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Sammandrag 

Syftet med föreliggande undersökning är att se hur citatteckenbruket i förhörsprotokoll 

förhåller sig till de riktlinjer som finns för Polisens skrivande. Materialet består av ett 80-tal 

autentiska förhörsprotokoll från fridskränkningsmål. Som metod används textanalys i form av 

närläsning. Resultatet av undersökningen visar att det finns en förekomst av 

citatteckenanvändning som inte överensstämmer med Rikspolisstyrelsens riktlinjer, vilka 

säger att citattecken enbart bör användas vid direkt anföring. Det avvikande bruk som här 

förekommer riskerar att ge en ironiserande och mer svårtolkad effekt på förhörsprotokollen. 

Detta kan göra att de tappar i tydlighet i rättsliga sammanhang. 

Engelsk titel: There is ”zero tolerance” – The use of quotation marks in written police 

interrogations 
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1 Inledning 

I många yrken idag är skrivande en vanlig uppgift. Inte minst skrivs det väldigt mycket av 

poliser runt om i landet. I de situationer där dessa skriver finns många olika faktorer som gör 

polisskrivandet till en mycket speciell verksamhet. Poliser skriver ned förhör med människor 

som är påverkade av alkohol och narkotika och med brottsoffer som kan ha utsatts för 

mångahanda obehagligheter. Förhör görs också under alla tidpunkter på dygnet vilket 

ytterligare försvårar för poliserna i deras skrivande. Trots detta är det oerhört viktigt att 

skrivandet är korrekt utifrån flera olika aspekter, vilket Rikspolisstyrelsen betonar då man 

anger vikten av att vara noggrann när man använder sig av språket i såväl tal som skrift 

(Rikspolisstyrelsen 2007:3).  

Anledningen  till att det är viktigt att man använder sig av ett språkbruk som är korrekt i 

förhållande till Polisens skrivregler är för att polistexter måste kunna användas i juridiska 

sammanhang. Språkbruket kan också påverka allmänhetens uppfattning av Polisen och därför 

kan ett bra språk medverka till att skapa en positiv bild av polisen som myndighet 

(Rikspolisstyrelsen 2007:3). 

Poliserna måste också följa objektivitetsprincipen vilket innebär att deras egna åsikter eller 

känslor inför ett brott inte får lysa igenom genom att de med sitt skrivande medvetet eller 

omedvetet tar ställning för den ena parten. 

Av de otaliga element som skapar ett språk så fokuseras det i denna undersökning på polisers 

användning av citattecken i förhörsprotokoll. Citattecken är en av de faktorer som bidrar till 

polistexternas precision och korrekthet om de används på föreskrivet sätt, medan man riskerar 

att tappa dessa värden vid en användning som inte är i linje med de rekommendationer som 

Rikspolisstyrelsen har satt upp. Dessa förespråkar att man enbart ska använda citattecken vid 

regelrätta citat i form av direkt anföring (Rikspolisstyrelsen 2007:17). Hur ska man då 

egentligen tolka en fras som ”Målsägaren ”skakade” av rädsla”1? Risken för missförstånd och 

                                                            
1 Användningen av mjuka citattecken inom citatet är inkorrekt men medvetet använt av mig för att kunna återge 
det genuina exemplet i original. Detta gäller för hela undersökningen där detta förekommer.  

  4



misstolkningar i olika juridiska sammanhang skulle kunna uppstå vid felaktig användning av 

citattecken. Därigenom finns det också en risk att den enskildes rättsäkerhet påverkas. 

  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur den faktiska användningen av citattecken i förhörsprotokoll 

förhåller sig till de riktlinjer Rikspolisstyrelsens har för citatteckenbruk. 

Mina forskningsfrågor är följande: 

• Förekommer citatanvändning som inte är enlighet med Polisens riktlinjer för 

skrivande? 

• Var i förhörsprotokollen uppstår den icke rekommenderade citatteckenanvändningen i 

förhörsprotokollen? 

• Kan felaktig citatteckenanvändning göra att förhörsprotokoll förlorar i tydlighet i 

rättsliga sammanhang? 

2 Bakgrund 

I bakgrundsdelen redogör jag för situationen för polisernas skrivande samt tidigare forskning 

om skrivande inom Polisen. Därefter behandlas citattecknens användning där 

rekommendationer från olika myndigheter och språkliga instanser beskrivs. Sist i 

bakgrundsdelen tas tre nyckelbegrepp upp och definieras; nämligen stilnivå, rättsäkerhet och 

rekvisit.  

2.1 Om polisskrivande 

2.1.1 Polisernas skrivsituation och kraven på deras skrivande 

Poliser producerar ständigt texter av varierande slag och där ingår de förhörsprotokoll som 

ligger till grund för denna undersökning. Polisers skrivande är som nämndes inledningsvis 

speciellt på det sätt att de situationer där förhörsprotokollen tillkommer kan innebära 

komplikationer i form av att de förhörda kan vara påverkade av alkohol eller 

narkotikaklassade substanser, vilket försvårar förhören. Personer som blivit utsatta för brott 

 
 



kan också vara känslomässigt upprivna, inte minst i de fall som utgörs av olika typer av 

fridskränkningar. Samtidigt måste poliserna ta flera olika aspekter i beaktande för att skapa en 

text som är juridiskt hållbar och följa de riktlinjer och rekommendationer som finns uppsatta. 

Riktlinjer för skrivande inom polisen (Rikspolisstyrelsen 2007) behandlar några viktiga 

aspekter för det generella skrivandet inom polisen. Man tar upp kravet på språklig exakthet 

och tydlighet eftersom polisen är en rättsvårdande instans vilket därmed gör dessa faktorer 

ytterst viktiga. Mottagaranpassning tas också upp som något som man bör ha i åtanke vid 

framställande av polistexter. Juridiska instanser, journalister, forskare samt inte minst 

brottsoffer och brottsmisstänkta är några exempel på olika grupper som kan tänkas ha intresse 

av texterna. Rikspolisstyrelsen anger också i samma material att allt detta sammantaget 

innebär att kraven blir mycket höga på den som skriver något i sin yrkesverksamhet inom 

Polisen. 

För att polisernas texter ska vara juridiskt hållbara ställs också krav på deras objektivitet. Det 

som kan påverka detta är bland annat olika ords värdeladdning och att man har en subjektiv 

inställning i sitt skrivande. Här kan också citatteckenanvändningen komma att påverka om 

citattecken skapar en ironiserande ton av vad en person uppgett i ett förhör.  

2.1.2 Tidigare forskning om förhörsprotokoll 

Linda Jönsson har undersökt hur förhörssituationerna ser ut. Jönssons metod har varit att 

jämföra inspelningar från förhör med förhörsprotokollen från samma förhör. Bland annat 

visar hennes resultat att poliserna har en stor inverkan på vad som hamnar i protokollet då 

frågorna ofta är av en ledande karaktär. Man vill förmodligen arbeta på detta sätt för att lättare 

kunna täcka in de rekvisit som finns i de aktuella fallen. Polisernas egna formuleringar är 

också det som oftast förekommer snarare än förhörsobjektens, vilket ytterligare bidrar till 

skillnader mellan de faktiska förhören och det som slutligen hamnar i de skriftliga 

förhörsprotokollen (Jönsson 1988). 

Jönsson skriver även om citatteckenbruket i polisförhör. Det hon finner är förekomsten av 

brott mot de riktlinjer som poliser bör följa i sitt skrivande. Det handlar om ovilja att återge 

eller själv formulera jargongartade uttryck och andra ord och uttryck som poliserna verkar 

anse ligga under en acceptabel stilnivå i sammanhanget (1988:68). 

 
 



2.1.3 Förundersökningsprotokollens funktion 

Förundersökningsprotokollet lämnas efter dess färdigställande in till åklagaren som därefter 

får besluta om åtal skall väckas. Man räknar med att ca 70 % av de beslut som fattas av 

åklagare baseras på färdiga förundersökningsprotokoll. Hur stor andel av 

förundersökningsprotokollen som verkligen leder till åtal varierar beroende på exempelvis 

brottstyp.  

Förundersökningsprotokollen är offentliga handlingar vilket innebär att alla som så önskar har 

möjlighet att ta del av dem och deras innehåll vilket innebär att de kan fylla en funktion också 

utanför rättssalen som exempelvis forskningsmaterial. Viktigt att påpeka här är dock att 

handlingarna inte ses som upprättade och därmed offentliga förrän vid tidpunkten för 

förundersökningens avslutande (Justitiedepartementet 2007:176). 

2.2 Användning av citattecken  

Det finns flera olika instanser som har arbetat fram riktlinjer för hur användningen av 

citattecken bör se ut. Rikspolisstyrelsen och andra svenska myndigheter har egna riktlinjer 

och även Språkrådet har en syn på citattecknen och dess bruk. 

2.2.1 Citattecken enligt Svenska skrivregler 

Svenska skrivregler (Språkrådet 2008) har ett avsnitt där man behandlar citatteckenbruk. En 

typ av användning av citattecken är att man använder dem för att ta avstånd från eller 

ifrågasätta uppgifter på ett ironiserande sätt. Ett exempel kan vara i en mening såsom ”han 

”gick” hem” där man kan ana att talaren ifrågasätter att personen i exemplet verkligen gick 

och kanske snarare insinuerar att denne nyttjat ett annat transportmedel. Citattecken kan också 

beteckna ironi, i en mening som ”landet är ju oerhört ”demokratiskt” där man snarast antyder 

att det råder odemokratiska förhållanden.  

2.2.2 Korrekt citatanvändning enligt Myndigheternas skrivregler 

Myndigheternas skrivregler (Statsrådsberedningen 2009:80) anger med exempel hur man 

anser att man ska arbeta med citattecken i de svenska myndigheterna där också Polisen ingår. 

Exemplen visar på korrekt användning. Första exemplet berör direkt anföring:  

 
 



Redan vi förra sammanträdet sade jag: ”Vi måste tänka om!” 

”Vi måste tänka om”, har jag ju sagt. 

 

Det andra handlar om ordagranna citat:  

Här kan det vara på sin plats att citera Erik Wellander: ”Beträffande matematiska och fysikaliska 

problem brukar framhållas att den enklaste lösningen är den elegantaste; detsamma gäller 

förvisso det språkliga utformandet av en invecklad tankegång.” 

Man betonar vikten av att citattecken används även om man bara citerar något enstaka ord 

eller uttryck ifrån en sats: 

Konflikter kan lösas med aggressivt beteende. Vilket kan avspeglas i uttryck som ”kampen för 

tillvaron” 

Den sista typen av språklig företeelse där man anser att citattecken bör brukas är vid dubbel 

anföring: 

Ordföranden citerade ur protokollet: ”Årsmötet beslutade att anslå 10 000 kronor till 

”kunskapshöjande verksamhet”. Resterande 30 000 kronor skall fonderas.” 

I Myndigheternas skrivregler står det också:  

Citattecken kan omge ett ord eller uttryck som ännu inte blivit allmänt godtaget eller som 

används med reservation. I offentliga texter bör man vara försiktig med att använda citattecken 

på detta sätt. (2009). 

2.2.3 Polisens riktlinjer 

Rikspolisstyrelsen egen broschyr Riktlinjer för skrivande inom polisen (Rikspolisstyrelsen 

2007) behandlar hur poliserna bör använda citattecken i sitt skrivande. Här framgår med 

tydlighet hur man anser att citattecknen ska användas. 

Reservera citattecken för regelrätta citat. Använd dem inte för att markera ditt personliga 

avståndstagande från exempelvis en viss ordform. Försök då i stället att finna ett ord som är att 

betrakta som korrekt i en formell text. Läsaren kan annars inte veta i vilka fall du faktiskt citerar 

 
 



t.ex. en hörd person och i vilka fall du använder citattecken för att markera att du själv finner ett 

ord t.ex. talspråkligt. (Rikspolisstyrelsen 2007). 

Man pekar på att resultatet av felaktig användning av citattecken kan bli att det är svårt att 

överhuvudtaget avgöra huruvida något är ett citat eller inte. Särdeles viktigt förefaller detta 

faktum i förhörsprotokoll där det ofta handlar om att man utrönar vad som har sagts mellan 

två parter. Otydligheten kan få rättssäkerhetsaspekten att försvagas och protokollens giltighet 

att urvattnas. 

En artikel av språkvårdare Carina Alfredsson i tidskriften Svensk Polis, som utges av 

Rikspolisstyrelsen, behandlar också citat. Här framgår ännu en gång att det är viktigt att ha ett 

riktigt citatbruk då Alfredsson pekar på det faktum att det är helt nödvändigt att en läsare av 

polisrapporter ska kunna se vad som är polisernas egna åsikter och vad som är direkta citat 

från de inblandade personerna i rapporten (Alfredsson 2010). 

Ett krav som ställs på citatteckenanvändning hos polisen är att man enbart skall använda 

citattecken om det är exakta citat som är ordagrant angivna. Man anger att vid de tillfällen en 

hörd person enbart kan återge ungefärligen vad som yttrats så ska man inte använda 

citattecken. Detta är särdeles viktigt att hålla i åtanke i förhörssituationer för att inte tillskriva 

personer uttalanden som de inte har gjort (Rikspolisstyrelsen 2007). 

2.3 Nyckelbegrepp 

Nedan definieras några nyckelbegrepp och deras tillämpning diskuteras. Begreppen är 

stilnivå, rättssäkerhet och rekvisit.  

2.3.1 Stilnivå 

Stilnivå, stilart eller stilläge är olika termer för samma företeelse som används i denna 

undersökning för att beskriva huruvida den språkliga stilen i förundersökningsprotokollens 

exempel har ett mer vardagligt uttryck eller om språkanvändningen är mer formell. Begreppet 

används främst här för att försöka utröna vilken typ av ord eller uttryck som hamnar inom 

citattecken beroende på deras stilnivå. 

Stilnivå används inom språkvetenskap på ett sätt som liknar hur man använder ordet genre i 

litteraturvetenskapliga sammanhang. Man anpassar språket för det sammanhang där det ska 

 
 



användas för att ge största möjliga effekt, effektivitet och tydlighet. Inom skönlitteraturen är 

olika typer av känslomässiga effekter eftersträvansvärt för att påverka läsaren medan 

myndighetstexter strävar efter att vara tydliga och att effektivt frambära innehållet (Cassirer 

1979). 

Det polisiära skriftspråket kan sägas ingå i en offentlig diskurs och har därför en viss stilnivå 

där man inte använder sig av slangartade uttryck och liknande. Man sätter ofta ett samband 

mellan ämnesinnehåll och språk där vardagliga ämnen får en lägre stilnivå medan man i 

offentliga sammanhang använder sig av ett språkbruk med en högre korrekthetsgrad. Om man 

är osäker på huruvida ett ord håller en tillräckligt hög stilnivå för det sammanhang där det 

används är det lätt att det förses med citattecken för att markera den egna medvetenheten att 

ordet eller orden skulle kunna betraktas som olämpliga.  

2.3.2 Rättssäkerhet 

Ett nyckelbegrepp i föreliggande undersökning är termen rättssäkerhet. Här handlar det 

mycket om hur språkanvändningen i förundersökningsprotokollen påverkar just 

rättssäkerheten. Men vad innebär då detta begrepp? Inledningsvis kommer hur Svenska 

akademiens ordbok definierar rättssäkerhetsbegreppet:  

RÄTTS-SÄKERHET: om den säkerhet (till liv, frihet o. egendom) o. det skydd av rättigheter 

som gm rättsordningen garanteras (inom ett samhälle) o. som upprätthålles gm i rättsordningen 

föreskrivna medel. (Svenska Akademien 2001) 

Här pekas direkt på ett par nyckelbegrepp som kan kopplas till rättssäkerhet. Säkerhet och 

skydd av rättigheter för de personer som bor i ett samhälle ska uppehållas av rättsväsendet. En 

definition av begrepp rättsväsende kan man göra på följande sätt: ”De myndigheter som 

ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet brukar benämnas som rättsväsendet.”(Sveriges 

domstolar 2010). Bland dessa myndigheter räknar man in Polisen, vilken är den instans som 

utför de förundersökningar som blir till protokoll. Några andra instanser som utgör det 

svenska rättsväsendet är Justitiedepartementet, Brottsförebyggande rådet, 

Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. 
 

Rättssäkerheten har flera viktiga beståndsdelar, bland annat förutsägbarhet och jämlikhet. 

Jämlikhet handlar om att alla ska vara lika inför lagen. Rättsstaten ska vara passiv i sitt 

 
 



maktutövande, det vill säga att den inte ska vara någon part i brottsmål utan medla mellan 

parter i samhället när sådana behov uppstår. Rättsstaten får inte ingripa i människors liv 

genom att personer tar ställning för eller emot en person istället för att enbart se till de 

eventuella kriminella gärningar som begåtts och döma enbart efter dessa (Svensson 

2000:331). Tillämpat på förhörsprotokollen innebär det att författarna inte ska låta egna 

åsikter eller värderingar lysa igenom genom att medvetet eller omedvetet markera sin misstro 

eller sitt avståndstagande genom att använda citattecken på ett sådant sätt att ena parten får en 

starkare ställning i målet. 

2.3.3 Rekvisit 

En kategori i analysen rör rekvisiten. Rekvisit innebär att vissa kriterier eller krav måste vara 

uppfyllda för att något skall betraktas som ett brott. Om man tar ett mord som exempel så 

måste någon ha blivit dödad för att det ska betraktas som ett mord. Detta är objektiv rekvisit 

där man kan fastställa att något har hänt eller inte. Det finns också subjektiva rekvisit. Dessa 

skulle i ett mordfall kunna handla om huruvida brottet begåtts med uppsåt och därmed är att 

betrakta som mord eller om det snarare är dråp eller vållande till annans död. Här handlar det 

om att man är tvungen att göra en bedömning vilket leder till att detta rekvisit är subjektivt. 

Detta gör att det är särskilt relevant att analysera de citat som fungerar som rekvisit då det är 

här som en rättsäkerhetsaspekt inträder. I fallet om fridskränkningsbrott som är det som 

föreligger i denna undersökning så finns det följande rekvisit enligt Handläggning av 

fridskränkningsbrotten (Åklagarmyndigheten 2006:7f) 

  

• Upprepad kränkning - Minst två enskilda gärningar måste ha begåtts för 
att betraktas som ett fridskränkande brott. 

 
• Tidsaspekt - Om exempelvis två gärningar begåtts måste den andra ske 

innan preskriptionstiden gått ut för den första. Preskriptionstiden för 
denna typ av brott är 10 år. 

 
• Ägnat att allvarligt skada självkänslan. Olika exempel på brott som kan 

skada självkänslan hos den andre är hot och kränkningar, såväl fysiska 
som psykiska. 

 

Det är det sista rekvisitet som är av vikt för denna undersökning. 
 

 
 



3 Material och metod 

3.1 Material 

Materialet som ingår i undersökningen är autentiska förundersökningsprotokoll, företrädesvis 

sådana som behandlar våldsbrott av typen misshandel och andra fridskränkningsbrott. 

Materialet är anonymiserat, och alla namn som förekommer är fingerade. Som helhet är 

materialet runt 600 sidor långt och består av 319 000 ord. Texterna ingår i projektet Texter 

med tyngd. Skrivande i utbildning och yrkespraktik som bedrivs vid Linnéuniversitetet. 

Själva förundersökningsprotokollen består av tre delar; brottsanmälan, förhör och eventuella 

PM. Brottsanmälan kommer inte att behandlas i denna undersökning då det helt enkelt inte är 

relevant för uppsatsens syfte att undersöka dessa, eftersom citat och citattecken är nästintill 

helt frånvarande i denna del av förundersökningsprotokollet. Även PM:en står utanför denna 

undersökning eftersom dessa har en speciell karaktär genom att de bygger på polisernas egna 

upplevelser och därmed skiljer sig från övriga texter. Förhören är däremot den del som är 

citattätast då de inblandades utsagor återges. 

3.2 Metod 

Arbetet inleddes med genomläsning av materialet där citat med ett citatteckenbruk som 

avviker från Rikspolisstyrelsens norm extraherades. Därefter analyserades citaten med fokus 

på vad det är som gör att de avviker. Sedan kategoriserades citaten beroende på vilken typ av 

avvikelse det är som framträder. Exempel på kategorier är rekvisit och ironiskt avstånd. Vad 

som betraktas som korrekt eller inkorrekt går att finna under rubriken Användning av 

citattecken ovan. Avvikelserna är det som gör exemplen relevanta i undersökningen eftersom 

de riskerar att misstolkas och därmed eventuellt kan äventyra rättsäkerheten. 

Den metod som används i undersökningen är en närläsning eller närstudie vilket är en form av 

textanalys där man analyserar språket i text på djupet. Eftersom man studerar ett tämligen väl 

avgränsat område är metoden att betrakta som kvalitativ. En kvalitativ metod lämpar sig väl 

för undersökningens syfte eftersom området är smalt och att man genom en kvalitativ metod 

också försöker skapa en djupare förståelse för det fenomen som analyseras (Lagerholm 

2005:86). 

 
 



3.2.1 Metodkritik 

De flesta citatavvikelser som förekommer i förundersökningsprotokollen beläggs med flera 

exempel. Vissa typer av avvikelser beläggs dock med något enda exempel vilket gör att 

reliabiliteten skulle kunna försvagas eftersom det riskerar vara något enda fall som är 

avvikande från normen och därmed inte något generellt fel. Dessa typer av enstaka exempel 

gör dock att undersökningen får en bättre balans mellan kvalitativ och kvantitativ analys 

eftersom de enstaka fallen oftast representerar mer djuplodande språkliga anomalier. 

När det kommer till analysen av materialet så finns det alltid olika möjligheter att tolka de 

förekommande språkliga företeelserna. Undersökningen bygger på min analys och skall 

därmed betraktas som en av de möjliga tolkningar av materialet som går att göra. Exempel på 

detta är exempelvis det faktum att bedömningen av ordens stilnivå är personlig, vilket dock är 

en effekt av att det saknas en exakt mall för vilka ord som innehar en viss stilnivå. 

Man ska också ha i åtanke att citatteckenanvändningen bara utgör en liten del i den helhet 

som bygger upp språket i förundersökningsprotokollen. Att viss enskild citering kan påverka 

rättsäkerheten något innebär inte att förundersökningsprotokollen som helhet är att betrakta 

som rättsosäkra eftersom det finns så många faktorer som spelar in. 

Viktigt är det också att nämna att förundersökningsprotokollen är en avspegling av 

verkligheten. Man kan säga att det finns tre sanningar där den första är vad som verkligen 

hände. Den andra sanningen är hur detta upplevdes och senare berättas av gärningsmän, 

brottsoffer och vittnen. Det sista steget är det som slutligen hamnar i polisrapporterna. Det är 

enbart den tredje nivån av sanningen som det är möjligt att analysera när man utgår från 

förhörsprotokoll. Det gör att det är svårt att avgöra vem som sagt vad i verkligheten och vad 

som därmed borde stå med citattecken.  

3.2.2 Avgränsningar 

Alla förekommande citat i förhörsprotokollen används inte eftersom det är en för stor mängd 

för denna undersöknings omfång. Ofta förekommer det en stor mängd av 

citatteckenanvändning som belyser samma språkliga företeelse, varför bara en del av citaten 

används för att belägga dessa företeelser då mängden med exempel skulle bli ohanterlig. 

Särskilt handlar detta om den korrekta citatanvändningen som utgör en stor del av 

förundersökningsprotokollen, men som därmed inte analyseras djupare i denna undersökning. 

 
 



Exempel på korrekt citatteckenanvändning förekommer dock i undersökningen för att kunna 

ställas i kontrast till de felaktiga, syftet med det är att skapa en större förståelse om vad det är 

som avviker.  

I materialet förekommer också en stor mängd citat och anföringar som inte försetts med 

citattecken. Dessa används inte i undersökningen då det är citattecknen som är det intressanta 

för att svara på frågeformuleringar och syfte. Något enstaka exempel ges dock för att påvisa 

förekomsten av detta fenomen.  

3.2.3 Etiska forskningsprinciper  

Det material som ingår i undersökningen bygger på texter av ett etiskt känsligt slag eftersom 

de i original innehåller namn och personuppgifter på personer inblandade i olika rättsfall. 

Materialet kommer från projektet Texter med tyngd. Skrivande i utbildning och yrkespraktik som 

bedrivs vid Linnéuniversitetet. Namn på personer och platser samt andra personuppgifter är 

anonymiserade för att det inte ska vara möjligt att identifiera personer, vilka berörs av materialet. 

Det är möjligt att med namnen som hjälp utläsa ungefär vilken etnisk bakgrund som en person har 

vilket dock inte är relevant i denna undersökning. Projektledarna har också skrivit på 

sekretessförbehåll och man följer forskningsetiska principer i projektet, och i denna undersökning. 

4 Analys och resultat  

De kategorier som analyseras i denna del är direkt anföring, rekvisit: kränkningar, rekvisit: 

hot, rekvisit: våldsuttryck, ironiskt avstånd och övrig användning.  

 

4.1 Exempel på rekommenderad användning 

Det finns väldigt mycket citatanvändning som är korrekt i enlighet med polisens egna 

riktlinjer, vilket också är viktigt att belysa för att skapa en nyanserad bild av helheten. Dessa 

visar att det är vid den direkta anföringen som man bör använda citattecken. Här följer 

inledningsvis några exempel på hur det ska se ut, enligt riktlinjerna: 

(1) Esma berättar att hon fått sms från Emina där det står att hon ”orkar inte 

mer”, ”att hon är rädd”, och ” att hon är skrämd” 

(2) Emir svarade med ”gå du jag är i närheten” 

 
 



(3) Esser ringde till NN och sa att han vill ta tillbaka sin anmälan, ”jag vill bara 

glömma allt”.  

4.2 Rekvisit: Kränkningar 

Frekvent förekommande i materialet är förhör med personer som utsatts för olika former av 

psykiska kränkningar, oftast i form av användning av språkvåld och kraftuttryck för att 

förringa och skada den andra parten. I de allra flesta fall behandlas dessa typer av ord och 

fraser som citat. 

(4) Detta har pågått i två års tid och uttrycken som Emir använder har varit 

”hora” och djävla fitta” och ”idiot”. 

(5) Baricio var hotfull och sa: ”Neger. Jävla hora”! 

Här fyller citatanvändningen två funktioner, nämligen att man visar att det inte är ens egna 

uttryck samt att markera att de ligger på en opassande stilnivå. Ytterligare en funktion som 

citattecknen här får i (5) är en markerande eller upplysande effekt där citattecknen riktar fokus 

mot det som är viktigt i meningarna, nämligen kränkningarna, som är åtalbara. Även om man 

bara läser texten extensivt så landar ens ögon lätt på de delar som på något sätt är avvikande, 

här citaten. Man får förmoda att detta inte är något man avsett att göra, men det får likaväl 

denna funktion. Den kan på sätt och vis vara positiv då man lätt kan få en överblick över vad 

som har uttalats mellan de berörda parterna. Samtidigt gör det att konsekvensen blir ännu 

viktigare då man under en extensiv läsning kan anta att allt som sätts inom citattecken också 

är citat, vilket inte är fallet i alla förhörsprotokoll.  

 

Beträffande kränkningarna finns en annan typ av brist på konsekvens, vilket nedanstående 

speglar. 

(6) När hon kom in i lägenheten hörde Frederika att han kallade Fanny för 

”hora” och att hon var ful och inte kunde något.  

Här uppträder en skillnad i hur kränkningsuttryck behandlas olika beroende på ordets 

inneboende grovhet och förolämpningsgrad. Invektivet sätts inom citattecken men inte det 

beskrivande adjektivet. Återigen är det polisens egen värdering av orden som spelar in, och 

skapar en osäkerhet om vad som direkt har sagts och vad som återberättas med andra ord 

genom upphovsmannen till citaten. Just detta är en distinktion som är genomgående på många 

 
 



ställen i rapporteringen. Det är flera gånger osäkert vad som har sagts direkt av den förhörde 

personen och vad som inte är ordagrant sagt, utan snarare återberättat av den som skrivit ner 

förhöret. Därför är det viktigt att vara konsekvent vid citatteckenanvändning. Det är svårare 

att ifrågasätta ett direkt citat från ett förhör, medan återberättandet av en utsaga lättare kan 

förvrängas och därmed tappa i tydlighet och värde.  

(7) Dennis har också kallat Deng-Wu för hora vid vissa tillfällen. 

(8) Han tror att hon kallade honom ”idiot” eller liknande.  

Dessa två citat är hämtade från olika förhör i samma förundersökningsprotokoll. Här är det 

förvånande att se att ett av tillmälena står helt omarkerat medan det andra fått citattecken. 

Man kan knappast anse att ordet ”hora” skulle var ett mildare uttryck än ”idiot” och att det är 

därför det får stå utan citattecken. Min hypotes här är att polisen använder citattecknen för att 

uppvisa tvivel mot det sagda, och att denne har en större tilltro till sanningshalten i det 

kvinnan säger än vad mannen säger. I så fall är detta ett mycket tydligt exempel på när 

citatanvändningen kan ge en negativ inverkan på rättsäkerheten.  

Dock ska tilläggas att det inte står angivet huruvida det är samma person som har genomfört 

och nedtecknat de båda förhören och det kan därför bero på stilmässiga skillnader mellan två 

skribenter. Även om detta skulle vara fallet så bör man se över språkbruket i detta fall och 

samordna det som skrivs för att inte eventuella oegentligheter av denna typ skall kunna 

uppstå. 

4.3 Rekvisit: Hot 

Liksom kränkningar sätt också hot ofta inom citattecken vilket leder till en ökad fokusering på 

rekvisiten i förhörstexterna. 

 (9) ”Slår du Cia igen så sticker jag kniven i halsen på dig”  

(10) Han skrek under tiden som han slog henne, bland annat skrek han ”din 

jävel, jag skall döda dig”. 

  (11) Felix svarar att han ville veta vem som ”skulle plocka honom” . 

(12) Vid ena tillfället sa han ”jag ska skjuta skallen av dig” och vid andra 

tillfället ”jag ska hugga huvudet av dig”  

(13) Nicklas tog struptag på honom och när han kom loss sa han till Nicklas att 

”nästa gång så sitter kniven i din rygg”.  

 
 



Den korrekta användningen av citattecknen i dessa fall belyser vikten av man verkligen bör 

vara helt säker på vad någon sagt om man ska använda citattecken. Att tillskriva någon 

oskyldig person denna typ av uttalanden kan få stora rättsliga och personliga följder.  

4.4 Rekvisit: Våldsuttryck 

Många uttryck som rör fysiska konfrontationer sätts inom citattecken oavsett om de är mellan 

parter i brottsmål eller om det är polisens insatser som beskrivs. 

(14) Då hade Fidde tagit tag om hennes armar och hållit fast henne och ”slagit 

henne”.  

(15) egentligen inte var ett slag han utdelade utan mer en ”klapp” i ansiktet 

vilket inte medförde några som helst märken i ansiktet  

(16) De kommer in i tamburen, poliserna, och ”brottar” ner honom på golvet och 

så på med de här fängslen.  

(17) Vidare så har Agnes berättat, att André tog ”strypgrepp” på henne  

(18) Tillfrågad så var slaget han gav Ajna en ”örfil” på kinden.  

(19) Bengt-Olof uppger att han inte slog Britta hårt, det var ungefär som när 

man ”lusar” till någon över huvudet 

Eftersom denna typ av uttryck är en del av rekvisiten kan man anta att det är därför som 

polisen valt att använda sig av citattecken här för att markera dess juridiska betydelse. 

Effekten blir dock snarare ironisk, särskilt i (14) eftersom man valt att sätta även det 

personliga pronomenet inom citattecknen. Därigenom behandlas inte enbart våldshandlingen 

med en ironisk underton, utan även brottsoffret.  

Ett ord som har samband med fysiskt våld och som ofta förekommer citatmarkerat är ordet 

blåtira eller blåöga: 

(20) Den 1 april i år hade dottern ett mycket kraftigt ”blåöga”, höger öga 

(21) hon vid ett tillfälle i mars 2008 såg en ”blåtira” på Cents ena öga  

(22) hade en ”blåtira” på ena ögat  

(23) Fanny kom hem till henne och hade en ”blåtira” över ena ögat  

 
 



Detta är ett enskilt ord som frekvent utsätts för felanvändning. Problemet här är förmodligen 

att det saknas synonymer till detta fenomen som håller en tillräckligt hög stilnivå vilket gör 

det till ett problemområde för skribenterna. 

4.5 Avståndstagande citatteckenanvändning 

Det förekommer i flera rapporter den typen av citatanvändning där författaren av 

förundersökningsprotokollet använder sig av citattecken för att visa eget avstånd gentemot 

ordval: 

(24) På fråga varför det inte blev något ”riktigt” med Filippa svarar Felix att 

Filippa aldrig kunde bestämma om hon ville ha något förhållande.  

(25) Hans nästa Sverigebesök var år 2003 då han och Amma gifte sig ”på 

riktigt”  

Här ser vi hur skribenterna använder sig av citattecken för att skapa ett avståndstagande till 

sitt eget ordval. Det är också ett exempel på enskilda ord som ofta hamnar inom citattecken. 

Varför just ”riktigt” så ofta omges av citattecken är svårt att avgöra. Men här hänger det 

samman med att ordet har en djup semantiskt dimension om vad som är på riktigt och vad 

som inte är på riktigt. Därmed kan poliserna själva bli osäkra på när ordet ska användas då det 

är otydligt vad den alternativa värld som ordet ”riktigt” avspeglar innebär. Man kan se det 

som att antingen är man gift eller också inte, varför ordvalet representerar något som inte är 

möjligt. Det är trots dessa invändningar en felaktig citatanvändning då det inte är några 

direkta utsagor som markerats med citattecken. Svårigheter med ordet gifta är förmodligen att 

språkkänslan gör att man vet att det är svårt att binda adverb som har en förstärkande eller 

försvagande funktion till komplementära motsatser.  

(26) Ali hade då ”avslutat” sitt liv i USA  

Återigen ser man i (26) hur den polis som skriver förhörsprotokollet använder citattecken som 

en försvagning av ordets innebörd. I detta fall kan man kanske anse att det till viss del är 

semantiskt befogat då avslutat sitt liv kan komma att förväxlas med att begå självmord om 

man hör hela meningen ryckt ur sitt sammanhang. Eftersom konsekvensen är av högsta 

relevans i sammanhanget så hade förmodligen en synonym av något slag varit bättre.  

 
 



Från samma förhör finns ytterligare ett intressant exempel: 

(27) Amma följde efter Ali och sade i köket åt honom ”Get the hell out of my 

appartment”. Ali svarade ok, fimpade cigaretten och packade ihop sina saker. 

Här ser vi en annan typ av inkonsekvens, nämligen där ”Get the hell out of my appartment” 

får stå inom citattecken medan ordet ”ok” som också förefaller vara en direkt utsaga får stå 

utan. Ska man spekulera runt detta så kan en hypotes vara att ”ok” är ett kort uttalande och 

därför inte satts inom citattecken eller också därför att det längre citatet innehåller ett 

kraftuttryck. Generellt så sätts kraftuttryck inom citattecken vilket finns exemplifierat på 

många ställen i undersökningen. 

(28) Cent hade inte dåligt ”ölsinne” 

Anledningen till försvagningen av ordet ölsinne kan antas bero på att det är ett i det närmaste 

slangaktigt uttryck och att författaren av rapporten därmed anser att det inte är ett allmänt 

vedertaget begrepp. Dessa ord tenderar också att i stor utsträckning hamna inom citattecken. 

Det intressanta är att det finns en helt klar insikt och kunskap hos poliserna om vilka ord de 

tycker sig kunna använda eller inte. Man kan därför fundera på varför de väljer just dessa 

uttryck om de tycker att de inte är tillräckligt precisa och saknar inneboende stilnivå. Finns 

det brister i vokabulären hos författaren där man inte har förmåga att komma upp med en 

fungerande synonym? Denna typ av medveten icke rekommenderad användning är något som 

man genomgående finner i materialet där en osäkerhet kring sitt eget språkbruk kan vara 

orsaken. Genom att poliserna reserverar sig mot det egna språket får det en effekt av att 

innehållet också ter sig osäkert. Hade de istället skrivit många av de jargong- och slangartade 

orden utan citattecken så hade språket tett sig betydligt mer tydligt och klart och att poliserna 

är säkra på vad skriver om. 

(29) Edla menar att det är det gäng som han umgås med som 

”triggar"” något hos honom som ger problem  

(30) Slaget ”tutchade” lite på Eriks hjässa. 

(31) eftersom Ali har ett ”case” i domstolen gällande en axelskada. 

(32) Aino säger att då Antti dricker sprit så blir det en ”blackout”.  

 
 



Här visar det sig vara mer främmande ord som sätts inom citattecken. Återigen går 

det peka på en osäkerhet över vilken stilnivå det är som är passande. 

(33) Han blev informerad om att han inte fick vara kvar på X-hemmet 

då där är ”nolltolerans” vad gäller droger och alkohol.  

Här är ett märkligt exempel på citatanvändning. Man kan knappast säga att ordet 

”nolltolerans” skulle vara ett slanguttryck. Eftersom polisrapporten kan sägas 

tillhöra en slags offentlig diskurs så är det intressant att diskutera begreppet stilnivå 

här. Man kan se att de uttryck som sätts inom citat oftast har en lägre stilnivå än vad 

genren i övrigt uppträder med. Det är svårt att avgöra vilken nivå det är som gäller 

då den kan varierar mellan olika polisers skrivande. Eftersom 

förundersökningsprotokollen är offentliga handlingar som används i juridiska 

sammanhang kan man anta att det ändå finns en relativt hög stilistisk nivå. Det är 

svårt att fastställa stilnivån eftersom inkonsekvensen är stor i mycket av materialet 

och det blir otydligt vilka ord som anses ha för låg nivå och vilka som är 

acceptabla. 

Även dessa citat kan exemplifiera en viss osäkerhet i språkanvändningen i 

förhållande till ordens stilnivå eller deras semantiska dimension i förhållande till 

innehållet: 

(34) Det började egentligen med ”fula ord” och att Erbil ville ändra på 

hennes sätt. 

(35) Anita är väldigt medveten om detta och vet vilka ”knappar” hon 

ska trycka på. 

(36) hon har upplevt hoten om att ”skickas” tillbaka som mycket 

pressande.  

 (37) Hon blev arg och var provocerande samtidigt som hon var 

undvikande och ”långt borta”  

Exemplen ovan är några få av ett otal exempel på när borttagandet av citattecken inte skulle 

ge någon som helst negativ effekt på protokollen, utan istället tvärt om. Generellt i materialet 

visar det sig att det handlar om en överanvändning av citattecken.  

 
 



4.6 Övrig användning 

Det finns också vissa enskilda exempel på annorlunda citatanvändning som förekommer i 

något enda fall: 

(38) Hon upplevde som om han lade ”något” på byrån i hallen. Hon fick för sig 

att även detta var en kökskniv. På fråga om hon såg att han hade två köksknivar 

svarar hon nekande men då han lirkat med skruvarna och inte fått av blecket såg 

hon att han tog ”något” från byrån. Hon upplevde ”något” som vitt och 

glimmande och fick för sig att det var en stor, vit kökskniv som funnits i köket. 

Hon säger också att då han lämnade dörren tog han det ”något” från byrån i 

samma hand som den kökskniv han använt.  

Här har skribenten valt att hela tiden markera ordet ”något” för att beteckna ett okänt föremål. 

Varför man väljer att sätta citattecken runt referenten är oklart i detta fall. Ordet ”något” kan 

knappast räknas ha en för låg stilnivå för att det därför skall anses vara motiverat att sätta 

citattecken kring det. Kanske uttrycker den polis som skrivit texten sitt tvivel över huruvida 

det existerade ett ”något” överhuvudtaget. Mer troligt i detta fall är att man vill påvisa att det 

är samma något som det refereras till i genom hela texten eftersom det kan vara ett vagt 

begrepp och i stort sett representera vilket föremål som helst. Om man tar bort citattecknen 

vid orden här så blir texten otydligare än vad den är med citattecknen. Så här är det semantiskt 

befogat att använda citattecken trots att det strider mot skrivreglerna, eftersom innebörden lätt 

kan gå förlorad. Här lyser också nackdelen med de strikta skrivreglerna igenom då 

flexibiliteten saknas för att kunna anpassa skrivandet till olika situationer. Lättast vore 

förmodligen att använda ett annat ord att referera till, exempelvis ordet föremål. 

 

Det förekommer också på några ställen att det saknas citattecken runt rena citat, vilket även 

det är en typ av anomali eftersom avsaknad av citattecken kan försvaga språkets precishet. 

Detta strider också mot Polisens egna regler för skrivande eftersom det tydligt framgår att allt 

som är direkta citat också ska omges av citattecken vilket det i dessa fall går att urskilja då det 

är direkt anföring som förekommer. 

(39) Han sade att om något skulle vara på tok ,har hon gömt sina känslor jävligt 

bra.  

(40) Antti kom efter Aino och frågade henne vad var det du sade ?  

 
 



(41) Hon frågar då: skall du slå mig igen? Han svarar: det skall bli ännu värre. 

 

Något som tas upp i Riktlinjer för polisens skrivande (Rikspolisstyrelsen 2007:18) är vikten av 

att endast ordagranna citat skall markeras med citattecken. Här riskerar man att försvaga 

rättsäkerheten då man tillskriver personer i fallen uttalanden som man inte kan vara säker på att 

de gjort.  

(42) Hans ordval var i stil med ”Din jävla idiot”. 

(43) I samband med bråket kan Gerry ha skrikigt något dumt i stil med ”dumjävel” 

(44) Estrella sade något liknande ”lägg av” 

(45) tog tag om hennes båda handleder och sade något liknande ”nu skall vi prata”. 

 

4.7 Sammanfattning 

Om man sammanfattar analysen så skulle man kortfattat kunna säga att finns en utbredd 

användning av citattecken som inte följer de riktlinjer som Polisen har för sitt skrivande. I många 

fall handlar det om att citattecken används där de inte behövs, vilket ger en ironiserande eller 

svårtolkad effekt. Viss inkonsekvens förekommer också där man inte kan se vad det är som 

avgör huruvida ett ord eller uttryck sätts inom citattecken. Det man särskilt ska ta i beaktande är 

de typer av formuleringar där man riskerar att tillskriva inblandade parter i ett brottsmål 

uttalanden som de inte har gjort. Riktlinjerna är också ytterst tydliga med detta då det enbart är 

direkta anföringar som man anser får förses med citattecken, vilket gör att det rimligen inte bör 

uppstå några större mängder av tvivel inför valet mellan att använda citattecken eller ej. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att mycket av citatbruket är korrekt i polistexterna. 

5 Avslutning och diskussion  

Avslutningsvis diskuteras resultatet av analysen. 

5.1 Var uppstår felaktig citatteckenanvändning?  

Under analysens gång uppdagades det flera olika typer av situationer i texten där man 

använder citattecken på ett sätt som strider mot Polisens egna riktlinjer för hur citattecken ska 

få användas. Det går att se tydliga mönster och att det ofta handlar om osäkerhet hos 

 
 



skribenten inför vissa språkliga företeelser. Något som visat sig vara föremål för denna typ av 

fel är där man använder ord som antingen är helt främmande eller delvis försvenskade. Här 

kan man delvis förstå att tveksamheter uppstår. Språklagen infördes 2009 och man kan där 

läsa att ”Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i 

offentlig verksamhet är svenska” (Språklagen 2009:10 §). Även om materialet tillkom före 

denna lags införande så påverkas ändå dagens förundersökningsprotokolls utformning då de 

används i offentlig verksamhet och därmed ska vara skrivna på svenska. Problemet här 

handlar ofta om att det kan vara svårt att avgöra om eller när ett främmande ord införlivats i 

svenskan och därmed kan anses vara acceptabelt att nyttja i offentliga sammanhang. 

Lösningen här om man är osäker på huruvida ett ord är allmänt vedertaget eller inte är att 

använda sig av synonymer i större utsträckning. Om man ser på exempel (30) från 

analysdelen så används ordet ”tutchade”. Om man som i exemplet är osäker på huruvida det 

passar in skulle ett ord som nudda kunna passa lika bra. 

En annan kategori ord som gärna sätts inom citattecken är ord vars semantiska innebörd kan 

te sig något dubbelbottnad eller ologisk i sammanhanget. Orden kan ha en dubbelmening som 

exempelvis ”avslutat sitt liv” (26) och därmed reserverar man sig inför eventuella 

missförstånd med hjälp av citattecken för att därigenom markera att ordvalet är något svagt 

och att läsaren bör uppmärksamma att ordet skulle kunna misstolkas. Ett annat liknande 

fenomen som bygger på ordets innebörd är svårigheter inför komplementära motsatser. I ett 

exempel, t.ex. ”gifte sig "på riktigt”(25), så får adverbet en svårtolkad funktion i detta fall. 

Man försvagar innebörden av frasen gifte sig vilket inte är kompatibelt med en komplementär 

motsats då man antingen är gift eller inte. Lättaste lösningen här vore förmodligen att helt 

utelämna citattecknen för att minimera risken för att man misstar en reserverande 

citatanvändning för ett direkt citat. Textens innebörd bör knappast gå förlorad så länge som 

man läser hela sammanhanget.  

En mycket stor kategori anomalier är de ord som inte når upp till den stilnivå som man har 

anslagit för resten av det textuella sammanhanget. I vissa fall sätter man ord som torde kunna 

anses ha en tillräckligt hög nivå inom citattecken, exempelvis ”nolltolerans” (33). Man kan 

lätt stryka citattecknen och enbart få en positiv inverkan på språkets stringens. För ord som 

har en lägre stilnivå finns det två tydliga alternativ. Antingen använder man synonymer som 

man anser har ett höge stilvärde eller så avlägsnar man citattecknen och accepterar att vissa 

ord inte når upp till den önskade stilnivån. Båda alternativen kan anses vara bättre än att bryta 

 
 



mot polisens skrivregler och därigenom skapa en osäkerhet beträffande vad som är polisens 

egna tankar eller tolkningar och vad som faktiskt har sagts. 

När det kommer till kraftuttryck, fula ord och kränkningar så är det svårt att sätta en gräns för 

huruvida de är citat eller inte. Visserligen har orden ursprungligen yttrats av någon, men då 

det är enstaka ord som markeras i ett helt yttrande så blir effekten oftast att citattecknen 

används för att markera avstånd gentemot denna typ av ord. Viktigast här är förmodligen att 

användningen är konsekvent, vilket skulle minimera risken för misstolkningar av texterna. 

De resultat som framkommer av analysen bekräftar också vad Jönsson kommit fram till i sin 

undersökning. Det förekommer brott mot riktlinjerna och det handlar ofta om felaktigheter i 

samband med jargongartade uttryck och ord som inte har en acceptabel stilnivå (Jönsson 

1988). 

5.2 Kan citatanvändning försvaga språket i förhörsprotokollen och därmed 

kunna riskera texternas tyngd i rättsliga sammanhang? 

Man kan säga att det finns en risk att de rättssäkra värdena i samhället kan påverkas av hur 

poliserna använder sig av citat i sina förundersökningar.  

De främsta riskerna ligger i de typer av citat där man medvetet eller omedvetet tar ställning 

för den ena parten genom att underminera dennes ställning genom tveksamhetsmarkörer. 

Vissa fall som angränsade till detta stod också att finna i materialet. De var dock i minoritet 

och därigenom så upprätthålls rättssäkerheten.  

Något som poliserna visade sig vara sämre på är de ställen där man använder citattecken trots 

att det inte är ett ordagrant citat. Här är risken, som tidigare nämnts, att man tillskriver 

personer uttalanden de inte har gjort. Särskilt allvarlig är bristerna på de ställen som berör hot 

och kränkande uttalanden eftersom dessa är brott och därför riskerar att bestraffas trots att 

man inte kunnat påvisa vad de exakta yttrandena varit.  

Sedan finns det olika typer av användning av citattecken som har en mindre inverkan på 

rättssäkerheten, såsom på de ställen där man reserverar sig mot sitt eget ordval. Dessa får 

förmodligen inte en lika direkt effekt på rättssäkerheten då det är relativt lätt att se 

citattecknens funktion som avståndsmarkörer mot vissa ord. Risken kan dock vara att 

undertonen kan bli lite ironiserande om man överanvänder denna typ av markeringar. 

 
 



Huruvida dessa faktorer har kommit att i praktiken påverka rättsäkerheten kan man inte med 

säkerhet veta utan att göra en grundläggande undersökning av brottsmålen och dess följder, 

och även om så skulle vara fallet försvåras det ytterligare av att citattecknen är en minimal 

beståndsdel av förhörsprotokollen. Att språket som helhet är viktigt för förhörsprotokollen 

kan man dock fastslå då man inom Polisen har så tydliga riktlinjer för dess bruk då man vill 

minimera risken för oegentligheter. Att citattecknen är en byggsten i språket kan inte 

förnekas, särskilt i de citatrika förhörsprotokollen. 
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