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När det föreligger misstanke om att ett brott har begåtts, utreds det av polisen och dokumen-
teras i en förundersökning, där brottsanmälan, förhör, PM och andra texter ingår. Förutsätt-
ningar för att en handling ska vara brottslig benämns rekvisit och har direkta kopplingar till 
skrivningar i lagtexten. De utgör en förutsättning för att en rättsprocess ska påbörjas. Rekvisit 
delas in i objektiva och subjektiva. Skillnaden mellan dessa två kan belysas så här: ”Ett objek-
tivt rekvisit för mord är att någon dödats. Men för att dömas till mord krävs också att den åta-
lade åtminstone haft för avsikt att döda, detta är ett subjektivt rekvisit” (Internetjuridik 2016). 
I både brottsanmälan och förhör måste brottsrekvisit beläggas (jfr Ask & Byrman 2010).  

Syftet med denna studie är att undersöka hur brottsrekvisit uttrycks i anmälan och förhör och 
hur dessa formuleringar knyter an till lagtexten. Jag utgår från följande frågor: 

• Vilka ord för rekvisit förekommer i förundersökningens anmälan och förhör? 
• Hur kan den semantiska relationen mellan lagrummets villkor för lagens tillämplighet 

och förundersökningens formuleringar för rekvisit beskrivas?  

I presentationen kommer jag att visa exempel på hur rekvisit uttrycks i några förundersök-
ningar om misshandel, grov kvinnofridskränkning och olaga hot. Vidare kommer jag att be-
skriva hur de semantiska relationerna ser ut mellan rekvisit i de olika texterna och vad de 
eventuellt kan ha för konsekvenser för utgången av rättsprocessen.  

Mina exempel hämtas ur ett material med 80 autentiska förundersökningar om våld i nära 
relationer (Ask & Byrman 2008).  

Teoriram och metoder hämtas från kritisk text- och diskursanalys (Fairclough 2010) och 
Hallidays (1985) tankar om funktionell grammatik.  

Referenser 
Ask, Sofia & Byrman, Gunilla (2008). Texter med tyngd. Skrivande i utbildning och yrkespraktik. (Ansökan till 

Vetenskapsrådet). Växjö universitet: Institutionen för humaniora.  

Ask, Sofia & Byrman, Gunilla (2010). ”Så slog han Anna med ett okänt antal knytnävslag i ansiktet. Reliefana-
lys av polisstudenters och polisers texter” I Skriveopplæring i “kunnskapssamfunnet. Nordisk konferanse om 
skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i utdanning og yrkesliv, vol. II, Trondheim, Tapir akade-
miska forlag. 

Fairclough, Norman (2010). Critical discourse analysis: the critical study of language. 2. ed. Harlow: Longman. 

Halliday, M. A. K. (1985). An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. 

Internetjuridik (2016). [Hämtat 2016-02-03: http://www.internetjuridik.com/300-rekvisit/]. 

Nyckelord: brottsrekvisit; förundersökningar; kvinnovåldsbrott; lexikogrammatik; 
kollokationer. 


