCENTRUM FÖR ATT 
HANDLA. HAN VAR PÅ KÖPCENTRUM UNGEFÄR VID 15.00-
TIDEN. Han kan inte redogöra för vad han gjorde inne på Köpcentrum. "Jag 
gick väl där och möljde", säger Persson. Han minns inga detaljer. Han har 
inget minne av att han stoppade på sig någonting. PERSSON 
STOPPADES UTANFÖR KASSAN OCH FICK FÖLJA MED TILL 
KONTORET. PÅ KONTORET FICK HAN PLOCKA FRAM SAKER, 
SOM HAN HADE STOPPAT NER I FICKORNA. DESSA VAROR 
BETALADE HAN DÄREFTER I KASSAN. Han förstår inte vad som tog 
åt honom. Han har aldrig tagit någonting och har aldrig haft någon tanke på 
att tillgripa något. Persson ångrar sig djupt. Han kan inte tänka sig, att han 
skulle kunna göra om samma sak. OM ÅKLAGAREN INTE KAN 
LÄMNA ÅT ALSUNDERLÅ TELSE SÅ ÄR PERSSON VILLIG ATT 
MOTTAGA STRAFFÖRELÄGGANDE I SAKEN. BERÄTTELSEN 
UPPLÄST FÖR PERSSON OCH LÄMNAD UT AN ERINRAN AV 
HONOM. FÖRHÖRET AVSLUTAT KL 09.55. 

(hela protokoll nr 22) 

I återgivningen av protokollet har med versaler markerats de uppgifter som 
behandlar brottet och dess omedelbara omständigheter i mycket snäv be
märkelse. De markerade avsnitten består, inklusive rent formella eller 
administrativa uppgifter, av 85 löpord. Dessa uppgifter är alla grundade på 
polisens uppgifter ur anmälan eller Ms bekräftelser av ja/nej-frågor från P. 
Direkta fakta angående brottet bidrar således inte M med på eget initiativ. Hans 
perspektiv är ett helt annat, vilket framgår tydligt i förhöret. Den misstånkte 
tar under förhöret 47 initiativ av olika typer, vilket är oerhört många då hela 
förhöret utgöres av 157 repliker, varav hälften hänför sig till den misstänkte. 
Som en jämförelse kan nämnas att den extremt initiativfattiga M i förhör nr 16 
(vilket består av 202 repliker sammanlagt), tar ett enda eget initiativ under 
förhöret (Skillnaderna mellan förhören syns också i IR-siffroma i Tabell 2.) 

Det ämne M framför allt uppehåller sig vid under förhöret är den egna 
sjukdomshistorien, vilken han mer eller mindre implicit lägger fram som den 
troliga bakomliggande orsaken till varför han begick det brott han är misstänkt 

85 



för. Protokollets motsvarighet till Ms berättelser i det ämnet är kursiverade. I 
protokollet tar ämnet c:a 40 löpord i anspråk, medan Ms sammanlagda 
utrymme i den talade dialogen utgör c:a 1500 ord. 

Övriga uppgifter i protokollet rör Ms inställning till brottet, vad han minns 
av händelsen och hans ånger. Protokollet ägnar sammanlagt 97 ord åt dessa 
uppgifter. medan Ms bidrag i dialogen utgörs av c:a (i()() ord. 

Ms perspektiv, som är inriktat på hans hälsotillstånd och på att förklara att 
han är oförstående och ångerköpt inför sitt handlande tar således ett mycket 
ston utrymme i dialogen. Polisens fonnuleringar i protokollet har krävt hård 
sovring av Ms uppgifter och de få som tas med återges i starkt förkortad 
version. Till grund för protokollets koncisa formulering " ... på morgonen och 
på middagen hade Persson tagit värktabletter på grund av värk efter en spruta", 
ligger Ms version enligt följande: 

Excerpt 65 

M: Å följden var att jag vakna med det där (P: Ja), å det åkte jag ner till 
läkaren i Forsby, för att i hele den här kanten här, å tand var ond här va (P: 
Ja). å det här svällde upp, å di vart ivriga därför att jag har haft en 
cellförändring i kroppen (P: Mm). Å den dan gick väl an (P: Mm) ändå, 
men ont gjorde det nåt alldeles förskräckligt, så då log jag en värktablett på 
morron sen, å sen tog jag en på middan, för det värkte ju så att, (P: Mm) 
jag kunde inte ta ett bär för det sved, hela gommen ner så här (P: Jaha) som 
tandvärk värkte det (P: Jaha) Så att lliljden var del, att jag tog en värktablett 
på morron å en vid middagsti'n (P: Jaha) å då gick, då åkte jag ner till 
läkaren å sen fick jag remiss till lasarettet å sen var det ända till, ja det var 
en fyra fem dar efter så förvärrades det där. Så då kom jag till lasarettet å så 
har dom gått in i spottkörteln här å tage fyra eller fem prover, å gick in här 
va (P: Jaha) å det ställde till förtret för mej så jag var inte som en människa 
hela den veckan (P: Jaha, nä just det) Å jag tror inte det var så bra med den 
där Salubrin för att annars hade ju inte det här vart Jag hoppas att det ä 
sprutan nu så det inte ä några cellförändringar för att det gjorde, han berätta, 
det gjorde. 

(ur förhör nr 22) 

31 Kent Olssons tillgrepp av bilstereo 

En annan typ av förhör, nr 20, utmärks inte av att M är särskilt talträngd, men 
heller inte av motsatsen. Om man ställer upp som ett grundantagande att 
polisens huvudsakliga intresse är det begångna brottet och dess omständigheter 
i tämligen snäv bemärkelse, har den misstänkte i detta förhör samma 
perspektiv som polisen. Följande dialogsekvens (excerpt 66) är hämtad ur den 
intervju som gjordes med den misstänkte omedelbart efter polisföhöret: 
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Excerpt 66 

U: Tyckte du att det. Nisse (polisen) prata om nånting som du tyckte var 
oviktigt eller onödigt att dra upp? 

M: Ja det är, det tycker man ju mycket var, allting liksom, det jag tyckte 
var viktigt det var ju bara liksom hur det hade hänt. Sen fråga han ju 
precis var vi hade vart å när vi åkte hem å när vi kom hem å allt sånt 
dämt. Sen, vi fick ju bensinstopp på vägen å det, allt sånt tog han ju 
opp med 

U: Mm A sånt tycker inte du är viktigt? 
M: Nä 
U: Utan bara själva grejen bara? 
M: Ja 

(ur intervju nr 20) 

Den misstänkte tycks ha ett perspektiv som är snävare inriktat på själva brottet 
än t o m polisen. Detta innebär att polisen har användning för de uppgifter han 
får från M vid formuleringen av protokollet. C:a 57 % av uppgifterna i proto
kollet är från början Ms egeninitierade utsagor (M:BER) (jfr Figur 4). 
Genomsnitts-protokollet innehåller 36 % M-initierade uppgifter. Den 
misstänkte nr 20 ger således i hög grad polisen den typ av information han vill 
ha. Detta förhör är ett 'normalförhör' som inte kan analyseras med 
utgångspunkt i några speciellt iögonfallande egenheter. Det är därför rimligt att 
anta att de skillnader mellan den talade dialogen (förhöret) och den skrivna 
texten (protokollet), som man finner vid en kvalitativ analys av materialet som 
hör till nr 20 också finns i olika hög grad i många andra förhör. Jag ska därför 
använda det som utgångspunkt för en belysning av några viktiga aspekter av 
relationen muntligt förhör - skriftligt protokoll. 

31 .1 Vaghet 

Talspråk kan tillåtas en vaghet som skulle verka egendomlig i skrift. Till 
exempel förefaller alla modifierande uttryck ("garderingar", eng. "hedges") av 
typen "ttor jag", "kanske", "jag minns inte riktigt, men ... ", helt naturliga i en 
spontan muntlig återgivning av ett händelseförlopp. I skrift måste de användas 
med mycket större återhållsamhet 

Läsaren av protokoll nr 20 (som finns återgivet i sin helhet i Appendix A), 
får sig serverad en klar och säker historia med en rationell agent som utför 
överlagda handlingar, berättad i en logisk, kronologisk ordning. M har i princip 
berättat denna historia för polisen, men på ett betydligt vagare sätt. 

Excerpt 67: 

P: Då stannar vi till lite där så kan väl du börja berätta lite vad som hände 
den här kvällen och vad syftet var med det ni gjorde 
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M: Mm. Jo meningen var att vi skulle ner å kolla Vi hade hört att det var 
fest då, vid badplatsen i Norrby (P: Mm) Å så åkte vi dit då. Jag tror, 
jag kommer inte ihåg om det var en torsdag eller vad det var. Det var en 
vardag har jag för mej (P: Mm) Å .. 

P: Det var en torsdag det är riktigt 
M: Mm. Å så, var vi väl där uppe ett tag. Det var inte så mycket folk där 

då, men .. Så skulle vi åka hem, å - del var det som var det lustiga att vi 
hade, det var ju, vi hade dåligt med bensin i bilen (P: Mm) Å vi hade 
dåligt med pengar båda två å så - då visste vi inte riktigt hur vi skulle 
göra då, å då var det dumma att vi, vi fick för oss att vi skulle gå å 
kolla efter bensin då (P: Mm) Om det fanns en dunk. Å då gick vi å 
kolla där uppe i det kvarteret, där det hände (P: Mm) Å då kom vi fram 
till en 145:a, som det låg en jeepdunk i (3 sek paus) å eh, så kände vi 
på dörrarna då å den var öppen. Då hoppa vi in där å kolla, fast dunken 
var tom då (P: Ja) Men, så - kommer jag inte ihåg, det var inte jag 
som, jag jåg kommer inte ihåg, för sen kom den där killen ut på 
balkongen (P: Mm) som fick se oss då (P: Mm) Jag vet inte riktigt om 
vi (harkling) fick med oss för vi - fick den dumma iden att när vi väl 
kom in så var det en bandspelare i bilen 

P: De var samma bil de? 
M: Ja (P: Mm) .-. å jag vet inte om .. Vi tog dän den i alla fall, men jag 

vet inte om vi - för vi har den ju inte med oss hem i alla fall 

(ur förhör nr 20) 

All den tveksamhet och planlöshet som den misstänkte uttrycker i sin 
berättelse är helt bortsopad i polisens skrivna version. I de ovan återgivna 
replikerna (excerpt 67), vilka utgör Ms sammanhängande version av händel
serna, finns ett 20-tal vaga uttryck eller uttryck för ovisshet. 10 av dem är av 
den senare typen, "jag vet inte", jag kommer inte ihåg", jag tror" m fl. De 
övriga är vaga uttryck för tid och handlingar och ställningstaganden som 
polisen fonnulerar i bestämda, specificerade uttryck i protokollet. 

Polisen inleder den skrivna versionen med det klara, entydiga konstaterandet 
att "Kent Olsson erkänner tillgrepp av bilstereo ur personbilen ABC 000". I 
den muntliga versionen är M mycket vag och oprecis vad gäller själva brottet. 
Rubriceringen "tillgrepp" är avhängig av den misstänktes uppsåt och någon 
överlagd avsikt att stjäla stereon uttrycks inte i Ms berättelse. "Vi tog dän den" 
är allt som sägs och denna handling skulle kanske kunna rubriceras som 
egenmäktigt förfarande snarare än tillgrepp eftersom apparaten återfanns utanför 
bilen, utan skador. Polisen försöker utreda frågan om uppsåt och får ett 
medgivande: 
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Excerpt 68 

P: Vad var syftet när ni tog bort den? Var det från början att ni hade tänkt 
åta med den? 

M: Nä, ja, om jag säjer, syftet från början det var ju bensin 



P : När ni började med radion var det då att- ni hade tånkt åta med den? 
M: Ja det är svårt att säja. Det gick så fön Antagligen var det väl det (P: 

Mm) eftersom vi tog bort den då. (P: Mm) för att - det var ja jag kolla 
bensindunken å sa det är ingen bensin i den, sa jag. "Vi har en kassett 
här" sa han "en fin". (P: Mm) Å då prata vi då, vi visste ju inte om vi 
skulle våga ta'n eller inte. Sen tänkte vi försöker å ta den då 

(ur förhör nr 20) 

Det bestämda uppsåt som ingår i rubriken tillgrepp, och som kommer till 
uttryck även längre fram i protokollet: "Tillsammans beslutade de sig för att 
försöka tillgripa stereon", har en väsentligt vagare motsvarighet i dialogen. 
Polisen vill dock på ett otvetydigt sätt underrätta åklagaren om huruvida den 
misstänkte erkänner eller bestrider brottet som misstanken gäller. Följden blir 
en precisering som den misstänkte möjligen skulle invända mot om han kände 
till distinktioner som den mellan "egenmäktigt förfarande" och "stöld". 

Motsvarande diskrepans mellan den talade utsagans vaghet och den skrivna 
textens rationalitet och precision går att iaktta vid nästan varje uppgift i 
protokollet. Den misstänktes vaga, men omständliga, angivelse av när 
händelsen utspelade sig innehåller fyra olika uttryck för ovisshet, "Jag tror", 
"jag kommer inte ihåg", "eller vad det var", "har jag för mej". Protokollets 
motsvarighet är mycket fonnell och precis: "Kent Olsson berättar att han under 
kvällen 850509 ... ".Att han "var tillsammans med en kamrat vid namn Rolf 
Amesson", är heller ingenting M berättar utan viss tveksamhet (se förhör nr 20 
som till vissa delar återges i Appendix A). 

Protokollets "De båda åkte till Norrby, där de skulle deltaga i en fest som 
skulle äga rum vid badet" är ett uttryckssätt ägnat att ge läsaren en bild av 
rationella agenter qied en bestämd plan för sina handlingar. Polisens best11mda 
uttryck för deras syfte, "skulle deltaga", motsvaras av Ms vaga "skulle ner å 
kolla", vilket ger intryck av att handlingen sker mer på måfå. De båda olika 
intrycken förstärks av uttrycken för festens karaktär. Ps "en fest som skulle äga 
rum vid badet" ger en association till en organiserad tillställning som man kan 
bestämma sig för att deltaga i. Ms uttryck "Vi hade hört att det var fest då vid 
badplatsen" leder tankarna till betydligt lösligare planer. 

Över huvud taget är det så att M i sin talade version använder vaga uttryck 
som "kolla", "hade hört att", "ett tag" (om tid), "fick för oss", "där det hände" 
mm, medan polisen i den skrivna versionen brukar ord som ger ett intryck av 
bestämdhet och medvetenhet, tex "konstatera", "besluta", "bege sig" m fl. 

Allra vagast är den misstänkte när han i sin berättelse kommer fram till 
själva brottet, tillgreppet av bandspelaren. Allt han säger om det är "Vi tog dän 
den i alla fall". Den replik.växling som ligger till grund för polisens bedömning 
av uppsåtet har också sin motsvarighet i protokollets redogörelse för brottets 
utförande, där det i bestämda ordalag beskrivs hur pojkarna "tillsammans 
beslutade sig för att försöka tillgripa stereon". Ms vaga redogörelse ses i 
excerpt 68, ovan. Det enkla, klara påståendet i protokollet "Stereon låg lös i 
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bilen och kamraterna hjälptes åt att ta bort sladdarna", motsvaras i 
dialogvecsionen av följande: 

Excerpt 69 

P: Vem monterade bort bandspelaren? 
M: Ja vi höll väl på båda två. Han var ju lös om jag säjer, det var ju bara 

det att vi tog bort kablarna å sen .. 
P: Den var inte fastmonterad alltså? 
M: Nä - det var bara kablarna 
P: Kommer du ihåg vem som gjorde det då? 
M: Jag tror vi, drog i'n båda två 
P: Jaha 
M: Vi satt i var sitt säte (P: Mm) där fram 

(ur förhör nr 20) 

Ms version ger snarare läsaren en bild av att de båda pojkarna satt och drog i 
eller pillade med kablarna på ett mera planlöst sätt än vad protokollets version 
gör. Just detta intryck av planlöshet är det som utmärker den talade versionen, 
medan den skrivna ger ett intryck av rationella bedömningar och bestämt fattade 
beslut 

31.2 Kronologi 

I en muntlig berättelse finns inte samma krav på kronologisk uppbyggnad som 
i en skriftlig. Om den muntliga versionen dessutom är dialogisk sänks också 
anspråken på berättelsens koherens, dels därför att samtalspartnem kan fråga om 
han inte kan följa med och dels därför att berättaren avbryts av lyssnaren och 
därför inte kan förväntas lägga fram en välplanerad, koherent version. 
Producenten av den skrivna texten tvingas på ett helt annat sätt att logiskt foga 
ihop de olika uppgifterna i relevant ordningsföljd och med adekvata bindningar 
mellan dem. Han måste också infoga uppgifter som är underförstådda mellan 
parterna i dialogen, men som måste uttryckas explicit för läsaren, dvs i vårt fall 
åklagaren. Allt detta förstärker läsarens intryck av att det beskrivna 
händelseförloppet är konsekventa och planmässiga handlingar, utförda av en 
rationell agent. 

Den i förhöret aktuella dagens datum och uppgifterna om den misstänktes 
bil är formella fakta som inte är relevanta i dialogen som rör händelserna kring 
brottet. Den misstänktes bidrag till dessa uppgifter är ytterst vaga (han vet inte 
ens sitt eget bilnummer, se förhör nr 20 i Appendix A), men i protokollet 
läggs de fram med bestämdhet. I och med att polisen inleder sin text med att 
lägga berättelsen i den misstänktes mun ("Kent Olsson berättar att / .. ./") 
förstärks läsarens intryck av Ms rationalitet. 

Beskrivningen av vad som hände vid badplatsen består i Ms version av 
några, inte syntaktiskt sammanbundna, uppgifter. 
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"Å så var vi väl där uppe ett tag." 
"Det var inte så mycket folk där då, men .. ". 
"Så skulle vi åka hem." 

Polisen tolkar det implicita sammanhanget mellan dessa fragment och 
vidarebefordrar denna tolkning i protokollet Hans strävan efter grammatisk och 
innehållslig koherens leder till en viss betydelseförändring i förhållande till de 
ursprungliga uttrycken. "När de kommit till badet konstaterade de att det inte 
var någon fest där. De funderade först på att bege sig hem igen, men åkte in i 
Norrby." Det framgår inte av protokollversionen att pojkarna var vid badet "ett 
tag" och man får också intryck av att festen var av den karaktären att den s a s 
antingen var eller inte var. Ms muntliga version ger i stället en bild av ett mer 
planlöst avvaktande i väntan på att det skulle samlas tillräckligt många 
ungdomar för att ha lite roligt tillsammans. Ms "Så skulle vi åka hem" tyder 
visserligen på ett slags beslut, eller snarare en överenskommelse. Ps "De 
funderade först på att bege sig hem, men åkte in i Norrby" antyder egentligen 
tre beslut först att åka hem, sedan att förkasta det beslutet och till sist att fatta 
ett nytt beslut om att åka in till Norrby. Denna möjliga tolkning leder 
associationerna till ett betydligt mera överlagt handlande. Därefter använder 
visserligen polisen ett mycket vagt verb, nämligen hamna, som inte tyder på 
någon rationell agent. Det är dock stor skillnad mellan att hamna på 
brottsplatsen som en följd av ett beslut att åka hem och som slumpmässig 
adress i ett samhälle man beslutat att åka till (underförstått i brottsligt syfte). 

Ett annat exempel på samma typ av (kanske omedvetet utförd) betydelse
förändring finns i diskrepansen mellan de båda beskrivningarna av vad som 
hände i och vid bilen där bandspelaren togs loss. 

Ms version: "Vi tog dän den i alla fall/ .. ./ Åsen kom han ut å sa åt oss å 
sticka å så gjorde vi det." 

Polisen försöker sedan genom frågor reda ut vem som tog loss bandspelaren, 
vem som placerade (P: kastade) den utanför bilen och varför detta skedde (förhör 
20, se Appendix A). Ms svar är också här vaga, "Jag tror vi drog i'n båda två" 
och "Det var jag som lämna'n kvar". 

I protokollet har polisen producerat en grammatiskt och innehållsmässigt 
koherent version: 

Excerpt 70 

/ .. ./kamraterna hjälptes åt att ta bort sladdarna. När de fått loss radion och 
stod utanför bilen hade de uppmärksammats av en person som bodde i ett 
närbeläget hus. Denna person ropade till Olsson och Amesson att de skulle 
försvinna från platsen. Olsson, som då höll i radion, blev rädd och lämnade 
den kvar på platsen. 

(ur protokoll nr 20) 

I Ms version finns ingenting som säger att de stod med bandspelaren utanför 
bilen, utan den mest tillgängliga tolkningen är egentligen att de lämnade 
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bandspelaren i bilen efter att ha dragit loss sladdarna. Att bandspelaren hittades 
utanför bilen, är en uppgift som P fått från annat håll, troligen från anmälan, 
och det verkar som om denna information är ny för M (förhör nr 20, Appendix 
A). 

Kravet på ökad koherens i en skriven text, gör alltså att polisen fogar 
samman mer fragmentariskt, icke nödvändigtvis kronologiskt, framställda upp
gifter från M, med egna formuleringar, vilka i sig blir betydelsefulla för 
läsarens bild av händelseförloppet. Polisens ovanstående beskrivning av själva 
brottet, tillsammans med den bestämda utsagan ått M erkänner tillgrepp, ger 
vid handen en bild av ett planerat, medvetet genomfört brott långt utöver vad 
Ms vaga uppgifter egentligen ger fog för. Därmed inte sagt att polisen med
vetet vilseför läsaren. En skriftlig version kräver (om den ska vara koncis och 
lätthanterlig) att författaren tar ställning och försöker presentera en tolkning av 
flera möjliga. Denna version ger i sin tur åklagaren möjligheter till flera 
tolkningar, varav han kan behöva presentera en för rätten. P g a detta kan Ms 
ursprungliga upplevelse komma att skilja sig ganska mycket från den version 
som behandlas vid en eventuell rättegång, utan att det för den skull är möjligt 
att påpeka några konkreta felaktigheter. 

31.3 Berättelsestruktur 

Protokoll nr 20 är ett tydligt exempel på hur polisen ofta strävar efter att få en 
traditionell berättelsestruktur i sin redogörelse i protokollet. Man vill ha en 
logisk början och ett slut som avrundar och knyter ihop historien. Däremellan 
beskrivs händelseförloppet i kronologisk ordning med själva brottets utförande 
som klimax. Alla protokoll utformas emellertid inte på det sättet. Om miss
tanken t ex gäller upprepade brott, kommer protokollet att utformas på ett 
annat sätt. Nr 20 tillhör dock kategorien enstaka brott, utfört vid ett enda 
tillfälle och den typen redogörs i allmänhet för på det sätt som beskrivs ovan. 
De flesta berättelser av den typen avslutas med att den misstänkte upptäcks och 
omhändertas av någon, t ex en butiksföreståndare eller en polis. En sådan 
rutinavslutning är emellertid inte möjlig i fall nr 20. Så, för att få till en 
avrundande avslutning, återvänder polisen till det ursprungliga problemet i Ms 
berättelse (slut på bensin) och ger det en upplösning. 

Excerpt 71 

/ .. ./ begav sig gående den bit som var kvar hem. Där lånade de en annan 
personbil och åkte tillbaka och hämtade Olssons bil efter att ha fyllt på 
bensin. 

(ur protokoll nr 20) 

Den sista uppgiften i excerpt 71 är obe,agd i förhöret, men har en avrundade 
effekt på berättelsen. Denna felaktighet är kanske närmast en anekdotisk, 
tillfiillig detalj i just detta protokoll, men den är ändå intressant. Den antyder en 

92 



(eventuellt omedveten) strävan hos polisen, att anknyta till en narrativ genre 
som är fast förankrad i vardagskulturen (jfr t ex folksagor); man avslutar 
berättelsen genom att ge en lösning på det problem som inledde hela historien 
(här: att bensinen tagit slut). 

31.4 Värderingar 

I ett förhör som nr 20 tycks den misstänkte i ganska hög grad ha samma 
perspektiv som polisen, vad gäller vilka uppgifter som är relevanta. M och P 
har ett gemensamt syfte, nämligen att redogöra för konkreta fakta om brottet 
och dess närmaste omständigheter. Men, samtidigt som M levererar informa
tion till polisen ger han uttryck för värderingar och emotioner i sina utsagor. 
Av dessa yttringar finns inte ett spår kvar i det skrivna protokollet. Den 
misstänkte har möjligen ytterligare ett syfte med sin roll i dialogen, vilket inte 
delas av polisen; nämligen att i någon mån rättfärdiga sig och förklara att han 
är en person som tycker att det är fel att begå brott. I de förhör där detta eller 
liknande syften blir mycket starkt accentuerade av M (t ex förhör nr 22), tar 
polisen hänsyn till detta och för in sådan information i protokollet. 

I förhör nr 20 förekommer några tydliga uttryck för Ms emotionella 
inställning till händelserna (eller åtminstone den inställning han vill visa inför 
polisen): 

Excerpt 72 

M: / .. ./ det var det som yar det lustiga att vi hade, det var ju, vi hade dåligt 
med bensin ... 

(ur förhör nr 20) 

Observera alt "lustigt", åtminstone i det sydvästöstgötska språkområdet, 
betyder "konstigt". M inleder alltså med att säga att något var egendomligt. 
Därefter lliljer en del avbrott och tveksamheter, varför det inte klart framgår om 
värderingen från början var avsedd att höra ihop med resten av meningen. 

Strax därefter säger M: 

Excerpt 73 

M: / .. ./ å då var det dumma att vi, fick för oss alt vi skulle gå å kolla efter 
bensin då 

(ur förhör nr 20) 

Och ytterligare något senare: 
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Excerpt 74 

M: / .. J för vi - fick den dumma iden att när vi väl kom fram så var det en 
bandspelare i bilen 

(ur förhör nr 20) 

Polisens skrivna version är hållen i en helt neutral ton. Där finns inte 
någonstans någon fingervisning till läsaren om den misstänktes vaghet, 
tveksamhet och föregivna insikt om att det var något fel i handlingssättet. 

32 Sammanfattning 

De tre olika förhör som kommenterats i detta kapitel har olika karaktär och får 
olika inflytande över protokollen. Nr 16, en kvinna i 30-årsåldern som är 
misstänkt för bedrägeri, är mycket passiv under förhöret Hon tar nästan inga 
egna initiativ och hennes perspektiv, som hon ger uttryck för i den efter
följande intervjun, får inget utrymme i dialogen. Hennes inflytande över 
protokollet är litet. Uppgifterna är polisens och Ms insats begränsar sig till att 
bekräfta dem. 

Nr 22, en man i 65-årsåldem som är misstänkt för snatteri, är exttemt aktiv 
under förhöret. Han har initiativet i högre grad än polisen, men ett annat 
perspektiv än denne. Hans inflytande över protokollet är genomsnittligt i 
termer av andel uppgifter med k1Ula M:BER. Att hans dominans under förhöret 
inte direkt avspeglas i protokollet, beror på att polisperspektivet tvingar 
polismannen att förkorta och sovra hårt bland Ms uppgifter. 

Nr 20, en man i 20-årsåldern som är misstänkt för stöld, är genomsnittlig 
vad gäller aktivitet. Han får dock relativt stort inflytande över protokollet, p g a 
att hans perspektiv överensstämmer med polisens. Trots att källorna till 
uppgifterna i hög grad är M:BER, gör de olika koderna för tal och skrift att den 
skrivna versionen innehåller många tillägg till och i viss mån förvrängningar 
av Ms muntliga uppgifter. 

33 Protokollet i polisförhören och 
domstolsförhandlingarna 

Innehållet i protokollen består av uppgifter som kommer fram genom ett 
samarbete mellan mellan polisen och den misstänkte. (Hur ett förhör med 
tillhörande protokoll skulle gestalta sig om M inte vore talvillig, framgår inte 
av detta material.) 
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Det har tidigare nämnts (s 55) att i de inspelade 30 polisförhören före
kommer det bara fyra gånger att de misstånkta vill göra något tillrättaläggande 
av den skrivna versionen av berättelsen. De flesta accepterar således efter en 
snabb genomlyssning polisens formuleringar. Det är inte ovanligt att de 
misstänkta inte ens är intresserade av att ta del av rapporten. Sju av de 
misstänkta i mitt material avböjer själva polisens erbjudande om att lyssna 
eller l~ igenom berättelsen. 

I rättegångsförhandlingar förs emellertid polisprotokollen ofta på tal i 
samband med att den hördes ak:wella, muntliga uppgifter inte stämmer med den 
version som finns nedtecknad i protokollet (jfr Klette, 1976: 72). Hänvis
ningar, från någon av de olika aktörerna, till vad som rapporterats från 
förundersökningen sker i 17 av de 40 huvudförhandlingar vi studerat inom vårt 
projekt. I fem av fallen hänvisar den tilltalade till att han redan berättat för 
polisen och att hans uppgifter finns tillgängliga i protokollet 

I nedanstående excerpt ur en domstolsförhandling (excerpt 75) hade den 
tilltalade (T) inte upplyst kronofogden om att han ägde vapen, vilket var av 
intresse i samband med en förteckning över Ts tillgångar i ett utmät
ningsärende. Han hade vid ett polisförhör avgivit en förklaring till varför han 
inte lämnat den upplysningen hos kronofogden. 

Excerpt 75 (omnämnande) 

Å: Varför talade du inte om det då? 
T: Ja varför jag inte talade om det, det står ju i en polisrapport här att jag 

var .. 
A: Jag bryr mej inte om vad det står i nån polisrapport, (T: Nä) utan jag 

fråga dej direkt varför. Varför tala du inte om att du hade vapen? 

(ur rättegång nr 2) 

I de övriga 12 fallen ifrågasattes, mer eller mindre eftertryckligt, riktigheten i 
antingen de uppgifter som fanns i protokollen eller de som den tilltalade gav 
under rättegångsföritandlingen, om de senare skilde sig från de förra. I fem av de 
12 fallen var det den tilltalade som hade invändningar mot protokollen Gfr 
excerpt 76). 

Excerpt 76 (invändning) 

T: Det var inget handelsbolag heller som det framfördes här. 
A: Nähä. Det är dom uppgifter du själv har lämnat här. 
T: Nej jag har inte ... 

(ur rättegång nr 4) 

Ofta leder inte Ts invändningar mot protokollen till någon reaktion från rättens 
eller åklagarens sida Det beror givetvis främst på att det vore oekonomiskt att 
ta upp tid med au diskutera uppgifterna om de inte är av central betydelse för 
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bedömningen av fallet I sju fall (tex excerpt 77) gör dock rätten större affär av 
att T inte accepterar vad som är antecknat från polisförhöret 

Excerpt 77 (diskussion) 

D: Åklagaren sa inte att det här var fortlöpande avlyssnat och godkänt, 
men han läste upp att du skulle ha sagt att "Fagerberg inte insände 
dessa/ ... (' 

T: Men det stämmer ju inte riktigt utan. 
D: Nej. Har du sagt såhär? Jag fick inte riktigt klart. 
T: Nej jag tror inte jag har sagt sisådär. 
D: Och varför står det så här? Varför har du godkänt det så att säja? 
T: Nej jag, jag, liksom inte har tänkt, tänkt att det stått så va. Utan, utan 

anledningen var ju / .. ./ 

(ur rättegång nr 23) 

Det verkar alltså som om många misstänkta inte riktigt förstår vikten av att 
verkligen försöka göra sig hörda medan de har sina formella tillfällen, t ex 
genom att ta sig tid att efter bästa fönnåga kontrollera polisprotokollen som de 
fonnellt godkänt. En bidragande orsak till de misstänktas till synes bristande 
engagemang i det skrivna protokollet kan vara den relativt vänliga och vardag
liga atmost11r som råder under förhören hos polisen. Samma, möjligen något 
bedrägliga, vardaglighet återfinns ofta i förhörsdelen av huvudförhandlingarna 
Under denna vardagliga yta finns ett allvarligt djup; ärendet, och framför allt 
dess utgång, kan ofta vara en kritisk händelse i livet för de misstänkta och 
tilltalade. Kan det vara så att de misstänkta och tilltalade inte riktigt uppfattar 
sambanden mellan de på ytan tämligen vardagliga dialogerna i förhören och 
ärendets fortsatta förlopp? Polisförhören torde här vara särskilt problematiska, 
eftersom ärendets fortsatta gång inte är direkt knutet till dialogen i förhöret utan 
till den skrivna rapporten som är formulerad av polisen. Detta förhållande gör 
troligen att de misstänkta inte på ett tidigt stadium inser att polisens skrivna 
redogörelse kommer att till stor del betraktas som de misstänktas egna utsagor. 
Först när protokollen lyfts fram i ett nytt sammanhang (huvudförhandlingen) 
kan de tilltalade ibland komma att förstå att nyansskillnader och detaljer i 
fonnuleringar kan vara viktiga. 1 mina egna intervjuer med de misstänkta efter 
polisförhören ger de ofta uttryck för sin tillit till polisens förmåga att 
rapportera vad som sagts under dialogen: "Det står väl det jag har sagt" (nr 3), 
"Han har skrivit ner precis som jag har sagt" (nr 8), "Han skrev allt jag sa 
alltså" (nr 14). 

Ur juridisk synpunkt är sambandet mellan polisförhöret och domstols
förhandlingen av stor vikt Åklagaren (och i viss mån domaren) tycks ta som 
sin uppgift att försvara polisens fonnuleringar, om de på något sätt blir 
problematiska under en huvudförhandling, oftast med hänvisning till att den 
tilltalade faktiskt godkänt dem. För åklagar~n. som ska bygga hela sitt åtal på 
förundersökningen, är det naturligtvis mycket viktigt att han kan lita på de 
uppgifter han får från polisen. Den misstänktes berättelse är central för 
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åklagarens bedömning av om åtal över huvud taget ska väckas. Likväl har han 
till sitt förfogande vid bedömningen bara ett skrivet sammandrag av vad som 
avhandlats under det muntliga förhöret, ett sammandrag som inte är skrivet av 
den misstänkte, dvs av den som upplevt händelsen, utan av en polisman, som 
återger vad han har uppfattat i ett samtal. Hur pålitligt kan en sådan återgivning 
egentligen bli? 

Sammanfattningsvis kan följande sägas: Trots att det är den misstänkte som 
hörs i sin egenskap av att vara den som primärt deltagit i det aktuella 
händelseförloppet, har polisen ett mycket stort inflytande över vad som 
rapporteras till nästa instans. Det är polisens skyldighet att förse för
undersökningsledaren med ett adekvat och relevant underlag för eventuella 
juridiska åtgärder. För att lösa sin uppgift måste polisen givetvis utöva en 
betydande kontroll över dialogen och det som kommer fram i den. För det 
första måste det vara polisens ansvar att sovra och sålla den information som 
den. misstänkte ger. För det andra har han stora möjligheter att styra innehållet i 
Ms uppgifter genom att ställa frågor, vilka begränsar Ms möjligheter att säga 
något som inte är i linje med polisens inriktning av förhöret. För det tredje är 
det polisen som slutligen formulerar de påståenden i rapporten som kommer 
förundersökningsledaren till del. 

Även om polisen anstränger sig au, enligt instruktionen, återge den 
misstänktes utsaga i så nära överensstämmelse som möjligt med det talade 
ordet, måste vissa förändringar till, förutom den nödvändiga hyfsningen av 
ordval och syntax, för att göra om det muntliga förhöret till en läsbar text. 

Polisen måste berätta ur ett visst perspektiv, vilket innebär att han väljer 
vissa för honom relevanta aspekter och mer eller mindre ignorerar andra. 
Samma förhållningssätt måste alla rapportskribenter inta. Det gäller dem som 
nämnts tidigare (läkare, tidningsreportrar m fl), men också t ex protokollförare 
vid sammanträden och lärare som måste skriva summariska rapporter i form av 
betyg på elever. Vad som är relevant är speciellt för varje situation och syfte, 
men det är skribenten som fungerar som dörrvakt, dvs han väljer och vrakar 
bland de fragment som ska ligga till grund för rapporten. 

Perspektivet gör att skribenten ratar en del information, medan kravet på 
koherens i texten tvingar honom att också lägga till vissa delar. Många 
rapporter grundar sig på samtal av typen intervjuer och förhör, vilka består av 
frågor och svar. För att transformera dessa till koherenta texter krävs att 
innehållet i replikerna fogas samman med hjälp av andra ord, som får fungera 
som ett slags "kitt" som i sig är betydelsebärande. Detta kitt tillsammans med 
nödvändig sortering och strukturering av informationen i replikerna, gör att den 
färdiga texten kommer att vara påverkad av mycket annat än det som blivit sagt 
i dialogen. Över det som tillkommer har i stort sett bara den rapporterande 
parten något inflytande. 
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VID AVSLUTNING OCH 
DISKUSSION 

34 Sammanfattning av huvudresultaten 

I detta avslutande kapitel ska jag först mycket kortfattat sammanfatta mina 
huvudresultat och därefter något utförligare diskutera informationsom
vandlingen i polisförhöret och rättegången i dess helhet Till sist ska jag ta upp 
frågan om studiens eventuella praktiska implikationer. 

Vi har kunnat l,constatera att polisföhöret är en institutionaliserad och 
rutiniserad interaktion som starkt präglas av polisens syfte att producera en 
skriven rapport Som en konsekvens därav styr polisen dialogen ganska kraftigt 
och målinriktat. Samtalet är emellertid (i mina data) också informellt och 
avspänt, och polisen gör en sorts kompromiss mellan kraven på ett gott 
samtalsklimat och på effektivitet i sökandet efter relevant information. 
Informationen i dialogen tas fram i ett intrikat samspel mellan polisens sätt att 
fråga och den misstänktes varierande benägenhet att tala om olika ämnen inom 
och utom sak. Om man vill göra en grov förenkling.av jämförelsen mellan 
dialogerna och protokollen, kan man säga att drygt en tredjedel av uppgifterna i 
protokollet mera entydigt kan återföras på den misstänktes bidrag och att c:a en 
femtedel framkommer genom självständiga svar på ganska öppna frågor, medan 
uppåt hälften av uppgifterna i huvudsak måste tiJJskrivas polisen som källa. 
Vissa skillnader finns mellan olika kategorier av mål och förhörstekniker. 

Berättelsen i protokollet formuleras i hög grad av polisen. När polisen 
genom bruket av citat och sägeverb tycks vilja ge plats åt den misstänktes röst 
i protokollet, sker detta ofta på ett flertydigt eller rent av missvisande sätt. I 
några fall skulle sådana oklarheter kunna få konsekvenser för hur bilden av den 
misstänkte framtonar i protokollet. 

En mer ingående kvalitativ analys av relationen mellan vad som sägs i 
dialogen (och hur detta sägs) och hur protokollet formuleras avslöjar fä;ra 
betydande förskjutningar i perspektiv, precision, logik och värderingar. Många 
av dessa omvandlingar är sannolikt nödvändiga konsekvenser av övergången 
från samtal till skriven text, men det torde vara ytterst viktigt för förståelsen av 
rättsprocessen att de uppmärksammas. Jag ska därför uppehålla mig något vid 
dem i det följande. 
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35 Informationsomvandling i 
polisförhöret 

Polisförhöret ingår som en del i en byråkratisk ärendegång i vilken information 
kommuniceras inom och meUan olika situationer. Som nämnts är sådana faU 
av kommunikation i flera led vanliga i samhället. En naiv uppfattning av 
kommunikation är att det är fråga om en mer eller mindre okomplicerad infor
mationsöverföring mellan individer och situationer. "Samma" innehåll antas 
sändas och mottas av de inblandade människorna, trots deras olika erfarenheter, 
syften och intressen. I själva verket är varje språkanvän~ngs-tillfålle - vare 
sig man samtalar med varandra, lyssnar till en inspelning eller författar en text 
- en komplex situation där ett verkligt meningsskapande och en aktiv in- och 
omtolkning av det sagda, hörda, skrivna eller lästa sker. Berättelsen om 
exempelvis ett brott är inte en berättelse utan en serie utsage- och 
tolkningsgenerationer, som alla skiljer sig mer eller mindre, beroende på vem 
som talar eller tolkar, på vilket sätt, i vilken situation och för vilket syfte. 

Snarare än att vara en kod med fixa band mellan uttryck och innebörder bör 
språket och orden förstås som ett kommunikationsmedel med potentialer att i 
olika kontexter ge upphov till mer eller mindre gemensamma tolkningar hos 
användarna (Rommetveit, 1974, 1987). Det betyder att det vi säger bara är 
ledtrådar eller tecken som måste tolkas och sättas in i en kontext av 
mottagaren. Kontexten, i sin tur, är både den situation i vilken en utsaga 
förmedlas (och som bl a skapas av just dialogen som försiggår där) och 
samtalspartemas bakgrundskunskap och tidigare erfarenheter. Eftersom varje 
människas samlade erfarenheter är unika, kommer ett verbalt uttryck ständigt 
au tolkas ur nya perspektiv. Man kan således aldrig vara säker på att vad man 
säger eller skriver kommer att tolkas och förstås exakt på det sätt man avsett. 
Ändå fungerar språket ganska bra som kommunilcationsmedel. I vardagslivets 
praktik är många av betydelsenyanserna föga viktiga. 

Polisförhör är emellertid, liksom de flesta andra institutionella samtal, 
sarntalssituationer som organiseras i speciella syften. Parterna, i synnerhet den 
styrande parten, går inte in förutsättningslöst i situationen. Polisen är inte 
öppen för aU information han kan få av den misstänkte. Han lyssnar och tolkar 
ur ett speciellt perspektiv, ett perspektiv som delvis är styrt av institutionellt 
bestämda syften, varför det är möjligt för en utomstående betraktare att i högre 
grad än ofta eljest få veta vad polisen är ute efter och vad som är relevant för 
honom. I kapitel IV (om dialogen i polisförhören) beskrevs just hur polisen 
verkar i dialogen som om alla vanliga samtals- och samarbetsmaximer vore 
uppfyllda, trots att han många gånger uppenbarligen anser att den misstänkte 
gör avsteg från kraven på t ex sanning och relevans. Polisen måste lyssna på 
och tolka vad den misstänkte säger och göra en egen, för hans syften relevant, 
bild av den misstänktes roll i de händelser som ska beskrivas. Den misstänkte 
kan ha ett helt annat perspektiv än polisen. Detta kan vara svårare att komma 
åt. Min egen roll som betraktare har emellertid den fördelen att jag har tagit del 
av dialogen på eu mer förutsättningslöst sätt än de inblandade parterna. Mitl 

99 



syfte har varit att beskriva dialogerna, inte au söka eller ge infonnation om ett 
visst ämne som behandlas i samtalen. Detta gör att jag har kunnat iaktta hur 
parterna handskas med sina roller och hur deras syften har påverkat deras verbala 
beteende. Utslag i dialogen av de misstänktas olika syften har varit relevanta 
för mig som betraktare, även när de varit irrelevanta för polisen. Det har 
framstått som uppenbart för mig att polisen, på ett tämligen finkänsligt sätt, 
styr samtalen genom att uppträda som om det de misstänkta säger vore sant 
och relevant osv, medan han i själva verket sovrar, sållar och tolkar allt utifrån 
sitt eget polisperspektiv. Dialogerna har en mycket ko-operativ atmosfär, 
vilket också de misstänkta bekräftar i de efterföljande intervjuerna. Dessa 
intervjuer visar också all de misstänkta är i det nännaste totalt omedvetna om 
att allt de säger nödvändigtvis tolkas av polisen innan det förs vidare i nästa 
led. 

Även om man som här begränsar sitt studium till polisförhöret, har man att 
göra med en komplex infonnationsförmedling i olika led: Först den miss
tänktes problem 'att förstå, avgränsa och verbalt formulera den information han 
vill ge, sedan följer polisens problem att sålla fram eller framkalla och sedan 
tolka den information han vill ha. 

Nästa led består i au polisen måste göra sin bild av den information han 
skaffar sig under samtalet så klar, att han kan formulera en sammanhängande 
explicit berättelse av den. Den följande överföringen från samtal till en 
monologisk skriven berättelse är mångsidigt komplex. Vi har identifierat 
förändringar och t o m förvrängningar som polisen gör av den fonn i vilken 
han från början får informationen och vi har konstaterat att dessa förändringar 
ibland också kommer au påverka tolkningspotentialen hos de verbala ut
sagorna. Den bild en läsare av polisrapporten får blir med nödvändighet delvis 
annorlunda än den som själva förhöret kan ge en åhörare. Berättelsen i 
rapporten framstår som förhållandevis objektiv, vilket till en del har au göra 
med genren och mediet (skrift, ej samtal). Rapporten är inte en information 
avtappad direkt från den misstänkte. I stället får förundersökningsledaren bygga 
sitt ställningstagande på information som filtrerats och vinklats i minst två 
steg av polisen. I viss utsträckning är denna transformation nödvändig om man 
kräver att rapporten ska behandla innehållet på ett juridiskt relevant sätt 

36 Generaliserbarhet 

Det som sägs ovan ska tolkas med alla reservationer för begränsningar i fråga 
om generaliserbarhet. I princip uttalar jag mig bara om det specifika materialet, 
som ju bygger på en speciell typ av förhör. Som King (1984) påpekat finns 
många faktorer som kan verka begränsande på generaliserbarheten i 
psykologiska och sociologiska studier av rättsprocessens praktik: De in
blandade individernas personligheter, den lokala kulturen på den aktuella 
myndigheten, skillnader i handläggning som beror av ärendetyp, plats i en 
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hierarki av organisationer (rotel, polismyndighet, region, nationella system etc) 
och i relation till övriga led i rättsprocessen. 

Delta till trots är många av mina resultat säkert överförbara till andra 
situationer. Inte minst gäller detta sådana insikter som gäller transformationen 
av information och tolkningar genom en följd av led i en ärendgång. 

37 Praktiska implikationer av studien 
Poliserna gör enligl min mening i stort sett vad som är rimligt på de villkor 

som råder i de situationer jag studerat. Vad som framför allt skulle krävas för 
att göra rapporterandet mellan instanserna i räuegången bättre, tror jag vore att 
göra alla inblandade parter medvetna om vad det är för slags process de är 
delaktiga i. De flesta poliser, liksom misstänkta och även åklagare, tycks i 
praktiken förutsätta att den skrivna berättelsen är en tämligen okomplicerad 
överföring av den information som den misstänkte givit. I den vardagliga 
praktiken uppmärksammas inte de mer eller mindre specifika tolkningar som 
görs av varje person som tar del av informationen. Men i själva verket är 
informationen ingen information över huvud taget, om den inte tolkas i en viss 
kontext. Även inom en given, extralextuell kontext, som t ex hela rätte
gångsproceduren, kan en utsaga tolkas olika av olika individer. Det är viktigt 
att alla blir medvetna om detta. Omedvetenheten hos de berörda parterna om 
kommunikationens komplicerade kedja av tolkningar och verbala återgivningar 
kan vara en fara för för de enskilda individernas möjligheter att göra sig hörda i 
samhället. Önskvärt vore att de misstänkta hade i åtanke att syftet med samtalet 
hos polisen är att sammanställa en rapport till förundersökningsledaren, så att 
de själva toge mer aktiv del i det arbetet. Poliserna å sin sida skulle kunna vara 
mer uppmärksamma på lextemas tolkningspotential och sin egen opartiska roll 
så att de verkligen försöker återge Ms utsagor utan rutinmässiga friseringar av 
texten. Åklagarna till sist måste absolut vara medvetna om att de skrivna 
utsagorna inte är att betrakta som den misstänktes berättelse, utan som 
polisens tolkning och version av den misstänktes eventuella berättelse. 

Det sagda innebär naturligtvis inte att det är ogörligt att på vissa punkter 
förbättra rapportskrivningen. Polisen kan visserligen inte återge den miss
tänktes tolkning av vad som hänt, utan måste vidareföra sin egen, som 
dessutom bara ska innehålla "sådant som är av betydelse för utredningen", men 
han kan försöka undvika au påverka mottagarens(= förundersökningsledarens) 
tolkning av informationen genom au t ex använda citationstecken och sägeverb 
på ett missledande sätt. Han skulle också kunna avstå från att göra 
rutinmässiga ordval, om han vore medveten om alt hela protokollet utgör 
kontext för läsarens tolkning av de enskilda påståendena. Som exempel på detta 
kan nämnas de ord som diskuteras i avsnitt 31.1 (om vaghet), som visar hur 
polisen bl a genom sitt ordval påverkar läsarens intryck av den misstänkte som 
en rationellt och övertänkt handlande brottsling i långt högre grad än den 
misstänktes eget ordval i förhöret gör. 
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Andra textstrategier som polisen tillgriper vid formuleringen av protokollen 
är mer ofrånkomliga. En skriven berättelse måste ha en annan karaktär än en 
spontan dialog. De kompletteringar och beskärningar som måste till för att 
foga samman den information som kommer fram i dialogerna till koherenta 
texter, med ett relevant perspektiv, avspeglar naturligtvis de enskilda polis
männens individuella tolkningar av innehållet i dialogen. Att kalla dessa 
sttategier för fel av polisen, vore inte riktigt rättvist, eftersom varje person med 
samma uppdrag skulle tvingas att utföra likartade transformationer från tal till 
skrift. Förbörsvittne är ibland, men mycket sällan, närvarande vid polisförhör, 
dels för att kontrollera att inte polismännen använder olämpliga förhörsmetoder 
och dels för att på anmodan kunna vittna vid en eventuell rättegång om några 
problem skulle uppstå angående protokollet. Om en person, som hörts av 
polis, lämnar motstridiga uppgifter om avgörande förhållanden vid en senare 
rättegång, kan ett förhörsvittne kanske vara till hjälp att få klarlagt vad som 
sagts eller inte sagts vid polisförhöret, men om frågorna inte gäller rent 
konkreta upplysningar torde det vara en svår uppgift för vittnet att, särskilt 
efter lång tid, avgöra om t ex protokollet stämmer eller inte stämmer med vad 
som sagts under förhöret. Eu förhörsvittne vid varje förhör (vilket rent 
teoretiskt är målet enligt RB 23 :9) skulle inte kunna göra mycket för att 
minska den diskrepans som finns mellan samtalet och den skrivna texten. Ett 
vittne skulle ju bara kunna tillföra ytterligare en tolkning av den misstänktes 
utsaga och det finns ingen generell anledning att tro att den i sig skulle vara 
mer tillförlitlig, i betydelsen mer lik den misstänktes egen tolkning, än vad 
polisens är. Å andra sidan skulle den kunna tillföra ett nytt perspektiv och 
därmed nyansera bilden. Att ta bort polisen som länk i ärendekedjan vore en 
teoretisk möjlighet att förkorta vägen mellan den berörda parten, den 
misstänkte, och beslutsfattaren, åklagaren. Om åklagaren själv förhörde de 
misstänkta, skulle hans tolkning bygga direkt på den information han finge 
från de misstänkta och inte behöva bero på polisens tolkningar av densamma. 
Ett sådant förfarande vore emellertid både praktiskt och ekonomiskt 
ogenomförbart med det rättssystem vi nu har. I stället förekommer det ibland 
att polisförhören spelas in och åklagaren får då tillgång till både dialogerna och 
de skrivna rapporterna och kan grunda sin uppfattning på vad som faktiskt sägs 
i förhören, samt hur och av vem det formuleras. Rutinmässigt används 
bandinspelningar bara vid förhör med småbarn. Att lyssna på inspelningar av 
hela förhör tar så orimligt mycket längre tid än att läsa polisens färdigredigerade 
skrivna version, an man bara kan använda sig av den möjligheten när det är av 
mycket stor vikt just hur orden har fallit under förhöret 

I denna studie finns inga förslag till någon revision av förundersöknings
proceduren. Det var aldrig mitt syfte, men arbetet kanske kan inspirera till en 
diskussion om förundersökningsprotokollens roll i rättsprocessenJag har bara 
pekat på några konkreta punkter i polisens säU att skriva protokoll, som skulle 
kunna ändras. Huvudkonklusionen är, att en ökad medvetenhet hos alla 
inblandade i rättsprocessen om att kommunikation i flera led är en komplicerad 
kedja av tolkningar och verbala återgivningar, skulle öka de enskilda 
misslänktas och tilltalades möjligheter och benägenhet au göra sig hörda 
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Summary in English 

lntroduction 

The police interrogation is a preliminary step in the same judicial process as 
the court trial, and the two situations therefore have much in common in 
points of principle. Some comparisons of the two are made in the study to 
illustrate special features of the police interrogation situation. One striking 
difference cancerns the degree of formality of the two situations, at least as far 
as externals go. Even if Swedish courts do not use paraphemalia like wigs and 
cloaks. the setting is highly förmal with large spatial distance between the 
parties, the prosecutor and defendant facing each other across the room etc. The 
preliminary police interrogations are carried out in small office rooms, with the 
two participants at an intimate distance from each other. A police interrogation 
is usually a proper dialogue, i.e. a discourse between two people, while a 
courtroom dialogue always includes a third party, listeners (the court, the 
audience, the lawyer not active for the moment etc.) who are there without 
being addressees. Of special importance is the fäet that the defendant himself is 
sometimes reduced to being an "overhearer" in court (in the phases where 
lawyers address themselves to the court). Moreover, the defendant in court is 
interviewed by professionals who often know beforehand a good deal of what 
the defendant will answer; prosecutors and defence lawyers often ask questions 
not for their own sake but on behalf of the court. (The procedural rule of oral 
evidence sometimes causes misunderstandings among defendants, see Adelswärd 
et al., 1988). In the police interrogation, on the other hand, police officers are, 
at least to a considerable extent, ignorant about the information the suspect 
may provide. These factors, among others, make for different types of dia
logues in the two situations and the compromises and accommodations, which 
are assumed to take place in every type of conversation, can therefore be 
assumed to take another form. 

One theoretical starting point is that not even a police interrogation can be a 
simple act of giving and receiving ready-made pieces of information (though 
this is its forma! purpose from a superficial point of view). Even if the suspect 
is, in some sense, the primary source of the information, the policeman is to a 
high degree co-responsible for what is said. He contributes substantially to the 
meaning and interpretation of the events and their contexts as they are 
constructed and managed during the interrogation. Meaning is produced as a 
social construction by the people interacting in a dialogue (cf. e.g. Berger & 
Luckmann, 1967, Heritage, 1984, Rommetveit, 1987). 

The information relevant to a crime case is communicated at several stages 
(cf. Cicourel, 1968), and another basic assumption for the study is that the 
information changes as it passes through these stages. Information contributed 
by the suspect <luring the police interrogation is communicated to the 
prosecutor, not by the suspect himself, but via a written summary produced by 
the policeman. In principle, only pieces of the diaJogue which are relevant to 
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the policeman are transfonned to the written version, i.e. the report, and 
transferred to the next stage in the process. 

I have studied how the influence on the dialogue is distributed between the 
two actors, how the policemen cope with their dominant roles within the 
frames of the situation, how the reports are produced and whose voices are 
transmitted through them (i.e. whose story is told?). 

Data comprise 30 taped police interrogations, the written reports, interviews 
with the su~pects and with four prosecutors, and furthermore a lot of 
undocumented conversations with policemen. It must be pointed out that my 
data concem a specific type of police interrogation; the offences involved are 
relatively non-serious and non-complicated, they do not threaten police 
prestige, the interrogations take place in a rather quiet provincial town and in 
each case they are the first and only hearings by the police. 

Important boundary conditions for how these police-suspect encounters will 
tum out are (l:) the official goal af the interrogation, i.e. ta get infonnation 
conceming the suspect's rote in and opinions about a certain event, and to 
produce a written report based on this information, (2:) the policeman's 
education on how ta pursue an interrogation, including instructions to have 
kind and polite manners with the suspects and how ta write a report, (3:) the 
pre-printed form that has to be filled in to provide the authorities with the 
suspects' biographical data and other infonnation, e.g. about the crime, and (4) 
the fäet that these suspects arrive at the police station to be heard, called upon 
by a written summans, i.e. they are not held in custody nor are they fetched by 
the police. (This would have been the case if the suspects bad not responded to 
the summons. This, in fäet, is not unusual. Half af the suspects called did not 
show up at the scheduled lime during the period I was doing my data 
collection). This probably means that my recorded data involve suspects who 
are comparatively willing ta keep up a conversation with the police ar who 
are, at least, willing to answer questions about the offence, and this again 
probably means that the interrogations involves fewer conflicts than do some 
other types of police interrogations. 

The dialogue 

The analyses show that the dialogues are quite finnly administered by the 
policemen. However, this control is managed in a polite and rather gentle way. 
The suspects themselves are satisfied with this management and in the 
subsequent interviews, they almost unanimously state that they have been very 
nicely treated during the interrogation. The policemen obviously do not push 
very bard if the information given by the suspect is not in keeping with other 
information available ta the police (i.e. if the policeman has reason ta believe 
that the suspect is lying). How the policemen cope with these incidents can be 
seen in sequences of distrust in the dialogues which show an often recurrent 
pattem, composed of a request for confinnation of the information and a more 
or less explicit hint of disbelief. This strategy is claimed ta be both a way ta 
save the suspect's face (cf. Brown & Levinson, 1978) and, at the same lime, a 
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means to make the suspect uncertain abouL how well-infonned (and thereby 
more or less sensitive to lies) the policeman is (cf. Drew, 1985, describing 
how a prosecutor can let a defendanl finish a sequence of the examination by 
contradicting himself without the prosecutor's explicitly commenting on it). 

Another recurrent feature in the interrogations is a sequence type that 
includes the compulsory question of whether the suspect wishes to Lake 
advantage of his right to the assistance of a defence lawyer <luring the 
interrogation. In lhese sequences the policemen are found to be very persuasive 
in their attempts to elicit the 'right' response from the suspects, i.e. to reject 
the offer. The suspect is 'piloted' to the 'right' answer (on 'piloting', cf 
Lundgren, 1979; Anward, 1983). This strategy is interpreted as a compromise 
between the effort to both fulfil the general civil rights of the suspects and to 
accede to an unofficial institutiorial demand that considers it inefficient to cal1 a 
defence lawyer in these petty routine cases. At the same time, the policemen 
manage to bring about this compromise without offending the suspects. 

In another study, my purpose was to investigate how the influence on topics 
is distributed and shared between the two parties. This I regard as a matter of 
perspective, a question of who decides what information is relevant and what is 
irrelevant, and again, how the policemen cope with their dominant role in the 
sitnation in order to be non-offensive. I found that the suspects volunteer a lot 
of information, but whether the information will be a topic of continued 
conversation depends on how the policemen respond to il Depending on what 
type of initiative the suspect lakes, the policeman may choose to stay on the 
topic by a follow-up question, or he may just ignore it by bringing up an 
unconnected aspect of the topic or a new topic. This is a common strategy in 
interrogative situations (cf. Bogoch & Danet, 1984). Questions put by the 
suspects are never ignored by the policemen no maner what topic they pertain 
to. The type of initiative that is most frequently followed up by the policemen 
is the suspects' expanded answers to questions from the policemen, i.e. cases in 
which the information volunteered by the suspect is related to the topic of the 
policeman's previous question. Distinctly new information from the suspects, 
i.e. information that is not closely related to the previous topic or topical 
aspect, is significantly more often ignored. This pattem of the policeman 
depriving the suspect of his initiative by asking new questions in almost every 
tum is broken when the current topic for some reason has drifted away to 
something other than the offence and its closely related circumstances. In this 
latter type of sequences the policemen tend to let the suspects keep the 
initiative through several tums by just back-chanelling or briefly commenting 
on the information given by the suspects. This is appreciated by many 
suspects, who in the subsequent interviews comment on these 'chatting' 
seQuences as friendly and relaxing. The common opinion among the suspects is 
that they were on the whole allowed to express their own points of view and 
they do not express any feeling of their information ha ving been ignored by the 
policemen. 
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From dialogue to report 

The next problem dealt with in the study is what infonnation is communicated 
through the written report. This concerns a general problem, relevant to many 
institutional contexts. It concems both the relationship between spoken and 
written language (cf. e.g. Tannen, 1982a & b) and the communication process 
through several stages, which is so common in rnany areas in a modem 
bureaucratic society, e.g. rnedical repo~. newspaper articles built on previous 
interviews etc. Cicourel (e.g. 1968) has studied the problem both at a general 
level and as applied to specific domains (Cicourel, 198lb, on doctors' medical 
reports), though not on any large data corpus. I have tried to make a more 
systematic study of the transformation of a spontaneous dialogue to a coherent 
written summary. 

First the content of the reports was compared to the dialogues in order to 
find the origin of each piece of infonnation. An average of about 40 % of the 
information in the reports was found to be a reproduction of the suspects' self
initiated statements whilst about 20 % bad been produced through suspects' 
infonnative answers to rather open questions from the policemen. The rest (40-
50 %) of the information originates from the policemen (through yes/no
questions or statements confirmed or not confinned by the suspects). 

Secondly, through a study of the police officers' use of quotation marks and 
verba dicendi in the texts, I tried to find out who was presented to the reader as 
the narrator of the written version. The policemen were found to make frequent 
use of quotation marks, but far from always using them to show real 
quotations they used them to set apart various kinds of expressions. Verbs like 
'say', 'state', 'report' etc. with complements involving an expression referring 
to the suspect as grammatical subject were very often used even if the source of 
the infonnation was not the suspect's own utterance. The way of using these 
special devices is probably due to conventions of police writing style rather 
than conscious attempts to mislead the reader in bis interpretation of the text. 
However, these findings, together with the results of the analyses of the 
origins of the information, clearly show that the suspects have limited 
influence on the final shape of the report, though to the reader they may seem 
to be the narrator. The suspects are supposed to verify the report, but this is 
done in a cursory way. 

The third part of the study of the relation between the dialogue and the 
written report deals with the substance of the transfonnation process itself. The 
transformation of a narrative from oral to written language necessarily leads to 
changes of the verbal expressions, especially if the oral version bas evolved as 
part and parce} of a spontaneous dialogue. One may expect e.g. the following 
changes: 

1. The interactive structure of the dialogue, the presence of two persons' 
voices, disappears in the wriuen version. The more obvious individual 
subjectivity of spoken statements tends to change towards an apparent 
objectivity in a written version. 

2. A written version of a narrative must be more coherent and stringent than 
an orally told one, i.e. the events should be told in chronological order, 
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following a narrative schema. Also, it will appear in a grammatically more 
cohesive and less redundant way without repetitions and digressions. 

3. The perspective will change, since, in our case, the story is retold by a 
person (the policeman) who has to pick out information that is relevant from 
bis point of view and exclude other fäets that may very well be important to 

the other party in the dialogue (the suspect). 
4. The language changes in terms of syntax, morphology and lexical items 

from conversational style to some kind of mixture of spoken and written style. 
(These kinds of changes are not really dealt with in this study, except for 
certain lexical changes that can be suspected to alter the interpretation of a 
statement.) 

It is shown by examples from the authentic interrogations how these 
different demands on oral and written language respectively, influence the two 
versions of the 'story'. Three interrogations were analyzed in detail. The first 
one shows how a policeman can write a coherent story built on a dialogue 
where the suspect does not volunteer any information at all. The second 
interrogation exemplifies a dialogue where the two parties have very different 
perspectives (the suspect exhibits a perspective in which the events are 
described in the context of his everyday life, the story being replete with 
legally irrelevant ingredients). The final written version is formulated from the 
policeman's point of view. The third example shows how a suspect presents a 
story in a very vague and uncertain way and how the policeman transfonns it 
to a written story that gives the impression of the suspect as a person acting in 
a detennined and conscious manner. 
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Appendix A. 

Valda delar ur förhör nr 20, samt hela protokoll nr 20. 

P: Jaha, Erik Eriksson heter j ag, det sa j ag j a. (M: Ja).Du är då Olsson va? 
M: Ja 
P: Kent Olsson. Jag har kallat hit dej i anledning av en anmälan, frän Norr by, där 

man pbtAr att man sett din personbil, i närheten av, en plats som heter 
Lillvägen 3. Och, den här personbilen som stod där den har utsatts för inbrott 
och det här hände den nionde maj, klockan tjugotvå och förtifem. Å jag skulle 
vilja höra med dej vad du har å säja om det här (bläddrar) 

M: ·Jo jag var där i Norrby då. Jag tror det beror .. jag kommer inte ihåg precis när 
det var men· jag vet vad du menar 

P: Du vet vad jag menar? 
M: Ja 
P: -Du var tillsammans med någon också? 
M: Jo, det stämmer 
P: Vem var det som var .. du var tillsanunans med? 
M: Nja· är jag tvungen å säja det eller? 
P: Tvungen å tvungen, jag kan inte tvinga dej å säja vare sig det ena eller andra, 

men det är ju inte, särskilt bra om du inte berättar vem det är eftersom vi har 
vittnen som har sett två personer där. 

M: Ja . .. 
P: Så för din egen skull är det kanske · bättre å säja vem det är 
M: Jo · det kan jag göra 
P: Mm.Vemvardet? 
M: Rolf Amesson heter han 

(78 repliker rörande personalia strukna) 

P: Då stannar vi till lite där så kan du väl börja berätta lite vad som hände den här 
kvällen och vad syftet var med det ni gjorde. 

M: Mm. Jo, meningen var att vi skulle ner å kolla. Vi hade hört att det var fest då, 
vid badplatsen i Norrby (P: Mm) Å sä åkte vi dit dA, jag tror, jag kommer inte 
ihåg om det var en torsdag eller vad det var. Det var en vardag har jag för mej (P: 
Mm)Å .. 

P: Det var en torsdag, det är riktigt. 
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M: Mm. Å sA, var vi väl där uppe ett tag. Det var inte så mycke folk där då, men .. 

SA skulle vi åka hem, å - det var det som var det lustiga att vi hade, det var ju, vi 
hade d!ligt med bensin i bilen (P: Mm) Å vi hade dåligt med pengar båda två 

och sA - dA visste vi inte riktigt hur vi skulle göra då.. å dA var det dumma att vi, 
vi fick för oss att vi skulle gå å kolla efter bensin då (P: Mm) Om det fanns en 
dunk. Å då gick vi å kolla där uppe i det kvarteret, där det hände (P: Mm) Å då 
kom vi fram till en 145:a, som det låg en jeepdunk i (3 sek paus) å eh, då kände 
vi på bildörrarna då och den var öppen. Då hoppa vi in där å kolla fast dunken 

var tom d! (P: Ja) men, sA - kommer jag inte ihåg, det var inte jag som, jag 

kommer inte ihåg, för sen kom den där killen ut på balkongen (P: Mm) som 
fick se oss dA (P: Mm) Jag vet inte riktigt om vi (harkling) fick me oss för vi -
fick den dumma iden att när vi väl kom in så var det en bandspelare i bilen 

P: De var samma bil de? 
M: Ja (P: Mm) - Å jag vet inte om .• Vi tog dän den i alla fall men jag vet inte om vi 

- för vi har ju den inte med oss hem i alla fall 
P: (skriver) - Nä den hittades utanför 
M: Den hittades. Mm. A sen d! kom han ut - å sa !t oss å sticka ! så gjorde vi deL -

Tog vi bilen ! åkte 

P: Vem monterade bort bandspelaren? 
M: Ja vi höll väl p! bAda tv!. Han var ju lös om jag säjer, de var ju bara de att au vi 

- tog bort kablarna å sen .. 
P: Den var inte fastmonterad alltså? 
M: Nll - de var bara kablarna 

P: Kommer du ihåg vem som gjorde de då? 
M: Jag tror vi, drog i'n båda två 
P: Jaha 

M: Vi satt i var sitt sllte (P: Mm) där fram ... 
P: -Man kan säja att ni hjälptes åt att ta bort den där? 
M : Ja i stort sett 
P: Men sen hittades den utanför bilen. Då måste n!n ha kastat den där 
M : Ja 
P: Vem var det som gjorde de? 
M: De var jag som - lämna'n kvar 
P: Mhm (skriver)- Vad var syftet när ni tog bort den? Var det från början att ni 

hade tänkt ! ta med den? 
M: Nll, ja, om jag slljcr, syftet från början det var ju bensin (P: Mm) .Qh!?:.:. 
P: Men när ni .. När ni började med radion var det då att - ni hade tänkt å ta med 

den? 
M: Ja de llr svårt att säja. De gick så fort. Antagligen var de väl de.(P: Mm) 

eftersom vi tog bon den då (P: Mm) för att - de var ja jag kolla bensindunken å 

sa de finns ingen bensin i den, sa jag. Vi har en kassett här, sa han, en fin (P: 
Mm) å då prata vi då vi visste ju inte om vi skulle våga ta'n eller inte, sen 
tänkte vi försöker å ta den då 

P: Å så van ni skrämda dA? De var därför ni lämnade den dA? 
M: Ja de var de, för vi hade tagit dän den alltsA (P: Mm) Annars är det mycket 

möjligt att vi hade tagit med oss den (P: Mm) 

P: Va hände sedan nllr ni åk.te iväg? Åkte ni hem eller vart tog ni vägen? 
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M: Ja vi Alcte hem, direkt hem A sen sA fick vi bensinstopp dA. - Vid Motorp (P: 
Jaha) l dl hade vi inte sA IAngt kvar hem sA dA gick vi hem och hämtade en 
annan bil och drog hem den 

P: (skrivei) - Och kamraten du pratar om det var den blir Rolf Amesson? 
M: Ja 
P: (skriver) - Vad var det för fest ni skulle pA? Var det nAn särskild fest? 
M : Nll de var bara, det var ingen privatfest eller nAt s!nt utan de var - en 

klasskompis till mej som sa att de var .. 
P: Fest vid badet 
M: Ja - De skulle vara lite folk. dllr A dA tllnlcte vi komma diL (P: Mm) 
P: Vi ska se om vi kan ta in de hllr direkt pA ett band. Om jag säjer n!t nu hllr pA 

bandet nu nllr jag talar in det som inte llr riktigt (M: Mm) sA avbryter du mej 
bara, precis nllr som helst va. (M: Ja) RSr dA llndrar vi det pA en gAng. (Polisens 
diktamen struken) / .. ./ i en gul Peugeot." Kommer du ihåg registreringsnumret. 
pA den? PA din egen bil? 

M: - Nll de gör jag inte (harkling) FA se ifall jag har det 
P: Jag har nog det hllr jag nånstans. - Den heter ÅÄO 780 va? 
M: Mm de stllmmer 
P: (Polisens diktamen struken) Vid badet var det ingen särskild fest alltså? 
M: Nll 
P: SA de var därför ni Akte in i Norrby? 
M: Ja just de. Dl tllnkte vi att vi skulle Aka hem 
P: (Polisens diktamen struken) / .. ./ Där lånade de en annan personbil och åkte 

tillbaka och hämtade Olssons bil efter att ha fyllt pl bensin." Ä de nAt mera i de 
här tycker du? 

M: Nä 
P: "Nytt stycke" Nu eh (harkling)- vet inte jag om den här killen som har blivit av 

med sin radio har nAra ersllttningsyrkanden mot er. Jag måste kontakta honom. 
Jag har inte lyckats fl kontakt med honom innan (M: Nä) De är ju möJ1igt att 
han har nAt ersättningsyrkande för att montera in sin radio igen (M: Ja). De kan 
inte röra sej om nAra större summor om ni inte har brutit sönder den nät 
särskilt. Hur ställer du dej till de ersättningsyrkandet om han vill ha nAn 
ersättning? 

M: Jo de ska han fA 
P: De ska han fA. "Olsson är villig att" .. Du vill betala det tillsammans med Ralf 

dA antar jag? 
M: Ja 
P: "tillsammans med Ralf Amesson ersätta mAlsäganden / ... / 

(Nio repliker rörande den fortsatta administrationen av ärendet strukna) 
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lllllllllllllerkänner till grepp av bi l stereo ur personbilenllllll~ 

.illllllllll• berättar att 11an under kvällen 85- var tillsammans 

med en kamrat vid namn . De båda åkte till , där 

de skulle deltaga i en fest som skull e äga rum vid badet. De färdades i 

personbi 1, en orange 111111 
med reg nr ···~· När 

de kommit till bade t i 1111111111111,konstaterade de att del inte var någon 

rest där. De runuerade för s t på att bege sig hem igen, men åkte in 

De hamnade så småningom ute vid De hade då konsta-

terat att de hade dåligt med bensin i sin bil, samt hade ont om pengar för 

P~t tanka. De började titta i parkerade bi l ar om det mGjligen ranns någon 

bi l där de t fanns någon dunk. När de kom fram till personbilenlllllll 

en •11111111, kunde de konstatera att i denna bil låg en jeepdunk. Bilen 

var olåst. De gick in i bilen och 

l samband med det ta såg •llllllJ; 
konstaterade där att dunken var tom . 

kamrat - att del fanns ero 

Till s ammans beslutade de sig för att för söka till

låg lös i bil en och kamraterna hjälptes å l all ta 

fått loss radion och stod utanför bilen hade de 

fin bilstereo i bilen. 

gripa stereon. Stereon 

bort sladdarna. När de 

uppmärksammat s av en person som bodde i l'lt närbeläget hus . Denna person 
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ro.r u~ ! •••• och ••• att de skulle försvinna från platsen. 

, som då höll i radion, blev rädd och lämnade radion kvar på 

platsen. Därefter begav sig •••• och···till •••• personbil 

och de körde hem mot ••••. På . - - fick de bensinstopp. 

De lämnade där bilen och begav sig gågende ~en bit som var kvar hem. Där 

lånade de en annan personbil och åkte tillbaka och hämtade bil 

efter att ha fyllt på bensin . 

•••• är villig att till;ammans med ersätta målsäganden 

för de kostnader som han kan ha haft i samband med att han åter monterade 

in radion i sin bil . 

Förhöret slut kl 1D.OO. 

Fortlöpande av lyssnat och godkänt . 
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Appendix B. 

Manualer för kategorisering av initiativ och 
bemötanden. 

1. Manual för kategorisering av polisernas 
bemötanden av de misstänktas initiativ 
1 Läs igenom och lyssna på polisförhöret för att få ett sammanhang. 
2 Läs varje par, Ms initiativ (utmärkta i förväg) och Ps bemötande, som 

en någorlunda fristående enhet. Replikerna ska alltså vara lokalt 
anknutna för att anses hänga ihop. Tappa för den skull inte bort 
sammanhanget. 

3 Markera enligt följande hur Ps replik är knuten till Ms initiativ: 

1 Markera med-+ om Ps bemötande är direkt anknutet till Ms initiativ 
ochför dialogen vidare, dvs om Ps replik tycks vara en direkt följd av 
vad M just sagt, på så sätt att den direkt anknyter till innehållet i detta, 
samt att den för dialogen vidare genom att, i anknytning till detta 
innehåll, uppmana Matt säga något ytterligare i samma sak (fråga eller 
vädjan om bekräftelse). Om inte M sedan, i sin nästa replik, besvarade 
Ps uppmaning skulle det lo.kala ämnet framstå som oavlutat. 

Uppskjutande frågor 

Uppföljande frågor, ofta med 
pronominalisering 

Så ... då ( + begripligt sammanhang) 

Ex 1 
M: Ja jag har varit hemma nu sen 

70 nånting 
P: Sen 70? 

Ex2 
M: / .. ./ å så tyckte jag han drog 

igen å så där å sen tänkte jag 
inte mer på det just då 

P: Å det eh .. men det var länge 
sen ni såg det eller 

Ex3 
M : Ja fast vi hade .. han såg inte 

när vi gick alltså 
P: Nä så ni sa inte åt honom vad 

ni skulle göra då? 
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Då ... (då)(+ begripligt 
sammanhang) 

Ellips 

Semantiskt sammanhang där Ms 
replik "ger" Ps 

Lexikal identitet 

Ex4 
M: Vi skulle just gå ner när det 

var - när dom dök upp 
P: Å då åkte ni med ner hit då? 

Ex 5 
M: Nej det var väl han och jag 

som ville't- så där. Dom 
andra våga ju inte 

P: Nähä. Inte ens Jensa? 

Ex6 
M: Den där (ohb) Jag hitta inte 

dom andra först 
P: Satt du där nere och drack öl 

ensam då? 

Ex 7 
M: Jag trcxlde jag skulle möta 

dom där ner på stan, men det 
gjorde jag inte 

P: Åsen eh .. När du hade drucke 
ölen där på .. eh vid ån, gick 
du ner på stan sen? 

P kompleuerar Ms (oavslutade) replik Ex 8 

P invänder mot Ms replik. (Jamen +) 
semantiskt sammanhang 

P fonnulerar om det M just sagt, 
eller ger förslag till tolkning (för 
rapporten eller för att klargöra bådas 
förståelse av vad M sagt 
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M: / .. ./om jag nu hade den 
tanken i huvet å ... 

P: A ta nånting menar du? 

Ex 9 
M: Ja åsen stå för mitt å, åta 

mitt straff alltså så jag får .. så 
jag får lugn alltså 

P: Jamen, du hade ju inte 
tidigare tydligen tage nånting? 

Ex 10 
M: Ja men alltså det, eh,jag hade 

den tanken vet du 
P: Ja ja du kunde inte komma 

ifrån det? 



2 Markera med •om Ps bemötande är direkt anknutet, men ej för 
dialogen vidare, dvs Ps bemötande är direkt knutet till Ms föregående 
yttrande, men det för inte dialogen vidare på Ps initiativ. Ps bemötande 
i sig uppmanar inte M att säga något. 

P besvarar en fråga från M, men tar 
inget nytt initiativ. Ps svar kan vara 
minimalt eller expanderat 

P upprepar en fråga som svar på en 
uppskjutande fråga (tex "Va?) från 
M. Ps upprepning ses inte som ett 
nytt initiativ, det tillför inte dialogen 
något. 

P ger bara en kommentar till Ms 
replik. 

P upprepar konstaterande vad M just 
sagt. 

P tar inget initiativ trots att M 
implicit tycks vädja om det. 

P ger spontan (M har inte frågat) 
information utan att "kräva" något i 
utbyte. 

Ex 11 
M: Men ni får väl kopior då 

förstås? 
P: Ja vi har tillgång till det, det 

är inga problem 

Ex 12 
P: Det första stället var var det, 

kan du komma ihåg det? 
M : Vasadu? 
P: Det första stället var var det, 

tror du? 

Ex 13 
M: 0 nu gick det en knapp, ja 

(sån) otur då 
P: Det är sånt som händer du 

Ex 14 
P: Utan du ville ta nåt för å, å.. 
M: Å göra mej fri va 
P: Å göra dej fri då 

Ex 15 
M: Så det.. om det, jag menar 

om det blir nån sak av det. 
Det kan jag ju inte stå för vet 
du. 

P: Nä vi vet ju inte vem det är 
över huvud taget nä 

Ex 16 
M: Jag kan ju ta me mej å 

lämna'n 
P: Mm det kan du få. - Så blir 

jag av meden. Det var Sixten 
som snacka me'n tror jag 
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3 Markera med ( ).om Ps yttrande bara är en "plats hållare", d v s mini
mala yttranden från P som inte är svar på frågor. De består oftast bara 
av "ja, jaha. nä, näha, jaså, oj då" o dyl. Till form och funktion liknar 
de BC, men de har fått replikstatus p g a att de fyller en repliks plats, 
detta kan man bara avgöra genom att lyssna på banden. Denna typ av 
yttranden räknas som en slags repliker när M uppenbarligen avslutar 
sin tur och P bara fyller sin tur med en BC. Denna bedömning har jag 
själv gjort i förväg. Med ( ) betecknas också påbörjade repliker av P 
(efter ett initiativ av M) som avbryts av M, vilken tar upp eller 
fortsätter ett initiativ, innan P hunnit säga något som tillför dialogen 
något innehåll (ovanliga). ( ) markeras inte om det inleder en längre 
replik, utan markeras bara om det ensamt fyller en repliks status (såvida 
det inte är svar på en fråga, då det ska markera med *). 

Ex 17 
M: Nä de van la snack då av båda kanske 
P: Ja (skriver) 

4 Markera med ++ om Ps replik till synes inte är anknuten till Ms 
replik, men för dialogen framåt, d v s repliker som inte har något 
samband med Ms initiativ enligt reglerna för kategori I, 2 och 3 och 
som inte heller enligt bedömarens egen intuition har något direkt 
samband med Ms föregående initiativ. Särskilt påfallande är om Ms 
frågor ej besvaras. Om P i sitt bemötande inte svarar på en fråga från M 
markeras -->. även om P tydligt anknyter till något annat i Ms initiativ 

Ex 18 
P: / .. ./Själva brottet det ans .. tar jag att du, det erkänner du? 
M; Ja det måste jag ju göra för jag ville ju göra det för å bli - liksom att 

jag tycker att jag - ja då gjort rätt för mej va 
P: "Fru Andersson erkänner". Det blir ju snatteri i det här fallet va i å med 

att det är .. summan uppgår bara till 89 kron er 

5 Markera med 0 om P explicit avbryter Ms initiativ, "avsågning". 

Ex 19 
M: Men det kan ju inte, det kan jag ju inte neka till för att, ja .. det var ju 

så .. så att det var .. 
P: Ja vi kan ta, vi kan ta då berättelsen sen va, men fö .. du har rätt till 

försvarare / ... / 

Obs! att det är viktigt att veta att man kan få tillåta sig att göra dubbel
markeringar. Inte på så sätt att ett yttrande får ha två funktioner samtidigt, men 
en replik kan ibland innehålla både * och ~ eller både * och ~ 
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2. Manual för kategorisering av initiativ från de 
misstänkta 
1. Lyssna och läs igenom polisförhöret för att få ett sammanhang 
2 Läs varje par, Ms initiativ (uunärkta i förväg) och Ps föregående replik 

(OBS! föregående), som en någorlunda fristående enhet Tappa för den 
skull inte bort sammanhanget 

3 Markera initiativets art enligt nedanstående: 

F Frågor vädjande. Mer eller mindre explicita uppmaningar till P att 
"svara" 

Ex 1 
P: Varsågod och sitt 
M: Ska jag sitta här eller där? 

I Invändningar. Explicita invändningar eller ifrågasättanden av premisser 
eller presuppositioner, rättelser av Ps utsagor 

Ex 2 
P: Men sist.. hur länge har du liksom demonstrerat mot samhället här? Du 

säjer att (du) liksom demonstrerar mot samhället här .. 
M: Ja demonstrerar vet jag inte om man kan säja, men alltså man tycker ju 

att eh .. 

S Svar. Direkt framkallade av frågor från P. Kan börja som minimala 
svar, men expanderas. Här ingår alltså inte frågor och invändningar 

Ex3 
P: / .. ./Själva brottet det ans .. tar jag att du, det erkänner du? 
M: Ja det måste jag ju göra för jag ville ju göra det för å bli - liksom att 

jag tycker att jag - ja då gjort rätt för mej va 

R Reflektioner., kommentarer och andra av föregående replik opåkallade 
utsagor. Dvs inte direkta svar på frågor 

Ex4 
P: "Fru Andersson nämner bland annat skilsmässa" Var det så du nämnde? 
M: Mm. - Jag tycker det är hemskt med alla dessa ensamna va - männsker 

alltså å dels karlarna som .. - som då blir .. eh dom går ner sej. Vad ska 
vi göra åt det alltså jag vet inte. - Å sen en massa ma .. ensamna mödrar 
med barn, det tycker jag heller inte om, neej 

B Adekvat respons på uppmaning att berätta själv. B kan fortsätta som en 
sammanhängande berättelse på Ms initiativ efter avbrytande frågor från 
p 

Man kan behöva dela upp vissa repliker i två (eventuellt flera) delar, tex först 
en svarsdel och sedan en kommentar eller reflektion. Man sätter då ut två 
markeringar: S och R . Svaret kan vara minimalt eller expanderat, men halva, 
eller en del av, repliken blir en kommentar eller reflektion. Om svarsdelen bara 
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består av ett enda ord: "ja, mm, nä" el dyl, markeras den inte. OBS! även andra 
kombinationer kan naturligtvis förekomma. I vissa repliker kan man t o m 
behöva sätta ut tre markeringar; t ex om M börjar med att svara på Ps fråga och 
sedan gör någon form av utvikning som inte kan ses som direkt anknuten till 
frågan, för att sedan åter anknyta till vad P frågat om. I berätta själv-repliker 
markerar man bara B även om M tycks lämna ämnet. 

I repliken måste man kunna sätta ut en ungefärlig gräns var övergången 
mellan markeringarna är. Om man inte kan märka ut någon ens ungefärlig 
gräns, så kan man alltså bara sätta ut en enda markering. 

3. Manual för kategorisering av de misstänktas initiativ 
inom och utom sak 

Inom sak räknas 
Uppgifter och frågor som rör det aktuella brottet och brottmålsproceduren 

(siffrorna inom prentes anger exempelnummer): Bakgrund (1) och tillväga
gångssätt (2); administration (3), 9jsposition (4), proceduren (5), Ps förhåll
ningssätt (6). 

Personalia som rör nuvarande förhållanden och sådant som synes ha 
betydelse för nuvarande förhållariden (7). 

Erkännanden, bestridanden (8). 
Berättel~. så länge den, så vitt man kan förstå, håller sig till det aktuella 

brottet och dess direkta orsaker (9). 
Direkta förklaringar till beteenden, handlingar och förhållanden som rör 

brottet, även om de förefaller långsökta. Villkoret för de senare är.att upp
gifterna på något sätt formellt kopplas till brottet ("/ .. J för att / .. .(', "/ .. ./ och 
som / ... (') (8). 

Tillägg, preciseringar("/ .. ./ och likaså/ ... (') (10). 
Invändningar mot utsagor som rör brottet och dess orsaker (11). 
Bekräftelser, instämmanden och förstärkningar som rör yttranden som gäller 

brottet och dess orsaker (12). 

Utom sak räknas 
Praktiska spörsmål; placering, rökning, vad som händer i rummet (13). 
Väderlek, fritidsaktiviteter (14). 
Personalia som inte rör nuvarande förhållanden och som inte synes ha 

betydelse för nuvarande förhållanden (om inte P explicit har bett om upplys
ningarna) (15). 

Administrativa spörsmål som inte hör till rättegångsproceduren (16). 
Reflektioner angående hur man känner sig (tex ånger) (17). 
Moraliserande (18). 
Berättelser och kommentarer som inte har med det aktuella brottet att göra. I 

synnerhet om det inte finns några markeringar i stil med "för", "och likaså" m 
fl (19). 
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Exempel: Inom sak 
Ex l (bakgrund) 
P: När börja ni med det? Var, var .. det här eh inbrottet det skedde på 

måndag morron 01.26. Och då hade ni spelat kort eh på söndagkvällen, 
sett på TV och spelat kort på söndagkvällen 

M: Ja vi börja redan spela kort på dan gjorde vi. - Det var bara Socka och 
jag och Janne, fast dom andra kom sen 

Ex 2 (tillvägagångssätt) 
P: A sen eh vem var det som tog rutan av er då? 
M: Det var båda två för papperskorgen var så jävla tung. En sån där 

cementklwnp på den 

Ex 3 (administration) 
P: Posten som kommer och så, det är du som tar hand om den så del är 

inga bekymmei'? 
M: J aa det är lite marigt med det blir det ju 
P: A det kan ju komma nåt brev från åklagam 
M: Det kan det? 
P: Ja 
M: Jag vet inte hur vi ska göra med det. Kan jag inte hämta det på nåt sätt? 

Ex 4 (disposition) 
P: Vi gör väl så att.. 
M: Vet inte (ohb)hur jag ska börja nu 

Ex 5 (proceduren) 
P: A sen eh - tar jag väl kontakt med dej här så du får komma å läsa 

igenom det här 
M: Men det behövs inte. Faan, jag vel ju vad jag har sagt 

Ex 6 (om Ps förhållningssätt) 
M: Mm, för jag hoppas ni förstår hur jag menar alltså 

Ex 7 (Personalia ang nuvarande förhållanden) 
P: Yrke titel är det hemmafru eller? 
M: Jajag har varit hemma nu sen eh 1970 nånting 

Ex 8 (Erkännande, bestridande) 
P : / .. ./Själva brottet det ans .. tar jag au det erkänner du? 
M: Ja det måste jag ju göra för jag ville ju göra det för å bli - liksom jag 

tycker att jag - ja då gjort rätt för mej va 

Ex 9 (Berättelse om brottet och dess direkta orsaker) 
P: Du kan väl eh ta å berätta i stort vad som hände här va 
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M: Ja jae jag ska försöka, att eh man har ju reta sej på lite granna va att eh 
man tycker ma. att folk som sköter sej dom blir ju lite missgynnade 
·va i samhället va. Jag har ju själv fått en ganska sträng uppfostran då 
utav mormor och eh fick ju lära sej man ska göra rätt för sej - å sen å 
då eh en dag då fick jag se när jag var inne i en affär alltså en farbror då 
som stoppa på sej ölburkar så här innanför jackan va, å då tänkte jag 
då, ja det kan jag inte fatta hur han kunde göra så va. Tyckte det var ju 
höjden va/ .. ./ 

Ex 10 (tillägg, precisering "/ .. ./och likaså/ ... /) 
P: "Enär modem gick bort tidigt" då ja? 
M: Eh min mamma menar du, ja hon dog ju när jag föddes, i barnsäng 

Ex 11 (Invändningar mot Ps utsagor som rör brottet och dess orsaker) 
P: Men sist.. hur länge har du liksom demonstrerat mot samhället här? Du 

säjer att du liksom demonstrerar mot samhället här .. 
M: Ja demonstrerar vet jag inte om man kan säja, men alltså man tycker ju 

att eh .. 

Ex 12 (bekräftelse mm av Ps yttranden som rör brottet och dess orsaker) 
P: Men sen eh tänkte du att du verkligen nu skulle försöka i varje fall då 

eller'? - Du kom inte loss från det här'? 
M: Neej jag kom inte loss från det. Jag dömde mej själv liksom att jag 

hade gjort- nåt galet. -Att jag - visste inte - varken ut eller in va 

Exempel: Utom sak 
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Ex 13 (praktiska spörsmål) 
P: Dåligt med galgar men det.. 
M: 0 nu gick det en knapp, ja otur då 

Ex 14 (väderlek, fritidsaktiviteter mm) 
P : Tränar du mycket då? 
M: Ja tre gånger iveckan är det Ska jag skriva - Norrby? Nej? 
P: Nä det behöver du inte fylla i 
M: - Vi har ju för det - tjufyra - fem på tre matcher i målskillnad, det är ju 

inte så dåligt 

Ex 15 (personalia som inte har betydelse för nuvarande förhållanden 
P: "Och eh hon har - växt upp hos sin mormor" va? 
M: Mm. -Hon var ju så väldigt rar och snäll annars men - det blir väl så 

när man har fostrat barn en gång eh själv hade hon ju gjort å sen eh 

Ex 16 (administrativa frågor som ej rör rättegångsproceduren) 
P: Jaha då får vi återgå till det som hände här och det var .. 
M: Det här materialet eh lämnar dom över det till er eller? (Ms fråga rör 

min bandinspelning) 



Ex 17 (reflektioner ang hur man känner sig 
P: Så hennes .. dina tidigare tvångstankar har liksom försvunnit nu då 

eller? 
M: Jaa det väl .. tänk det kändes precis som att det det kändes bättre va och 

jueh - å jag ville faktiskt eeh då .. det var du som ringde till mej? 
P: Jadetstämmerdetja 
M: Jajaa - å eh - ja jag var lugnad då också det är j .. det är ju en hemsk sak 

å komma hit å berätta sånt här, sånt här å .. å likaväl så tyckte jag att 
jag eh - det var nån lättnad alltså, nånting som hade släppt ifrån mej på 
nå .säll alltså. - Jag har ju gått och grunnat på det.. så ja jag är sån att 
jag straffa mej själv så dant Men .. 

Ex 18 (moraliserande) 
P: Du är beredd att motta en sån här strafföreläggande om det blir så? 
M: / .. ./ 
P: / .. ./ 
M: Jaa - jaa det måste jag ju, jag måste ju ha nåt straff 

Ex 19 (Berättelse och kommentarer som inte rör det aktuella brottet) 
P: Du har alltså delvis kommit i konflikt med samhället kan vi säja här? 
M: Jaa det kan man ju kalla defpå så vis ja, att man tycker att eeh att eh -

dom kan göra så mycket konstiga saker en del männsker som inte jag 
tycker au jag kan.för att jag .. det liksom knyter sej va, jag kan inte -
bära det helt enkelt om jag gör nånting galet. Till exempel jag skulle 
aldrig kunna lämna man och barn va. Neej. Jag fattar inte det heller 
förstår du. - För det sa alltid monnor att eh- att man man skulle ju 
alltså inte göra så va har hon aldrig ... Den gamla uppfostran men den 
finns ju knappast kvar idag kanske eh d .. inte på det sättet. Jag vet inte 
om det är på ont eller gott va, - men eh - jag förstår inte au - att man 
måste ta det så alltså 
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Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges forskarutbild
ning med utgångspunkt från breda problemområden - teman - i stället för traditionella 
akademiska discipliner. Det finns fyra teman: Hälso- och sjukvården i samhället, Kommuni
kation, Teknik och social förändring samt Vatten i natur och samhälle. Forskningen inom 
varje tema sker i samverkan mellan forskare med olika vetenskaplig bakgrund. Verksamheten 
startade 1980 och efter en uppbyggnadsperiod om 6-7 år kommer varje tema att ha 20-25 
fasta forskartjänster - professorer, docenter etc - och cirka 40 forskarstuderande. 

Tidigare utgivna rapporter: 

SIC 1 Linell, Per. Modeller och metqforer för kommunikation. 1982. 
SIC 2 Linell, Per. The Written language Bias in Linguistics. 1982. 
SIC 3 Svensson, Cai (red). Om Kommunikation, l. Ett urval föredrag frdn Tema-K:s 

symposium den 25-26 maj 1982. 1982. 
SIC 4 Gustavsson, Lennart & Hult, Håkan (utg). Text och bild i /llromedel: Sju analyser av 

svenska som andraspråk. 1983. 
SIC S Seveånson Eklundh, Kerstin. The Notion oj Language Game - A Natura/ Unit oj 

Dialogue and Discourse. 1983. 
SIC 6 Granström, Kjell (red). Om Kommunikation, 2. Ett urval föredrag från Tema-K:s 

symPQSium den 26-27 ~ 1983. 1983. 
SIC 7 Hansson, Gunnar (red). Litteratur som kommunikation: Förståelser, tolkningar,- -

vlirderingar. 1983. 
SIC 8 Nordenfett, Lennart. Rve studies in action theory. I984. 
SIC 9 Klint bjer, Piroska, Nilsonne, Åsa & Ågren, Greta. On the development oj the child's 

ability to identify aff ective state /rom the prosodic f eatures oj adult speech. 1984. 
SIC 10 Gustavsson, L. (ed). On Communication, 3. Selected papers from a seminar 

arronged by the Department of Communication Studies, on 24-25May1984. 1985. 
SIC 11 Hansson, G. Litteratur mellan mlinniskor. 1986. 
SIC 12 Sachs, Lisbeth. Alfabetisering. En fråga om kultur och tlinkande. 1986. 
SIC 13 Martinsson, 8-G. (ed). On Communication, 4. Selected papers from a seminar 

aminged by the Department oj Communication Studies, on June 3-4, 1986. 1987. 
SIC 14 Sätterlund Larsson, U. (red). 1987. Om Kommunikation i Vdrden. Ett urvajföre

dragfrdn 'lema-K:s symposium den 3-4juni 1986. 1987. 
SIC 15 Linell, P. & Gustavsson, L. Initiativ och respons. Om dialogens dynamik, dominans 

och koherens. 1987. 
SIC 16 Lind, I., Seipel, P., Beckman, S.,Qvarsell, B.&Dahlbom, B.Rabalderimllnniskans 

provins. Fem forskare om datad/dern. 1987. 
SIC 17 Martinswn, B-G. Tradition och undervisning. Tbnkar om litteraturundervisning, 

historieskrivning och kulturell reproduktion. 1987. 
SIC 18 Oliv, Tomas. Litteraturundervisningen pd h(Jgstadiet. Forskning och metoder. 1987. 
SIC 19 Svensson, Cai. All ge mening åt skiJnlitteratur- Om barns och ungdomars utveck

ling tiU libare. 1988. 
SIC 20 Svensson, Cai (red). Litteraturen och liisarna. Festskrijt till Gunnar Hansson. 1988. 

SIC 21a Linell, P., Adelswärd, V., Nilsson, T. & Pettersson, P.A. Svenskans beskrivning 16. 
Förhandlingar vid sammankomslfiJr att dryftafrågor riJrande svenskans beskrivning 
(del 1). 1988. 

SIC 2lb Linell, P., Adelswärd, V., Nilsson, T. & Pettersson, P.A. Svenskans beskrivning 16. 
Förhandlingar vid sammankomst för all dryftafr4gor riJrande svenskans beskrivning 
(del 2). 1988. 

SIC 22 Forchheimer, C. (ed). Knowledge and Communication in the Computer Age. 
Proceedingsfrom a symposium, November 2-3, 1987. 1988. 

ISSN 028().5634 




