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I en nyligen inledd studie undersöker jag i en mindre fallstudie hur män och kvinnor beskrivs i 
förundersökningar och vilka effekter detta kan får för hur de uppfattas som brottsoffer respektive 
misstänkta. Antagandet är att utsagor och ordval hos skrivande poliser i vissa fall förstärker 
brottsrekvisiten, det vill säga de fordringar som måste vara uppfyllda för att ett brott ska sägas 
vara begånget i lagens mening. Vägledande för min design av den föreliggande studien är en 
experimentell interventionsstudie som jag gjorde på polisutbildningen i Växjö för några år sedan. 
I den testade jag hur två grupper av blivande poliser reagerade på olika anföringsverb och 
stilvalörer i skriftliga vittnesmål som i övrigt var desamma. Resultatet visar att de två 
studentgrupperna uppfattar textens innehåll och situationens allvar på olika vis beroende på 
vilken version de tagit del av. 

Undersökningens material är 80 förundersökningar om fridskränkning av olika grad, och 
specifikt från den del som kallas avrapporterings-PM som kan säga spegla den enskilde 
polismannens röst. De utsagor om offer och misstänkta som analyseras handlar i denna 
framställning om beskrivningar av den drabbades fysiska och psykiska tillstånd, vilka båda utgör 
rekvisit för fridskränkning bland närstående.  

I min presentation kommer jag att visa exempel på ord för olika fysiska och psykiska tillstånd 
som förekommer i materialet och diskutera vilka konsekvenser ordvalsvariationerna kan tänkas få 
för hur vittnesmålen uppfattas. 
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