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Abstract 

Persson, Gunilla Almström. 2009. Perspektiv i polisprotokoll. (Perspective 
in Police Reports.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in 
Scandinavian Philology. New Series 50. 152 pp. 
 
The subject of this study is perspective in police reports. The overall aim is 
to introduce new tools for analysing perspective in written narratives. The 
material consists of reports based on different accounts of the same conflict 
from a number of people (the suspect, the injured part and witnesses), that is, 
different versions of the same sequence of events. The study begins with a 
theoretical discussion of perspective in literary texts and of some characte-
ristics of the police reports examined. Two tools are developed to analyse 
linguistic means for identifying perspective. 

The first analytical tool can be placed within the framework of cognitive 
semantics. Analysis here concerns seeing space differently and having diffe-
rent limits in one’s way of experiencing the sequence of events. This con-
ceptualisation of the focaliser (the person whose perspective is reported) is 
realised in the text through certain spatial expressions associated with the 
concept of centre. To analyse the centres chosen, the image schema CENTRE–
PERIPHERY is used in examining instances of the adverbs fram and bort and 
their derivations. 

The second analytical tool can be placed within the theoretical framework 
of dramaturgy. Analysis here concerns perceiving the dramatic development 
of events differently, that is, dramatic patterns in the different versions of the 
conflict and which character is given the most active role in it. The differen-
ces can be seen in the focaliser’s choice of events and how aggression is 
consciously or unconsciously described in terms of how different characters 
cause the conflict to escalate. 

The hypothesis being tested is whether the suspect’s perspective is dis-
cernible in the report of the suspect’s account. The hypothesis is confirmed. 
The study shows that the tools introduced work successfully in the analysis 
of perspective. Both analyses yield results, which in both cases can be vali-
dated. 

Keywords: centre, drama structure, focalisation, narratology, perspective, 
police reports, Swedish. 



 

 



 

Förord 

Den här avhandlingen är kort och det är jag glad för. Lejonparten av det som 
jag har skrivit sitter i pärmar på mitt arbetsrum eller är nermalt i pappers-
återvinningen för att bli nya oskrivna pappersark. Boken är ett resultat av ett 
stort antal omskrivningar och man kan med emfas tala om att jag varit med 
om både en skrivprocess och en forskningsprocess. Det har bitvis varit svårt 
och tungt. Mot bakgrund av just detta så ser den avhandling som nu ligger 
klar så chockerande enkel ut. När jag tänker bakåt på mitt arbete så känns det 
heller inte så svårt. Det, om något, måste ju betyda att jag är klar och att det 
är dags att ta sig an nya uppgifter. 

Ibland skriver man i sådana här förord om något särskilt som kan ha bi-
dragit till författarens intresse för språk. Jag har funderat på det där och hittar 
ingen särskild händelse. Däremot kommer jag att tänka på en lek som jag 
och mina kusiner lekte under min barndom. Den pågick under flera år och 
innebar rollspel av intressanta karaktärer som utvecklade ett helt eget språk: 
det för allmänheten ännu okända och för språkvetare ännu outforskade 
språket bodjas. Jag tror att det var under bodjas-leken som språkintresset och 
intresset för dramatik började utvecklas. Tack kusinerna Kersti, Lena och 
Maggi! Karavanzare! 

Så vill jag då rikta ett tack till min handledare Staffan Hellberg som out-
tröttligt följt mitt arbete under alla dessa år. Handledningarna har varit 
många: ibland minutkorta och ibland flera timmar långa. Han har alltid tagit 
sig tid, varit snabb, noggrann och visat ett stort engagemang för mitt ämne. 
Ett särskilt tack vill jag rikta till min biträdande handledare nummer två i 
ordningen, Cecilia Falk. Hon tog emot mig i sitt hem mitt i den vackra som-
maren 2008 och hon har sedan dess uppmuntrat och läst så bra. Tack också 
till min första biträdande handledare Kristina Svartholm. Jag vill därtill rikta 
ett tack till Peter Cassirer som var handledare när jag skrev min D-uppsats. 
Utan hans uppmuntran att fortsätta mina språkstudier hade den här avhand-
lingen inte blivit skriven. Jan Svanlund har läst avhandlingens kapitel om 
analysmodellen för dramats centrum, vilket ledde till att texten avsevärt för-
bättrades. Ett alldeles speciellt tack till Yvonne Lindqvist som skuggoppo-
nerade och bland annat hade förslag på rejäla förändringar vad gäller av-
handlingens struktur och som efter skuggoppositionen bjöd mig på öl och 
pizza när det kanske var jag som borde ha bjudit henne. 

Flera andra personer har också hjälpt mig med mitt arbete och det är 
något som jag vill tacka för. Till dem hör personalen i arkivet på Stockholms 
tingsrätt som hjälpt mig ta fram protokoll, Per Näsman på KTH som bidragit 
med de statistiska prövningarna, Gunnar Thun i polisforskningsnätverket 



 

som svarat på frågor om polisers arbete, Claes Löfgren som var den första att 
visa mig några polisprotokoll och Noak och Mimmi Löfgren som hjälpt till 
att skriva in protokollen i word-dokument. Jag känner därtill stor tacksamhet 
till dem som läst korrektur, vilka är Andreas Nord, Lisa Rudebeck och Maria 
Bylin. Pia Nordin ska också ha ett stort tack för all hjälp med redigering av 
avhandlingstexten. Och sist men inte minst så ska Cilla ha ett varmt tack för 
det storartade omslaget. 

Institutionen för nordiska språk i Stockholm är en väldigt trevlig arbets-
plats. Alla som arbetar där bidrar till det. Tack allihop! Jag vill utöver upp-
märksamheten till alla arbetskamrater också särskilt vända mig till mina 
rumskamrater genom åren, Inger Lindell, Eva Klingberg Merk (†1998), 
Mats Larsson, Kristina Jämtelid, Anders Björkvall, Yvonne Carlsson och 
Ulrika Djärv, och tacka för allt småprat mellan arbetspassen. 

Ett alldeles speciellt tack riktar jag till Linda Kahlin för alla samtal om 
språk, vetenskapligt arbete och livet i stort. Jag tänker ofta på den där lunch-
en i Ellen Keys park sommaren 2004 när du gav mig stöd att fortsätta med 
avhandlingsarbetet uppförsbacken till trots. Jag vill också tacka Lotta och 
Stor-Johan och Nicklas och Ninna för den där avlägsna kvällen då också ni 
övertalade mig att fortsätta. Ni har alla fått mig att göra det jag egentligen 
inte vågar. Tack! 

Något som jag särskilt vill belysa här i förordet är i vilken hög grad hist-
orierna och människorna i avhandlingens polisprotokoll har engagerat mig. 
Om jag kunde skulle jag tacka alla dessa personer och berätta för dem med 
vilken inlevelse jag har funderat på deras liv och deras livsöden. 

Under avhandlingstiden har jag haft en doktorandtjänst i projektet Mening 
och tolkning som varit finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Jag har 
även fått ekonomiskt stöd från Greta Ellstams stiftelse och Kinanders stift-
else. 

Det är ju brukligt att man tackar nära och kära i sådana här förord. Jag vill 
egentligen inte rikta ett tack till min familj i relation till mitt avhandlings-
arbete. I stället vill jag tacka er för att ni gör varje vardag i mitt liv så bra och 
trivsam. Jag kan inte tänka mig en roligare och varmare familj än den ni är. 
Rolf, Axel och Johan – ni är det bästa som har hänt mig! 

 
Stockholm, april 2009 
Gunilla Almström Persson 
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1 Inledning 

När en händelse skildras av flera personer så skiljer sig deras berättelser ofta 
åt. De kan ha uppfattat händelseförloppet på skilda vis eller de kan, av olika 
anledningar, välja att skildra vissa delar och utesluta andra. Ibland berättar 
man dessutom vad någon annan har berättat och tar så att säga över dennes 
uppfattning. Hur man har uppfattat har att göra med vad man faktiskt har 
sett, hört och känt, men det kan också ha att göra med vilka intressen man 
har. Ibland förtränger man medvetet detaljer i upplevelsen och ibland sker 
det omedvetet. Detta att berättelsen färgas av någon deltagares uppfattning 
kallar man perspektiv – något som för skrivna berättelser framför allt har 
studerats i skönlitterära texter. 

Jag har i den här undersökningen utgått från diskussionen om hur per-
spektiv markeras i skönlitteratur, men jag har sökt mig till en helt annan typ 
av texter än de litterära. Det material jag har valt är i stället polisprotokoll. 
Texterna är protokoll från förhör om våldshandlingar mellan vanliga med-
borgare och poliser eller väktare. Att studera perspektiv i polisprotokoll är 
intressant för att polisförhör resulterar i flera olika berättelser om samma 
sak. Grundläggande för berättelserna är att de var och en rör samma händelse 
och att det tydligt finns olika intressen i händelsen. Intressant är också att 
protokollet är en skriftlig återberättelse av en annan persons muntliga redo-
görelse. I den här undersökningen om perspektiv har jag valt andra analys-
metoder än de traditionella. Med min undersökning vill jag bidra till diskus-
sionen om hur perspektiv kan markeras i skrivna berättelser. Vid sidan av det 
går jag också in i en forskningstradition som undersöker olika aktörers roll 
och inflytande i brottmålsprocessen. 

När jag första gången såg ett polisförhörsprotokoll, som beskrev en kon-
flikt mellan två människor, slogs jag av hur likt ett litterärt drama protokoll-
texten var. Den beskrivna konflikten i protokollet höjdes gradvis mot en 
klimax och personerna i texten sattes i rörelse genom den återgivna hand-
lingen. När jag sedan läste fler protokoll från förhör av olika inblandade såg 
jag att också de hade en liknande dramatisk struktur, de följde ett gemensamt 
mönster. Den här typen av regelbundenhet i berättelser har ibland kopplats 
till kognitiva processer för hur människor minns, förstår och återger händel-
ser. Sådana mönster, eller mentala scheman, kan betraktas som gemensam-
ma för medlemmar av ett samhälle eller en kultur (Gärdenfors 2006:54, Rice 
1980:152–171). 

Vid sidan av regelbundenheten såg jag också sådant som tycktes variera 
mellan de olika protokollen. Det som varierade var vem som skildrades som 
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viktig för händelseförloppet samt vem som framställdes som mest aggressiv 
i konflikten. 

Mina iakttagelser ledde till frågan om det går att observera olika per-
spektiv i olika polisprotokoll som återger samma händelseförlopp och som i 
så hög grad är lika varandra innehållsligt och strukturellt. Om svaret på den 
frågan är ja, är min nästa fråga vems perspektiv som avspeglas i protokoll-
texten. Det faktum att protokollen i så stor utsträckning liknar varandra man-
ar till ett jämförande studium. I en sådan jämförelse vill jag särskilt iaktta om 
det är den förhördes perspektiv som syns i de olika texterna. 

I det här arbetet ser jag på perspektiv som en egenskap hos text och min 
utgångspunkt är att perspektiv kan undersökas genom analys av vissa språk-
liga drag i den skrivna texten. 

1.1 Om polisprotokoll 
Dagligen håller poliser förhör med misstänkta gärningsmän, offer och vitt-
nen. Polisens frågor syftar till att få fram iakttagelser och information från 
den förhörde. Svaren och de återberättade fragmenten ska ge en samman-
hållen bild av ett händelseförlopp som eventuellt medfört ett brott mot lagen. 
Den förhörande polisen sammanställer detta till en skriven berättelse, ett för-
hörsprotokoll, vilket så långt det är möjligt ska återge den förhördes åter-
berättelse av den undersökta brottshändelsen. 

De protokoll som utgör avhandlingens material rubriceras ”Våld mot 
tjänsteman”. Våld mot tjänsteman gäller om våldet riktat sig mot tjänsteman-
nen i hans myndighetsutövning, om det påverkar, tvingar eller hindrar hans 
myndighetsutövning samt om det är avsett som hämnd för en myndighets-
åtgärd. 

Förhörsprotokoll är en del av polisens förundersökning. Enligt polisen 
själv har förhörsledaren något olika avsikter med olika förhör. I förhör med 
målsägande (offer) ställer man frågor för att klarlägga att brott har skett och 
hur detta gått till. Det gäller i stort sett även vid vittnesförhör. När det gäller 
misstänktförhör (gärningsman) är avsikten i viss mån annorlunda. Här rör 
förhöret i större utsträckning frågor kring den misstänktes handlande och 
eventuella uppsåt (enligt samtal med kommissarie Gunnar Thun vid Stock-
holmspolisen, ansvarig för Nätverk för polisforskning). Av betydelse för 
brottsutredningen är att kartlägga brottsrubriceringens så kallade rekvisit. 
Dessa är i korthet: Vem har gjort vad mot vem? När, var och hur hände det? 
När det gäller våldshandlingar säger rättegångsbalken att det måste vara 
någon som tillfogat någon annan kroppsskada, sjukdom eller smärta, eller 
försatt honom i vanmakt. Svaret på den juridiska frågan Vem har gjort vad 
mot vem? motsvaras i stort sett av hela händelseförloppet, vilket också redo-
görs för i protokolltexten. Till svaret på När, var och hur hände det? kan räk-
nas sådant som Vem stod var? och Vem rörde sig mot vem? Följden är att 
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olika uttryck för spatiala relationer är vanliga i förhörsprotokoll. De rumsliga 
uttrycken anger olika referenters rörelser och placeringar i den återberättade 
händelsens rum. 

Protokollen ska fungera som en kanal mellan den förhörde och åklagaren, 
och ge en samlad bild av den förhördes berättelse. Den förhördes berättelse 
måste också överensstämma med något av rekvisiten för att brottsrubricer-
ingen ska vara korrekt. Den förhörande och protokollskrivande polisen avgör 
vad som är av betydelse för åklagarens utredning. Åklagaren/förundersök-
ningsledaren, som är den primärt avsedde läsaren, har bara den skrivna text-
en och inte förhöret att utgå från i sin bedömning av informationen i proto-
kolltexten (Jönsson 1988:67). Förhörsprotokollen, eventuella rättsintyg och 
annan bevisning ligger till grund för om åklagaren ska väcka åtal eller ej. För 
att åtal ska kunna väckas måste åklagaren på objektiva grunder förvänta sig 
en fällande dom. Om åtal väcks kommer förhörsprotokollen också att bifog-
as de handlingar som sänds in till tingsrätten inför huvudförhandlingen i 
målet (Gumbel 2000). Ett stort ansvar vilar med andra ord på den protokoll-
förande polisen. 

I Förundersökningskungörelse 19 dec. 1947 (nr 948) intagen under rätte-
gångsbalken står bland annat följande om förundersökningsprotokoll: 

22§ Protokoll skall avfattas så, att det ger en trogen bild av vad som före-
kommit vid förundersökningen av betydelse för målet. Utsagan skall, i de 
delar den anses böra intagas i protokollet, återgivas i så nära överensstäm-
melse som möjligt med det talade ordet. 

Förhörsmetodik finns i polisutbildningen och har oftast handlat om det jurid-
iska regelverket. De senaste decennierna har man emellertid börjat intressera 
sig för hur samtalet ska genomföras och sådant som rör psykologi och minne 
(Christianson, Engelberg & Holmberg 1998:15–25). Inom polisutbildningen 
finns dock ingen särskild undervisning i hur man skriver förhörsprotokoll. 
Det finns heller inga skrivna direktiv eller manualer på polisstationerna för 
hur protokoll ska skrivas. Man lär av äldre kolleger och genom egen erfaren-
het. När förhöret är nedtecknat får den förhörde läsa igenom och göra tillägg 
eller ändringar och därefter göra ett skriftligt godkännande (enligt samtal 
med poliser på förhörsenheten på Stockholmskriminalen). 

De texter som det här arbetet riktar uppmärksamhet mot är den samman-
hängande redogörelsen som rubriceras ”Berättelse” i ett förhörsprotokoll (jfr 
bilaga). I varje brottmål förhörs misstänkt och målsägare och oftast också 
vittnen. Alla förhörsprotokoll från ett och samma brottmål gör anspråk på att 
skildra samma händelse. Polisprotokoll har beskrivits som en serie av åter-
givningar av ett händelseförlopp och man talar om att varje protokoll är en 
av flera utsagegenerationer (Aronsson 1984). 
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1.2 Tidigare svensk polisforskning 
Den aktuella svenska polisforskningen pågår främst inom samhällsvetenskap 
och beteendevetenskap. Här finner man frågor kring brottsbekämpning, rik-
ets säkerhet, polisarbetets organisation och ledarskap, polisers laga befogen-
heter, reproduktion av kulturer inom polisen, etnicitet, genus etc. (uppgift-
erna kommer från kommissarie Gunnar Thun vid Stockholmspolisen, an-
svarig för Nätverk för polisforskning, 2006). Till arbeten om polisförhör hör 
Holmbergs avhandling (2004). Holmberg som är beteendevetare beskriver 
attityder, stereotyper och fördomars inverkan på människor i polisförhöret. 
Pedagogen Jakobsson Öhrn (2005) undersöker också hon förhöret i sin av-
handling i vilken hon genom videoupptagningar och intervjuer studerar för-
hörsledarens agerande i förhörssituationen. 

Men det finns också polisforskning som är mer språkligt inriktad. I det 
pågående projektet Texter med tyngd. Skrivande i utbildning och yrkesprak-
tik (www.vxu.se/hum/forskn/info/forskare) lett av Gunilla Byrman, studeras 
skrivande i tre utbildningar och yrken (lärare, poliser och socionomer), där 
myndighetsutövning i olika grad står i fokus för verksamheten. 

Ett äldre och avslutat arbete finner man hos Leijonhielm (1989a) som 
närmar sig det skrivna polisspråket från ett stilistiskt och snarast normativt 
håll, när hon undersöker 100 brottsanmälningar. Arbetet visar att polisanmäl-
ningar lider brist på textbindande element som innehållsorienterande rub-
riker och att innehållet ordnas efter samtalet och därmed saknar en för skriv-
en text planlagd struktur. Vidare definierar Leijonhielm sju kanslispråkliga 
drag som hon kvantifierar i polistexterna. Resultatet visar att vissa anmäl-
ningar har en kanslispråklig stil och andra inte. Av de språkdrag hon under-
söker märks s-passiv som vanligast förekommande. De anmälningar som har 
kanslispråkliga drag har också, enligt Leijonhielm, fler normbrott såsom 
satsradning, inkonsekvent tempus, ordvalsfel etc. (Leijonhielm 1989b). 
Textbindning är själva huvudfrågan för Sieviläinen (2002, 2003) som stud-
erar svenskspråkiga förundersökningsprotokoll i Finland. Hon beskriver och 
exemplifierar hur texterna inleds för att beskriva brottsrubriceringen på 
maximalt fyra rader. Inledningarna skrivs oftast utan finit verb även om finit 
verb och subjekt på blankettens övre del också förekommer. Vidare visar 
Sieviläinen hur brottsberättelsen innehållsligt hålls ihop dels med tema-
bindningar, dels med referensbindningar. 

Gumbel (2000) hör också till dem som gör en språklig undersökning av 
polisprotokoll. I sin rapport vill hon bland annat undersöka perspektiv utan 
att få någon egentlig utdelning i det material hon använder. Hennes material 
utgörs av protokoll från tio fall där män misstänks för kvinnofridskränkning. 
Gumbels övergripande syfte är att se hur den protokollförande polisens in-
ställning till kvinnomisshandel avspeglar sig i förhörens språkliga form. I 
perspektivanalysen tittar hon på språkliga markörer som refererande uttryck 
(pronomen och egennamn), bruket av citat och tempusbyte. Vidare jämför 
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hon innehållet i misstänktprotokoll med målsägandeprotokoll genom att be-
stämma protokollens innehållskomponenter. Dessa är: bakgrund, upprinn-
else, konflikt-/våldsskildring, avtrappning och avslutning. Innehållskompo-
nenternas utrymme i varje protokoll mäts i antal ord. Jämförelsen visar att 
målsägandeprotokollen (kvinnorna) till en tredjedel består av våldsskildring, 
medan protokollen från männens förhör endast till en knapp femtedel rör 
misshandeln. 

Intressantast blir Gumbels rapport när hon tittar på hur polisen bekräftar 
grundantaganden om missbruk, etnicitet och social status som polisen har 
vid kvinnofridskränkning. Bekräftelsen i protokollen av de här attributen 
gör, enligt Gumbel, polisen delaktig i att skapa och upprätthålla olika myter 
om kvinnomisshandel. 

Bland dem som ägnat sig åt polisspråk i förhör bör framför allt nämnas 
Linda Jönsson. Ensam och tillsammans med Per Linell har hon i flera under-
sökningar jämfört samtalet i förhöret med det skrivna protokollet. I en av 
dessa undersökningar mäter Jönsson och Linell (1991) hur mycket text-
utrymme olika aspekter av brottshändelsen (bakgrund, händelseförlopp och 
resultat/värdering) får i samtalet respektive i den skrivna texten. På så vis 
bedömer de hur olika delar av historien belyses som viktiga och relevanta 
(jfr Gumbel 2000). Resultatet blir att de förhörda i förhöret ger bakgrunds-
information och biografiska data större utrymme än beskrivningen av händ-
elseförloppet och beskrivningen av följderna och värderingar av händelserna. 
I de av polisen nedtecknade protokollen får däremot händelseförloppet störst 
utrymme. De förhörda misstänkta har fokus inställt på den biografiska bak-
grunden och poliserna har fokus på juridiskt tekniska detaljer kring genom-
förandet av brottet (1991:86–89, jfr polisens olika avsikter med olika 
förhörda i avsnitt 1.1). 

Ett arbete som, liksom det här, behandlar perspektiv i polisprotokoll är 
Jönssons avhandling från 1988. Svaret på frågan om perspektiv söker hon i 
parternas respektive kontroll över informationen i protokolltexten. Även i 
denna studie jämför Jönsson vad som sägs i förhöret med vad som står i 
protokollet. Utöver det studerar hon med vilka medel protokollföraren ger 
röst åt den förhörde i texten. Hon undersöker okomplicerade ärenden som 
snatteri, bedrägeri och egenmäktigt förfarande. Syftet formulerar Jönsson 
som att hon vill studera och beskriva kommunikationssituationer från kom-
munikationsteoretiska, samtalsanalytiska och sociolingvistiska utgångs-
punkter. Någon hypotes anges inte uttryckligen men hon har, som hon ut-
trycker det, några teoretiska huvudperspektiv utifrån vilka arbetet bedrivs. 
Det ena huvudperspektivet är synen på samtal som en kollektiv konstruktion. 
Utifrån det gör Jönsson antagandet att förhöret inte är en enkel avtappning 
av information utan att den förhörande polisen i hög grad är aktiv i menings-
skapandet. Det andra huvudperspektivet är att se det institutionella samtalet 
som ett led i en kommunikation i flera led. Den synen innebär att överföring 
av samma information i de olika leden får skilda versioner. De här teoretiska 
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utgångspunkterna leder Jönsson fram till frågorna som hon vill undersöka: 
Vilket inflytande och vilken kontroll har den misstänkte över de skrivna 
rapporterna? och I vilken (om någon) mening är det hans berättelse som åter-
ges i rapporten? (Jönsson 1988:1–3). Dessa frågor sammanfattas i frågan 
Vems perspektiv på händelseförloppet är det som skriftligen rapporteras? 
Jönssons arbete placerar sig både i diskussionen kring asymmetri i institu-
tionella samtal och i diskussionen om krav på koherens i text. Först kartläggs 
vem som styr över informationen i förhörets dialog och sedan vems informa-
tionen är i det skrivna protokollet (1988:49). Ett centralt antagande är att 
förhörsledaren i hög grad är aktiv i meningsskapandet genom att definiera 
villkoren för den förhördes utsagor och genom att föreslå tolkningar av vad 
den förhörde, eller båda tillsammans säger (1988:2).  

Resultatet av Jönssons undersökning är att den skrivna brottsberättelsen i 
hög grad formuleras av den förhörande polisen. Jämförelsen mellan vad som 
sägs och vad som skrivs visar att 36 procent av informationen i protokollen 
är en trogen återgivning av den misstänktes utsagor, 18 procent av informa-
tionen är sådant som den förhörde och polisen tillsammans skapar (den miss-
tänktes svar på polisens öppna frågor samt den misstänktes bekräftelse på 
antaganden som polisen lägger fram) och hela 46 procent av informationen i 
protokollen är uppgifter som polisen lägger till och som inte bekräftas av den 
misstänkte (1988:56–61). 

Jönsson visar alltså att polisen i sin roll som förhörsledare styr och kon-
trollerar det som kommer fram under förhöret. Enligt Jönsson har polisen en 
färdig uppfattning om vad som ska ingå i ett misstänktprotokoll och därför 
rapporterar han inte förutsättningslöst det som den förhörde säger. Därtill 
bygger förhörsledaren också ut de uppgifter han får när han formulerar sig 
skriftligt. Han anpassar informationen till en narrativ genre och bygger ut 
texten för att skapa en koherent skriftlig berättelse. Jönsson säger att kravet 
på koherens eventuellt kan medföra betydelseförskjutningar, eftersom det 
kräver tillägg av polisen till den misstänktes uppgifter: 

För att transformera dessa [dialogerna] till koherenta texter krävs att inne-
hållet 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 bli-
vit sagt i dialogen. Över det som tillkommer har i stort sett bara den rapport-
erande parten något inflytande. (Jönsson 1988:97) 

Jönsson hävdar att det inte är möjligt att hänföra berättelsen i förundersök-
ningen till antingen polisen eller den misstänkte. Hon säger att texten för-
visso är ett resultat av ett samarbete, men att polisen har möjlighet att utöva 
stort inflytande på berättelsen. Innehållet i protokollens berättelse motsvaras 
alltså inte direkt av vad den misstänkte själv berättar (1988:66–67). Enligt 
Jönsson använder polisen en berättarteknik för att läsaren ska uppfatta texten 
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som den förhördes berättelse: citattecken och anföringsverb. Hon visar att 
citattecken i stor utsträckning används för markera stilistiskt avvikande 
språkbruk (exempelvis jargong) och inte primärt direkta citat. Jönsson visar 
också att anföringsverb kopplade till den förhörde många gånger används för 
information som springer ur polisens rogativa frågor eller helt enkelt polis-
ens egna påståenden (1988:67–71). 

Gumbel (2000) undersöker även hon anföringsverb för att se om de ut-
trycker perspektiv i hennes protokollmaterial om kvinnofridskränkning. I 
undersökningen räknar hon fördelning av anföringsverb mellan misstänkt-
protokoll och målsägandeprotokoll och får fram att misstänktprotokollen står 
för den övervägande delen. Gumbel förklarar förhållandet, på liknande sätt 
som Jönsson, med att de förhörda är just misstänkta och att det därför är 
viktigt att noga markera att det som står i protokollen är deras utsagor. Gum-
bel kartlägger också typen av anföringsverb kopplade till misstänkt respek-
tive målsägande. Enligt Gumbel markerar den skrivande polisens val av an-
föringsverb distans (exempelvis uppge) eller närhet (exempelvis berätta) till 
den förhörde. Resultatet är att distansen är större till förhörda misstänkta 
(männen) medan närhet eller empati finns för förhörda målsägande (kvin-
norna). 

Det material som Jönsson använder i sin avhandling utgörs av inspelade 
förhör med misstänkta samt de protokoll som förs under dessa förhör. Pro-
tokollen är alltså misstänktprotokoll. De brott de misstänkta har begått be-
skriver hon som relativt okomplicerade, en typ av brott som hon menar inte 
hotar polisens prestige. De okomplicerade brotten utgör i stället goda förut-
sättningar för att förhörsledaren ska kunna utföra sina åligganden i enlighet 
med de instruktioner de har. Hon säger att brott som hotar polisens prestige, 
däremot, borde medföra att förhörsledaren känner sig personligt engagerad i 
brottshändelsen och troligen mycket negativt inställd till den som blir för-
hörd. Som exempel på prestigehotande brottsrubricering nämner Jönsson 
våld mot tjänsteman (1988:21). Trots att Jönssons material torde ha goda 
förutsättningar för att polisen ska ge en samlad bild av den förhördes be-
rättelse, har hon visat att det inte särskilt ofta är den förhördes perspektiv 
som träder fram i protokolltexten. När Jönsson talar om olika perspektiv 
förefaller det i första hand gälla vilken information som är relevant för olika 
personer i förhörssituationen. Hon säger att polisen måste berätta ur ett visst 
perspektiv, vilket innebär att han väljer vissa för honom relevant aspekter 
och mer eller mindre ignorerar andra (1988:93). Jönsson visar att den förhör-
ande polisen i stor utsträckning är medskapare av den nedskrivna brotts-
berättelsen. 

1.3 Syfte 
Med utgångspunkt i den teoretiska diskussionen om perspektiv i litterära 
texter är syftet i den här avhandlingen att bidra med nya analysredskap för 
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hur perspektiv markeras i skrivna berättelser. De polisprotokoll som jag har 
valt att studera skiljer sig från (de flesta) skönlitterära texter så till vida att de 
omfattar flera versioner av hela händelseförloppet. Det gör materialet särskilt 
intressant i en undersökning av perspektiv. De olika versionerna uppvisar 
samtidigt likheter, vilket motiverar en jämförelse mellan de olika proto-
kollen. I arbetet har jag valt befintliga analysredskap som visar sig tacksam-
ma att tillämpa på mitt material men som just inte prövats tidigare för per-
spektivanalys. Ett rör rumsligt uttryckta relationer i texten när centralt angiv-
na positioner anges och ett annat rör strukturen för beskrivningen av hur 
konflikten trappas upp. Analyserna av centrum och konflikt tillämpar jag på 
materialet för att utveckla redskapen för perspektivanalysen. De båda metod-
erna för perspektivanalys som jag introducerar har mig veterligen inte tidig-
are utvecklats. Rumsliga relationer har förvisso studerats i perspektivanalys 
– dock inte på något mer systematiskt sätt. Rumslig orientering angivet med 
just centrumangivande adverb har nästan inte använts alls i den tillämpade 
perspektivanalysen. Sambandet mellan dramamönster och karaktärens aktiva 
roll i det beskrivna händelseförloppet har jag över huvud taget inte funnit ut-
vecklad i den tidigare forskningen om perspektiv i text. I den här avhand-
lingen tillämpar jag dessa redskap med hjälp av en mer systematisk text-
analys än vad som har varit vanligt i forskningstraditionen. 

Jag genomför analysen genom att pröva hypotesen att den misstänktes 
perspektiv syns i misstänktprotokollen. Hypotesen prövas genom att se om 
misstänktprotokoll tydligt skiljer sig från målsägandeprotokoll och vittnes-
protokoll. Analysen av målsägandeprotokoll och vittnesprotokoll fungerar 
alltså som jämförelsematerial till analysen av misstänktprotokoll. Hypotesen 
har sin grund i kunskap vi har om polisprotokoll. Å ena sidan finns rätte-
gångsbalkens anvisningar om att troget följa det talade ordet, vilket borde ge 
den misstänktes perspektiv (1.1). Å andra sidan finns resultatet från Jönssons 
(1988) undersökning, där den misstänktes perspektiv i hög grad verkar för-
svinna (1.2). Genom att välja andra metoder för analys än Jönsson, och alltså 
inte upprepa hennes undersökning, torde det vara intressant att se om jag 
kommer att bekräfta hennes resultat eller om jag kommer att få resultat i 
linje med rättegångsbalkens anvisningar. 

Undersökningens uppställda hypotes leder sedan till ytterligare ett syfte, 
nämligen att bidra till diskussionen om misstänkta får en rättvis behandling i 
brottmål. 

1.4 Polisprotokollen i undersökningen 
För mindre komplicerade brott, till vilket den här avhandlingens material kan 
räknas, gäller att åklagaren tar del av förundersökningen i huvudsak genom 
att läsa de skrivna förhörsprotokollen. Följaktligen utgör protokollen den 
enda kanalen mellan den förhörde och åklagaren. Det som står i protokollen 
är den information som åklagaren har att tillgå. Protokoll, rättsintyg och an-
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nan bevisning är det som åklagaren utgår från för att avgöra om hon/han ska 
väcka åtal eller ej. 

För brottsrubriceringen ”våld mot tjänsteman” finns två sätt att föra proto-
koll. Ett är så kallat referatprotokoll där förhörsledaren ställer frågor och 
skriver en berättande text om brottshändelsen. För några få typer av brotts-
rubriceringar förekommer även avskrifter från band med de inspelade för-
hören där allt som sägs antecknas. Materialet i den här undersökningen ut-
görs av referatprotokoll. 

Protokollet skrivs på en blankett som heter ”Förhör” (se bilaga). Den 
består av två delar. Den första är ett formulär där polisen skriver in uppgifter 
om förhöret (förhörsledare, datum, plats för förhöret, om det sker på telefon 
etc.), uppgifter om den förhörde (namn, adress, ålder, anställning etc.) samt 
sätter en brottsrubricering. Den andra delen av blanketten med rubriken 
”Berättelse” är ett tomt fält där förhörsberättelsen skrivs i löptext. Texten är i 
allmänhet disponerad som om det vore den förhördes spontana berättelse i 
kronologisk följd. 

I och med att en dom faller vinner den laga kraft och blir offentlig. Hand-
lingarna i domarna, där förhörsprotokollen utgör en del, arkiveras på tings-
rätten. Avhandlingens material är insamlat och kopierat vid Stockholms 
tingsrätts arkiv. Därefter har jag skrivit av dem i datorn som word-dokument. 
Felskrivningar och felstavningar har tagits med. Dom har fallit 1993 för 
samtliga mål och protokollen är förda 1991–1993.1 Urvalet har gått till så att 
jag gått igenom domböcker, där tingsrättens mål diarieförs, för de första sex 
månaderna 1993. Vanligt är att ett mål har flera brottsrubriceringar. Endast 
de mål som enbart rubricerats våld mot tjänsteman har plockats ut. Bland 
dessa har jag valt våld mot tjänsteman där tjänstemannen är antingen polis 
eller väktare. Ett urvalskriterium har också varit att målet ska omfatta proto-
koll från såväl misstänkt som målsägande och vittne. Trots att uppgifterna i 
mitt material är offentliga har jag bytt alla namn och andra uppgifter som 
röjer de förhördas identitet. Inget annat innehållsligt har ändrats. I några för-
undersökningar finns flera misstänkta och/eller flera målsägande. Det före-
kommer också att en händelse har mer än ett vittne. Jag har valt att analysera 
protokoll från det inledande förhöret, men också protokollen från de kom-
pletterande förhören under förundersökningens gång. Följden är att förunder-
sökningarna i materialet har ett varierande antal protokoll (Tabell 1). 

Under insamlingen har jag varit tvungen att sortera bort många protokoll 
på grund av att den misstänkte vägrar låta sig förhöras eller inte minns 
brottshändelsen. Ett urvalskriterium har varit att texten under ”Berättelse” 
ska återge brottshändelsen och inte förhörssituationen. Den skrivna proto-
kolltexten återger i vissa fall i sin helhet en konflikt i förhöret mellan den 

                          
1 Protokollen är från tiden före det att ett stort antal civilanställda sades upp inom polisen. Det 
skedde 1997. Det betyder att vissa av mina protokoll kan vara utskrivna av en civilanställd 
och inte av den förhörande polisen. 
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Tabell 1. Insamlade protokoll fördelade på brottshändelse och aktör 

       Antal protokoll Brottshändelse 
   Misstänkt Målsägande         Vittne     Totalt 

Bagarmossen 2 3 1 6 
Blackeberg 1 2 1 4 
Centralen 1 3 2 6 
Clara Källare 1 3 1 5 
Club Mix 1 1 1 3 
Gullmarsplan 2 2 3 7 
Göta Källare 3 3 1 7 
Hornstull 2 4 5 11 
Karlaplan 2 5 1 8 
Kungsträdgården 1 1 1 3 
Mariatorget 2 2 1 5 
Medborgarplatsen 5 5 4 14 
NK 2 4 2 8 
Nynäsvägen 4 4 5 13 
Odenplan 6 2 9 17 
Papillon 6 2 5 13 
Ringen 1 3 1 5 
Rålambshovsparken 1 2 2 5 
Solna Centrum 2 3 1 6 
Stora Mossen 8 3 1 12 
Valhallavägen 2 1 1 4 
Vårberg 2 2 1 5 
Vällingby 2 2 1 5 
Totalt 59 62 51 172 

förhörande polismannen och den brottsmisstänkte och inte den konflikt för-
höret gäller. Exempel på ett sådant protokoll ser vi i exempel (1) där miss-
tänkte Fransson vägrar att svara på frågor och sedan förolämpar förhörsled-
aren. Sådana protokoll som inte rör själva brottshändelsen har sorterats bort. 

(1) Fransson är mycket arrogant och vägrar först att svara på några frågor. 
Därefter säger han ”släck ljuset för faaan”. ”Du kan dra åt helvete, jag 
tänker inte snacka med dig”. Undertecknad försöker ånyo förklara allvar-
et med den aktuella händelsen samt delge F hans rättigheter med försvar-
are o s v. Då ber åter F att undertecknad skall besöka en för undertecknat 
mycket varm och ohälsosam plats i underjorden. P G A ovan måste fort-
satt förhör anses som meningslöst varför detta avbryts kl 04.40. (Papil-
lon-6, misstänktprotokoll) 

Varje förundersökning (protokollserie) har fått namn från den plats där 
brottet har begåtts. De heter sålunda: Bagarmossen, Blackeberg, Centralen 
etc. (Tabell 1). Därtill är protokollen i varje förundersökning kronologiskt 
ordnade efter tiden för förhöret vilket står antecknat på varje protokoll. 
Protokollet för det förhör som ägt rum först har i den här undersökningen fått 
siffran -1 lagt till protokollserienamnet. Det protokoll som förts därefter har 
fått tilläggssiffran -2 osv.: Bagarmossen-1, Bagarmossen-2 etc. Namnen på 



 23 

protokollserierna är påhittade av mig för att kunna skilja protokollen i mate-
rialet från varandra. 

Det insamlade materialet omfattar 172 förhörsprotokoll från 23 förunder-
sökningar (Tabell 1). Antalet förhör och därmed antalet förhörsprotokoll 
varierar från en förundersökning till en annan. I materialet utgörs den minsta 
förundersökningen av bara 3 protokoll (Club Mix) och den mest omfångs-
rika förundersökningen av 17 protokoll (Odenplan). Även längden på varje 
protokoll varierar: det kortaste är ett vittnesprotokoll på 17 ord (Hornstull-3) 
och det längsta är ett målsägandeförhör på 1304 ord (Papillon-4). Protokoll-
en har delats in i tre olika grupper beroende på om det är misstänkt, målsäg-
ande eller vittne som är förhörd. När jag talar om protokolltyper syftar jag på 
vilken av de tre som blir förhörd. Sålunda finns tre protokolltyper: miss-
tänktprotokoll, målsägandeprotokoll och vittnesprotokoll. Materialet utgörs 
av 59 misstänktprotokoll, 62 målsägandeprotokoll och 51 vittnesprotokoll. 
Snittlängden för misstänktprotokoll är 290 ord, för målsägandeprotokoll 419 
ord och för vittnesprotokoll 366 ord. 

När jag i analyserna talar om aktörer syftar jag på de roller i den juridiska 
processen som olika karaktärer har. De viktiga aktörerna i brottsberättelserna 
är antagonisterna misstänkt och målsägande, men eftersom också vittnen 
finns som deltagare i texternas berättelser hör även de till aktörerna. Även 
karaktärer som inte har en aktörsroll registreras i analysen. 

Hela materialet används i avhandlingens båda delundersökningar. Urvalet 
av protokollen är varken slumpmässigt eller stort nog för att man ska kunna 
hävda generaliserbarhet på statistisk grund. Jag vill ändå gärna tro att under-
sökningarna kan visa tendenser för hur perspektiv kan framträda i den här 
typen av polisprotokoll. 
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2 Olika versioner av samma händelse-
förlopp 

Utmärkande för diskussionen om perspektiv är att den äger rum i en rad 
olika discipliner. Forskare från bland annat filosofi, litteraturteori, konstvet-
enskap, psykologi och lingvistik intresserar sig för perspektiv mer eller 
mindre var och en på sitt sätt. I beskrivningen av begreppet har det också 
blivit allt vanligare att skildra perspektivstudiet med mångdisciplinära för-
tecken. Genom tvärvetenskapligt arbete har området berikats och nyanserats. 
Som exempel kan nämnas lingvistiskt orienterade litteraturteoretiker (Ban-
field, Cohn, Rossholm, Stanzel) och litteraturintresserade språkvetare (Hell-
berg, Leech, Uspenskij). 

En konsekvens av det mångdisciplinära intresset är att det är svårt att 
finna en allmän och entydig definition av perspektiv. Lägger man därtill all-
mänspråkets breda användning av ordet perspektiv får man en än vidare de-
finition. Detta behöver i sig inte innebära en nackdel. I de inledande orden 
till en tvärvetenskaplig antologi om perspektiv framhåller Hellberg & Ross-
holm just fördelen med ha ett ord från allmänspråket i den tvärvetenskapliga 
diskussionen. De menar att den bevarade föreställningen om en avbildning 
som förutsätter en betraktare till och med är en tillgång när forskare från 
olika discipliner möts (2005:9). 

I den här avhandlingen används termen perspektiv som liktydigt med syn-
vinkel, point-of-view och fokalisation. Men som Hellberg & Rossholm på-
pekar kan man ana vissa betydelsenyanser mellan de olika termerna. Point-
of-view anger i sin grundbetydelse betraktarens position även om det också 
har en utvidgad betydelse. Termerna synvinkel och perspektiv anger snarare 
sättet att betrakta och i förlängningen själva det betraktade. I bildlig använd-
ning flyter dock dessa betydelser ihop. Den vanliga konstruktionen i dag är 
ur/från någons perspektiv eller ur/från någons synvinkel, vilket medför att 
betraktarpositionen snarast tagit över (2005:10). I avhandlingen använder jag 
ordet perspektiv, men i referenser till andras verk använder jag i de allra flest 
fall den refererade författarens term. 

Den övergripande frågan för mitt arbete är hur perspektiv kan komma till 
uttryck i skriven text. Jag har redan sagt att jag startar i perspektivdiskus-
sionen inom det litteraturvetenskapliga studiet. Det jag söker är beskriv-
ningar av språkliga medel med vilka perspektiv kan uttryckas och sätt att 
studera perspektiv i tillämpad språklig analys. 
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2.1 Perspektivbegreppet 
En generell beskrivning av perspektiv i text är att det är en språklig utsaga 
som på ett eller annat sätt anger hur en person uppfattar verkligheten. Denna 
person, som kan vara verklig eller tänkt, kan vara talaren eller någon annan. 
Inom den litteraturvetenskapliga traditionen (narratologin) har man framför 
allt uppmärksammat när talaren återger någon annan persons sätt att uppfatta 
verkligheten. Enligt Chatman (1978:20–26) förutsätter perspektiv att det som 
framställs i en berättelse är en av flera möjliga versioner av historiens händ-
elser. Varje version utgör ett möjligt perspektiv. Broman (2005:45) menar att 
det här är den gängse definitionen av perspektiv inom det narratologiska syn-
vinkelstudiet. Hon säger också att en skönlitterär författare kan välja att 
skildra det som tilldrar sig i historien ur olika perspektiv likaväl som ett 
verkligt händelseförlopp kan presenteras på olika sätt. 

Ett belysande exempel på just detta behandlar Barbro Söderberg (1980) i 
sin avhandling om Eyvind Johnsons roman Hans nådes tid. Hon påpekar att i 
de delar av romanen som utgörs av berättarens framställning anläggs flera 
olika karaktärers perspektiv på händelser i berättelsen om Karl den stores 
välde under 700-talet och 800-talet.2 Två textutsnitt från Hans nådes tid får 
här exemplifiera hur samma händelse kan beskrivas på olika sätt beroende av 
vem som innehar perspektivet. Båda exemplen beskriver en scen där den 
unge Johannes (även kallad Johanniperto eller bara Perto) sitter vid en brasa 
tillsammans med den unga kvinnan Angila (även kallad Angilperta). Johan-
nes storebror Warnefrit kommer fram till dem och säger några ord till An-
gila. Det första citatet från romanens tredje kapitel visar första gången som 
händelsen beskrivs. I den här scenen anlägger berättaren Johannes perspektiv 
på brodern. Warnefrit skildras som en person med verbala tillkortakomman-
den och som i mycket styrs av sina fysiska drifter. 

Förvirrad vred han sig mot bordet. Då såg han Warnefrits ansikte. Och strax 
efter steg Warnefrit upp och gick ut ur salen. Conald följde honom med 
blicken, först nyfiket, sedan misstänksamt. Warnefrit var inte borta länge. 
När han kom in igen gick han inte till bordet genast utan fram till spisen. Där 
stod den storvuxne mannen med hakan mot halsen och såg ner på sin yngste 
bror och Angila. 
– Har ni det varmt? 
Munnen hade svårt för att få fram orden, de lät för resten idiotiska. Han glod-
de ner mot hennes knä, hans tunga tjocknade, strupen torkade ihop. Som han 
står där! tänkte Johanniperto. Som han står där den dumma bocken! Som det 
luktar bock om honom! 
Nya sträva ord kom ur Warnefrits hals: 
–  Sitter du och drömmer, Angilperta? Drömmer, eh? 

                          
2 Berättaren ska inte uppfattas som liktydig med författaren. För att markera denna skillnad 
används ibland begreppet den berättande instansen, men jag använder det enkla berättaren. 
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Händelsen återkommer senare i romanens sextonde kapitel i en av Warne-
frits inre monologer. I den första scenen var det Johannes perspektiv och i 
den andra är det Warnefrits perspektiv (Söderberg 1980:30 + not 4–14). I 
scenen beskrivs storebroderns närmande och hans sätt att se på den unga 
kvinnan som kärleksfullt och ömt. Hans fåordighet förefaller snarast vara en 
konsekvens av hur uppfylld han är av kärlek till den unga Angila. 

Jag gick fram till dem och såg ner i hennes ansikte. Jag ville röra vid hennes 
kind med de lättaste och vänligaste fingrar eller ta hennes ansikte, gripa kring 
det med de starkaste händer. Jag böjde mig mot henne och sa något om att det 
var varmt vid brasan. Jag vet inte vad jag använde för ord. Jag sa kanske att 
det var blåsigt ute eller frågade om hon satt och drömde. Ord som kom för 
mig. Jag sa dem nog inte direkt till Angila utan i stället in i det smala tom-
rummet mellan henne och Perto. Jag stod där framför henne och det blev 
stopp. Det verkade väl inte så konstigt att jag fanns där, men jag hittade inga 
fler ord. 

Som exemplifierats från Eyvind Johnsons roman och Söderbergs avhandling 
kan perspektiv beskrivas på så sätt att samma händelseförlopp kan fram-
ställas på olika sätt av olika personer. För det material som jag tillämpar 
mina analysredskap på gäller just att flera personer återger samma händelse. 
Texterna är protokoll från förhör med olika personer som varit med om 
samma händelse. Varje förhörds återberättelse resulterar i en skriven text 
som kan utgöra en version av vad som hände under konflikten. Materialet 
som jag arbetar med kan beskrivas som flera olika texter som var och en 
återger ett och samma händelseförlopp. Det som jag vill studera i min under-
sökning är det som Söderberg pekar på i Hans nådes tid: olika versioner eller 
olika återberättelser av samma händelseförlopp. 

2.2 Fokalisation och fokalisator 
När perspektivet på Warnefrits närmande till Angila är Johannes, är Johan-
nes vad Genette skulle kalla fokalisator. Med samma terminologi är Warne-
frit fokalisator i det andra avsnittet där perspektivet är hans. Fransmannen 
Gérard Genette, som inför den nya termen fokalisation för perspektiv och 
fokalisator för den karaktär som innehar perspektivet, är en av de mest in-
flytelserika teoretikerna i den narratologiska diskussionen (1980 [1972], 
1988 [1983]). Enligt Genette innebär perspektiv hur förmedling från berät-
telsens händelseförlopp ser ut och om det finns ett instrument för förmed-
lingen (1980:189). För förmedlingen använder han, som han själv uttrycker 
det, den något abstrakta termen fokalisation, för att komma ifrån de starka 
associationerna med ett visuellt perspektiv hos den mer traditionella termen 
point-of-view.3 Genette (1988:64) beskriver fokalisation som begränsning av 
                          
3 Från 70-talet och framåt har perspektivbegreppet tilldragit sig stor intresse inom berättelse-
teorin. Genette introducerar den så kallade berättartekniska standardteorin. Anders Pettersson 
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den information som förmedlas om människor och enskilda händelser i 
händelseförloppet. Han lägger tonvikt vid det fokus varifrån denna begräns-
ning utgår, eller uttryckt på ett annat sätt: varifrån den narrativa informa-
tionen förmedlas. Fokus kan sammanfalla med någon av de fiktiva karaktär-
ernas placering, men kan också utgöras av placeringen för en tänkt betrakt-
are. Fokalisationens instrument benämner Genette, som redan nämnts, fokal-
isator. Den narrativa informationen kan sägas karakteriseras av vad och hur 
fokalisatorn kan varsebli, tänka och känna (1988:74).4 Den narrativa infor-
mationen kan sägas karakteriseras av vad och hur fokalisatorn varseblir, 
tänker och känner. 

Bal (1983:249–250 [1977]) är en av många som tar upp Genettes diskus-
sion om fokalisation. Hon vill vid sidan av fokalisatorn (fokalisationens sub-
jekt) också föra in fokalisationens objekt i diskussionen. Hon menar att både 
den som varseblir och det varseblivna är givna delar av fokalisationen och 
hon påpekar att Genette bortser från fokalisationens objekt. Även Rimmon-
Kenan (1988) talar om fokalisationens subjekt och objekt och säger att det är 
fokalisatorns perception som orienterar berättelsen och att det fokaliserade är 
det som är percipierat. Objektet kan vara en karaktär eller en sak (1988:74–
77). Distinktionen mellan fokalisationens subjekt och fokalisationens objekt 
tillbakavisas dock av Genette (1988). Han håller fast vid att den karaktär 
som innehar perspektivet är den viktiga för fokalisationen. 

Diskussionen om fokalisationens subjekt och objekt förs vidare av bland 
andra Jahn (1996:242, 1999:88). I stället för att utgå från fokalisatorn börjar 
han med fokalisationens objekt. Objektet definieras genom uttryck för per-
ception och känslor i texten. Genom att frågan om hur världen konceptuali-
seras i texten definieras det fokaliserade. På så vis, menar Jahn, kan man se 
vems värld som beskrivs och det leder till vem som är fokalisator. Han åter-
inför den visuellt associerade frågan vem ser? och ritar en modell för syn-
fältet som metafor för fokalisation (Figur 1). 

Som Figur 1 visar inbegriper Jahns modell synfält (field of vision), fokus 
1, som motsvaras av den som ”ser” samt fokus 2 som är det område i 
synfältet som tilldrar sig uppmärksamheten eller intresset. Modellens stora 
förtjänst, enligt Jahn själv, är att den inbegriper två fokus: fokus 1 som ska 
ses som placerat inne i en persons huvud och fokus 2 som är det område som 
denna person ägnar maximal skärpa. Det som konceptualiseras som fokus 2 
kan också identifiera fokus 1, det vill säga fokalisatorn. 

Ur den här diskussionen tar jag fasta på vad Jahn säger om fokus 2. Han 
menar att det som är fokaliserat i texten kan återföras till vems värld som be- 
                                                                                                                             
använder termen standardteorin (1985:10–20). Skalin ansluter sig till Pettersson språkbruk 
(1991:107). Standardteorin har sedan varit föremål för en omfattande diskussion, vilket den 
här avhandlingen inte fullt ut redovisar. För översikter på svenska se Broman (2005), Dahl-
berg (1999) och Skalin (1991). En bra och omfattande översikt av den internationella diskus-
sionen återfinns hos Fludernik (1993). 
4 Jag använder Rossholms svenska termer: fokalisation och fokalisator (1993). 
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Figur 1. Jahns fokalisationsmodell. F1 motsvaras av fokus 1 (fokalisa-
torn), L är lins eller öga, F2 motsvaras av fokus 2 (det som är fokaliserat), 
V är synfält och W är världen. 

skrivs och därmed besvara frågan om vem som är fokalisator (fokus 1), det 
vill säga vems perspektiv som är anlagt i texten. I min undersökning kommer 
jag att studera protokollen utan tillgång till vad som verkligen hände på 
brottsplatsen och framför allt utan tillgång till vad som sagts i förhöret. Jag 
studerar texten. Därför blir frågan om vad som är fokaliserat i protokollen 
relevant för mig och vilka av textens drag som kan ange vad som är 
fokaliserat.  

2.3 Perceptionsperspektiv och tankeperspektiv 
Något som tagits upp i diskussionen om hur perspektiv realiseras i text rör 
sättet på vilket läsaren upplever sig dela perspektivet med den som innehar 
det. Rossholm skiljer på två slags perspektiv nämligen perceptionsperspektiv 
respektive tankeperspektiv (2003:249–254). För att tydliggöra resonemanget 
om uppdelningen gör Rossholm en närläsning och en analys av ett textutsnitt 
av Gustave Flauberts roman Madame Bovary som jag ska referera här. Den 
här gången rör det sig om endast en persons upplevelse av en händelse (de 
tidigare diskuterade exemplen ur Hans nådes tid rör ju två olika personers 
upplevelse av samma händelse). Flaubert-exemplet är hämtat från en scen 
där romankaraktären Charles står vid ett fönster och tittar ut på staden Rou-
en. Det visas här i svensk översättning av Bengt Söderbergh från Rossholm 
(2003:238–240, 1993:76–77). 

Vackra sommarkvällar, när de ljumma gatorna ligger öde och tjänsteflickorna 
spelar boll i portgångarna, kunde han öppna fönstret och luta sig ut. Gul, vio-
lett eller blå rann floden under broar och galler i den del av Rouen som liknar 
ett smutsigt litet Venedig. Hopkrupna på stranden satt några arbetare och 
tvättade händerna. På långa stänger hängde bomullshärvor till tork från vind-
arna. Och framför sig hade han den rena vida himlen som bredde ut sig över 
taken och rodnade i soluppgången. Så skönt det måtte vara därhemma! Luft-
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en måste kännas sval under bokarna. Och han vidgade näsborrarna och and-
ades djupt som om landets alla dofter kunde nå honom. 

Den första meningen ger, enligt Rossholm, ramen för det kommande per-
spektivet: Charles vid fönstret ”kunde […] luta sig ut”. Ramen karakteriseras 
som obestämd och generell; den beskriver hur det brukar vara, en beskriv-
ning som Rossholm tillskriver berättaren. Nästa mening rör sig mot det mer 
specifika rummet och Charles placering vid fönstret. Utan någon tydlig an-
givelse (med till exempel ett perceptionsverb) har texten den effekten på läs-
aren att det är Charles synfält som beskrivs och att fokalisationen delvis kan 
associeras med Charles. Samtidigt ligger läsningen av den mer generella 
ramen fortfarande kvar och liknelsen mellan Rouen och Venedig måste, för 
den som läser hela romanen och lär känna karaktären Charles, tillskrivas 
berättaren. De två följande meningarna saknar en liknande blandning och 
texten övergår till att endast ha en fokalisator. De åsyftade meningarna är 
beskrivningar av miljön som vi läser som sedd enbart genom Charles ögon. 
”Hopkrupna på stranden satt några arbetare och tvättade händerna. På långa 
stänger hängde bomullshärvor till tork från vindarna.” Rossholm menar att 
det som står här måste associeras till Charles kognitiva, emotionella och 
visuella fält. Det bekräftas i den följande meningen där Charles position ytt-
erligare understryker Charles som fokalisator och att ”den rena vida himlen” 
är Charles synintryck. 

Så långt i Flaubertexemplet karakteriseras texten av att den har Charles 
anlagda perceptionsperspektiv, vilket Rossholm anger som: 

texten beskriver x som uppfattad av P 

P är fokalisatorn, i det här exemplet Charles, och x är det som fokaliseras, i 
exemplet staden, arbetarna, bomullshärvorna etc. (fokus 2 med Jahns termi-
nologi). Enligt Rossholm kan P vara en av berättelsens karaktärer, som i ex-
emplet, men han säger också att det i vissa fall kan vara en tänkt observatör i 
fiktionens tid och rum. 

Flaubert-exemplet fortsätter med Charles som fokalisator i det att hans 
tankar ges uttryck utan någon anförande sats: ”Så skönt det måtte vara där-
hemma!” och ”Luften måste kännas sval under bokarna.” I de här två men-
ingarna får läsaren del av känslor som Charles på ett eller annat sätt arti-
kulerar. Fokalisationen kallar Rossholm tankeperspektiv och beskriver den 
som: 

texten är som formulerad av P 

”Som formulerad av” innebär att texten antingen refererar en av P:s tankar 
eller vad P tänkbart skulle kunna uttrycka från sitt inre liv. Också här kan P 
vara en karaktär i berättelsen eller en tänkt observatör. Rossholm påpekar det 
omöjliga i att återge någons tankar exakt. Textpassager med tankeperspektiv 
är följaktligen som om de vore en ordagrann återgivning av något P tänker. 
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Han menar också att det är osäkert om en textpassage med anlagt ”som 
formulerad av”-perspektiv representerar vad P tänkbart skulle kunna ha tänkt 
eller tänkbart skulle kunna ha sagt. Det viktiga för perspektivanalysen är att 
vi läser texten som att den är som formulerad av P. 

Låt oss återvända till den första passagen från Hans nådes tid. Liksom för 
Madame Bovary-exemplet uttrycks Johannes perspektiv på ett sådant sätt att 
det kan illustrera Rossholms olika slag av perspektiv. Inledningsvis etableras 
fokalisationen som Johannes och vi får veta att Johannes vänder huvudet mot 
bordet där hans båda bröder sitter och sedan får vi veta vad han då ser: ”Då 
såg han Warnefrits ansikte.” Warnefrits ansikte är således textpassagens 
fokus 2. Synintrycken fortsätter och går över i vad fokalisatorn hör Warnefrit 
säga och hur han uppfattar broderns utseende – ”Där stod den storvuxne 
mannen med hakan mot halsen” – och broderns sätt att uttrycka sig på 
”Munnen hade svårt att få fram orden, de lät förresten idiotiska. Han glodde 
ner mot hennes knä, hans tunga tjocknade, strupen torkade ihop.” Därefter 
går framställningen över i tankeperspektiv (fortfarande Johannes) med ut-
ropssatserna: ”Som han står där! […] Som han står där den dumma bocken! 
Som det luktar bock om honom!” Här finns till och med en utsatt anförande 
sats i texten som anger att detta inte är vad Johannes säger utan vad han 
tänker: ”Som han står där! tänkte Johanniperto.” (min kursivering). 

Det Rossholms beskriver som tankeperspektiv kan placeras i den utbredda 
diskussionen om erlebte rede som mest har handlat om tankar där ingen an-
förande sats är utsatt.5 Det finns emellertid ingen tydlig skillnad mellan de 
olika teknikerna att återge tal och de olika teknikerna att återge tanke (SAG 
4:844f.). Hellberg (1984:31–32) pekar på att samma språkliga medel i stor 
utsträckning till och med används för att uttrycka både tankeperspektiv och 
perceptionsperspektiv och att det finns kategorier som är obestämda i för-
hållande till distinktionen ”som uppfattad av” och ”som formulerad av”. 
Detta sista är något som Rossholm aldrig tar uttrycklig ställning till. Han 
talar om vad texten beskriver och vad texten är utan att närmare gå in på 
språkliga uttryck som mer systematiskt kan ange perspektiv (2003:245–246). 
Leech & Short (2007:140 [1981]) menar att det finns ett klart samband och 
en klar ordning mellan de båda slagen av perspektiv. De säger att om ett 
händelseförlopp är registrerat genom en persons ord eller tankar är de be-
gränsade till vad den personen rimligtvis kan förväntas veta eller kunna sluta 
sig till. Tankeperspektiv förutsätter med andra ord perceptionsperspektiv. 

I mitt material förekommer en del uttryck för perspektivet ”som formu-
lerad av”, oftast som meningar av typen ”x uppger att”. De här meningarna i 
protokollen rör genomgående tal och inte tanke. Det gör uttrycken för ”som 
formulerad av” i protokollen mindre intressanta för mitt sökande efter nya 
analysredskap. Talet kan ju avlyssnas av alla inblandade och markerar därför 

                          
5 En omfattande översikt av den internationella beskrivningen och diskussionen av olika slag 
av anföringar och deras betydelse för perspektivet finns hos bland andra Fludernik (1993). 
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inte perspektiv särskilt väl. Jag söker i stället det mer dolda, det som skrib-
enten inte själv medvetet uttrycker, särskilt med tanke på att protokollföraren 
är en i skönlitterärt hänseende stilistiskt omedveten skribent. Denna omed-
vetenhet skulle eventuellt kunna ge en annorlunda bild av perspektivet i pro-
tokollen än den som vi har sett hos Jönsson (1.2). Jag ser perceptions-
perspektivet som uttryck för det mer dolda, vilket motiverar mig att kon-
centrera min undersökning till perceptionsperspektivet. Det jag vill beskriva 
är det som Rossholm kallar ”som uppfattad av”. 

2.4 Perspektiv som olika begränsningar 
Så fort man har en fokalisator i den skildrade historien så innebär det något 
slags begränsning. Begränsning i skildringen av händelseförloppet kan där-
med sägas avspegla vems värld som beskrivs i texten. Därför kommer jag i 
det följande att göra en genomgång av perspektiv i det tidigare teoribygget i 
relation till olika slag av begränsning. Det jag söker i den tidigare forsk-
ningen är vilka drag i text som kan ange vem som är fokalisator. 

2.4.1 Begränsning i ”vad man kan se” 
Generellt kan man säga att perspektivdiskussionen inom narratologin i 
mycket har handlat om vilken information man får tillgång till. Genette är en 
stark företrädare för synen på perspektiv som vad någon kan se. Han be-
skriver fokalisation som en begränsning av den totala mängd information 
som textens fiktiva lager utgör (1988:42, 74). Fokalisatorns perception och 
kognition utgör instrument för urval och/eller begränsning av informationen 
från det fiktiva rummet (2.2). 

Begränsningen (fokalisationen) av den narrativa informationen kan ske på 
olika sätt. För att beskriva de olika slagen av informationsförmedling an-
vänder Genette Todorovs kunskapstypologi och etablerar en fokalisations-
typologi. Här finns icke-fokalisation, inre fokalisation och yttre fokalisation 
(Genette 1980:189).6 Genettes exemplifieringar av fokalisationstyper utgörs 
huvudsakligen av hela verk. 

Icke-fokalisation representeras enligt Genette av klassiskt berättande, vil-
ket innebär att berättaren vet mer än någon av karaktärerna. Tidigare littera-
turvetare talar om det här som skönlitterära verk med allvetande berättare. 
Man har associerat berättartekniken med ett perspektiv utifrån, ett perspektiv 
som placeras utanför fiktionens rum. Genette ser den här tekniken som att 
den saknar perspektiv: icke-fokalisation. En fokalisator måste vara någon 
som deltar i skeendet (Genette 1980:189, Skalin 1991:118). 

Vid inre fokalisation förmedlas endast vad en given karaktär vet, känner 
och tänker. Inre fokalisation innebär med andra ord att urvalet av informa-
                          
6Jag använder Rossholms (1993) svenska termer. 
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tion sammanfaller med någon av karaktärerna i den fiktiva världen. Ur den 
inre fokalisationen skiljer Genette ut tre undertyper. Den första kallar han 
fixerad fokalisation där hela verket berättas genom en och samma karaktär. 
Exemplet är romanen What Maisie knew av Henry James där händelserna i 
vuxenvärlden konsekvent ses ur den lilla flickans perspektiv. Den andra typ-
en av inre fokalisation är varierad. Den åskådliggörs av Flauberts Madame 
Bovary i sin helhet, där fokalisationen först sker genom Charles, sedan gen-
om Emma och sedan Charles igen. Den tredje typen av inre fokalisation, 
slutligen, är den multipla. Multipel inre fokalisation innebär att samma händ-
else berättas flera gånger av flera olika karaktärer. Genette anger brev-
romanen som typexempel där de olika brevskrivarna skriver om samma sak, 
var och en ur sitt perspektiv (1980:189–191). 

Här vill jag bara kort återknyta till Eyvind Johnsons Hans nådes tid efter-
som den uppvisar utmärkta exempel på vad Genette kallar multipel inre 
fokalisation. I Johnsons roman är det inte hela händelseförloppet som skild-
ras ur skilda perspektiv, utan ett antal händelser som till exempel den tidig-
are refererade tilldragelsen med Johannes och Angila vid spisen, som först 
skildras ur Johannes perspektiv och sedan ur Warnefrits perspektiv. 

Genettes tredje fokalisationstyp, slutligen, är den yttre fokalisationen. Den 
innebär att berättaren säger mindre om den fiktiva världen än vad karaktär-
erna vet. Berättaren registrerar från en position inne i den fiktiva världen 
som en tänkt observatör. Därför har han inte tillgång till de fiktiva karaktär-
ernas inre liv, utan kan bara registrera det yttre skeendet (1980:190–191, 
1988:64). Till Genettes beskrivning lägger Ci (1988:28–29) att den tänkta 
fokalisatorns observationer är bundna till berättelsens tid och rum, att jäm-
föra med den icke-fokaliserade texten där berättaren kan röra sig obehindrat 
över tid och rum. Den tänkta positionen för fokalisationen behöver inte 
identifieras med en berättare. Ett exempel på detta är meningen ”It was so 
very misty now.”7 Den kan yttras utan någon kännande eller tolkande 
karaktär, något som Banfield (1987) beskriver som empty deictic centers. På 
grund av bindningen till tid och avsaknad av själspejling kallas den här be-
rättartekniken ibland för camera eye, objektiv berättarteknik eller behavior-
istiskt berättande. Dashiell Hammetts kriminalromaner står som exempel där 
hjälten agerar framför oss utan att vi tillåts veta något om hans tankar eller 
känslor. Ett annat ofta refererat författarskap som representerar den här be-
rättarstilen är Hemingway med noveller som The killers och Hills like white 
elephants (Genette 1980:190). 

I mitt sökande efter nya analysredskap ser jag inte perspektiv som be-
gränsning av information som särskilt fruktbart. Å ena sidan är just detta fält 
redan rätt väl inventerat. Å andra sidan har de förhörda i mitt material i lik-
het med Johannes och Warnefrit i Hans nådes tid i stort sett alla tillgång till 
samma information. Jag utgår från att parterna i konflikten har kunnat höra  
                          
7 Exemplet är hämtat från Rossholm (2003:246). 
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Figur 2. Neckerkuben där samma kant kan ses som den närmaste eller den 
mest avlägsna 

och se samma saker i det återgivna händelseförloppet. I Hans nådes tid har 
vi en och samma författare som ger de olika karaktärernas versioner. På sam-
ma sätt är det med protokollen; de olika versionerna är i de flesta fall skrivna 
av en och samma protokollförare. Jag vet inte om protokollen som utgör de 
olika versionerna återspeglar olika fokalisatorer, däremot är det något som 
jag avser att undersöka i det här arbetet. 

2.4.2 Begränsning i ”hur man kan se” 
Även om olika fokalisatorer har tillgång till samma information (till exempel 
ser samma saker) så kan de uppfatta denna information (se dessa saker) på 
olika sätt. Ett enkelt sätt att beskriva perspektiv är att samma sak kan be-
traktas på olika sätt. Sonesson definierar perspektiv som att man kan ha olika 
tillgångssätt till ett enda objekt som man uppfattar som konstant. De olika 
tillgångssätten motsvarar olika perspektiv: hur man kan se. Sonesson, som är 
semiotiker, tar i det här sammanhanget upp Wittgensteins exempel med den 
så kallade Neckerkuben, där samma kant antingen kan ses som den närmaste 
eller som den mest avlägsna, se Figur 2. Kuben exemplifierar alternativa in-
fallsvinklar på samma objekt (2005:228–229). De olika betraktelsesätten kan 
sägas motsvara olika perspektiv på samma sak. Man kan inte ha båda be-
traktelsesätten samtidigt, eftersom det i praktiken är omöjligt att se båda in-
fallsvinklarna på samma gång. 

På det språkliga uttrycksplanet kan det här exemplifieras med de rumsliga 
prepositionerna framför och bakom som i vissa fall kan ange att betraktaren 
står på olika ställen och betraktar något i förhållande till något annat. Vande-
loise (1991:89–108 [1986]) diskuterar bland annat hur de franska motsvarig-
heterna devant och derrière används i förhållande till en referenspunkt. Han 
visar att när referenspunkten saknar inherent orientering (exempelvis träd) 
kan dessa prepositioner ange fokalisatorns olika placeringar. Om följande 
två meningar beskriver samma situation anger de olika betraktares placer-
ingar i förhållande till ”mannen” och ”trädet”. Det vi ser här kan beskrivas 
som perspektiv som rör hur någon kan se ett objekt. 

Mannen är framför trädet. 

Mannen är bakom trädet. 
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Även andra uttryck för rumsrelationer kan åtminstone möjligt fungera 
perspektiviskt i betydelsen hur man kan se. Ett ofta refererat uttryck i de här 
sammanhangen är verbet komma. För komma gäller att man betraktar rörel-
sen med målet som referenspunkt (Ekberg 1989, Hellberg 1984, 2005, 
Schlyter 1979). Hellberg (1984:41) visar med följande citat ur Lars Ahlins 
novell Skändat rum hur en plats beskrivs i förhållande till en fokalisator med 
några olika rumsuttryck: ”Från björkarna utanför”, ”kom in” och ”försvann” 
(ur någons synfält). Citatet anger hur Harald kan betrakta händelsen från det 
rum han befinner sig i: 

Haralds mor hade tidigare öppnat fönstret ner mot stan. En kylig och frisk 
luft hade strömmat in och fyllt rummet. Från björkarna utanför hörde han 
småfåglarnas sång. […] Hans mor kom in med ett handfat rykande vatten. 

– Tvätta fötterna också, bad hon. 

– Det behöver du inte påminna mig om sa han. Jag har väl alltid varit mån 
om att hålla mig ren – i motsats till vissa andra. 

– Ta inte i så sa hon och försvann. 

Hela scenen betraktas av Harald. Från sin position kan han percipiera fåglar-
nas sång och moderns entré och sorti. Citatet exemplifierar hur Harald kan se 
och höra scenen. 

Vid sidan av rumsuttryck kan även värderingar ange begränsningen i hur 
en fokalisator kan se. Värderingar i text uttrycks allra enklast med värder-
ande ord och uttryck. Enligt Hellberg (1984:35–36, 1996:34) ska de enkla 
värderande orden uppfattas som markörer som diskret markerar perspektiv. 
Här följer två av Hellbergs exempel. Det första är hämtat från Stig Dager-
mans novell Överraskningen och det andra från Jan Guillous spionroman 
Den hedervärde mördaren. De värderande orden och uttrycken är kursiver-
ade i exemplen och ska associeras med fokalisatorn. I Överraskningen pro-
menerar Åke och hans mor från spårvagnen till en affär med blinkande 
lampor i skyltfönstret. Att affären är ”fin” kan återföras på karaktären Åke 
eller kanske möjligen på ”De” det vill säga både mamman och Åke. 

De tog spårvagnen neråt stan. De satt mittemot varann och såg på varandras 
händer. När de stigit av tog hon honom återigen i handen och ledde honom 
genom halvfemvimlet ut på Drottninggatan. De stannade utanför en stor fin 
affär med blinkande lampor i skylten. 

Hellbergs andra exempel på värderande ord och uttryck är hämtat från in-
ledningen till Den hedervärde mördaren. Här faller värderingen ”otroligt be-
slutsam hatiskhet” tillbaka på historiens kommissarie Rune Jansson som står 
och betraktar den mördade. 

Hakkorset hade skurits in i bröstet på honom innan han dog. Mordet hade 
genomförts i en närmast otroligt beslutsam hatiskhet, som en långsam ritual, 



 35 

där mördaren eller mördarna hållit sitt offer levande länge för att kunna till-
foga så mycket smärta och förödmjukelse som möjligt. 

Åtminstone var det Rune Janssons spontana gissning nu när han ännu 
knappt hämtat andan. 

Vid sidan av de enklare uttrycken för värderingar kan sätt att varsebli något 
utifrån sina värderingar uttryckas i längre beskrivningar. Så hittar Björck 
(1968:135 [1953]) ett stycke ur Piratens roman Bokhandlaren som slutade 
bada där madame Arbel beskrivs så som Jakob Bokhandlare ser henne vid 
deras första möte. Som Björck påpekar ser Bokhandlaren henne med den 
förälskades färguppfattning när madame Arbel i själva verket är en person 
med vissnade behag. 

Under ett smalt, svart ögonbryn och ett blekblått ögonlock såg han en im-
pertinent liten näsa vars vingar skälvde när hon drog in blomdoften. Nu lyfte 
hon åter ansiktet mot honom. I den fulla dagern från fönstren voro hennes 
runda kinder skära men pannan elfenbensvit och över den höjde sig det ram-
svarta håret i en tung våg från hjässan. Munnen var liten, de fylliga läpparna 
karminröda och den övre sköt en retande tipp från sin båges krön.  

Går vi än en gång tillbaka till citaten från Hans nådes tid har de liknande 
funktion som Piraten-citatet i det att det är längre beskrivningar som uttryck-
er värderande sätt att varsebli en situation. Söderberg (1980:30) påtalar ock-
så att de inre monologerna i Hans nådes tid, som exempelvis Warnefrits i 
den andra av de återgivna textutsnitten, har som främsta funktion att uttrycka 
karaktärens attityd och värderingar av händelser som presenterats på andra 
håll i romanen. Det är vad Warnefrit ser hos Angila som presenteras för oss 
och det är hans värderingar av händelsen vid eldstaden som är fokaliserade. 

Olika fokalisatorer skulle kunna ha olika begränsningar i hur de kan se i 
mitt material. I mitt sökande efter nya redskap för analys av perspektiv har 
jag dock inte funnit den inriktningen mest tacksam. 

2.4.3 Begränsning i ”vad och hur man vill se” 
Johannes och Warnefrit kan båda i princip se allt som händer i salen där 
scenen med Angila utspelas. Men det är bara Warnefrit som fokaliserar An-
gila. Skillnaden är då inte som hos Genette, vad man kan se och inte kan se, 
utan snarare vad man vill se och inte vill se. När Warnefrit uppfattar sina 
fingrar som lätta och vänliga är det kanske också fråga om hur han vill se.  

Begränsningen i hur man vill se kan vara ett mer medvetet val än det som 
Johannes och Warnefrit gör. Som exempel på när man har tillgång till flera 
betraktelsesätt och gör varierande val av dessa sätt att se beskriver Uspenskij 
(1973:27–32 [1970]) när han resonerar om hur karaktärer, företrädesvis Na-
poleon, omnämns i Tolstojs roman Krig och fred. Uspenskij menar att ryska 
samhällets attityd till Napoleon avspeglas i hur hans namn används genom 
hela romanen. Den ryska läsekretsen kände väl till att Napoleon kan omnäm-
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nas på olika sätt beroende på hur man vill betrakta honom. När folket i ro-
manen ändrar sitt sätt att värdera Napoleon och deras attityder mot honom 
ändras, ändrar de också sättet att omnämna honom. Från en uppsättning olika 
benämningar gör ryssarna olika val av hur Napoleon ska omtalas. I början av 
romanen kallar ryssarna Napoleon för ”Buonaparte”. Stavningen under-
stryker hans icke-franska ursprung och används genom hela romanen av kar-
aktärer som talar nedsättande om honom. Längre fram i boken, när frans-
männen har intagit Wien och Napoleons prestige har höjts, använder ryssar-
na det franska ”Bonaparte” i stället. Med alliansen mellan fransmän och 
ryssar blir Napoleon ”den store mannen” och ”Napoleon”. Fransmännen säg-
er ”Napoleon” eller ”kejsar Napoleon” genom hela romanen. Uspenskijs 
Tolstoj-exempel handlar om hur samma fokalisator (det ryska folket) an-
lägger olika perspektiv på det fokaliserade (Napoleon). Valen av betraktelse-
sätt av Napoleon i Krig och fred kan gränsa till det medvetna valet. Det vi 
ser i Tolstojs roman är vad ryssarna vill se hos Napoleon och att det visas 
hur det skiftar över tiden. Skiftet återspeglas språkligt i de olika refererande 
uttrycken. 

Inom det mer socialt inriktade studiet inom språkvetenskapen diskuteras 
vad som görs relevant och vad som är icke-relevant i kommunikationssitua-
tionen (exempelvis van Leeuwen 2008). Intresset för hela kommunikations-
situationen har gjort att man studerat annat än litterära texter: tidningstext, 
reklamtext och samtal. Den så kallade kritiska textanalysen hävdar bland 
annat att text är socialt betingad och därför inte kan studeras som ett auto-
nomt system. Språkbrukarens språk är avhängigt av vilken position han har i 
den sociala strukturen och den språkform han väljer är förbunden med makt-
relationer och ideologier. Den här språktraditionen använder begreppet dis-
kurs bland annat för att kunna studera texters innehållssida. Begreppet defi-
nieras, med referens till Foucault och Fairclough (1992), av Ledin (1995) på 
ett sätt som knyter an till en vidare identifikationsram och perspektiv utifrån 
den. Kanske kan man sträcka den här traditionens beskrivning av perspektiv 
till att en text kan fokalisera ett innehåll utifrån fokalisatorns begränsning i 
vad och hur han vill se: 

Som jag ser det utmärks en diskurs av ett speciellt intresse- eller erfarenhets-
område, som är knutet till en social institution och därmed beroende av vissa 
sociala positioner etc. En diskurs inrymmer kort sagt ett visst grundläggande 
perspektiv. (Ledin 1995:45) 

I samma forskningstradition intresserar sig den kritiska lingvistiken för rela-
tionen mellan språk och ideologi. Som representant för denna inriktning står 
bland andra Fowler. I en artikel (1982) diskuterar också han perspektiv. 
Fowler utgår från Uspenskijs diskussion om perspektiv och tar fasta på per-
spektivets värderande och ideologiska sida. Fowler flyttar diskussionen från 
strukturalismen till den så kallade sociosemiotiska traditionen. Det för med 
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sig tanken om en läsare som förstår de språkliga strukturerna i en text i term-
er av ideologi och värderingar, vilka betraktas som tillgängliga i det sam-
hälle texten och läsaren verkar i. Fowler håller med Uspenskij om att per-
spektivet realiseras som språkliga strukturer och ger några förslag. Han tar 
bland annat upp betydelsen av vilka refererande uttryck man väljer (jfr Us-
penskijs Napoleon-exempel), om man beskriver personer med statiska eller 
aktiva verb samt vilka personer som tilldelas agensrollen (Fowler 1982). 

I ett senare arbete (1991) undersöker Fowler hur ideologi kommer till ut-
tryck i tidningstext. Utgångspunkten för hans diskussion är att alla männi-
skor ordnar verkligheten i mentala kategorier för att göra den begriplig. Ka-
tegorier av verkligheten skapas av värderingar och människors kategoriser-
ande av omvärlden är i sig en ideologisk process. Fowler menar att genom 
att beskriva vilka kategorier en text har, kan man också lyfta fram de värder-
ingar texten härbärgerar, något som för tanken till Jahns (1996) beskrivning 
av fokus 2 som det som konceptualiseras i texten (2.2). En sådan process 
kommer, enligt Fowler, till uttryck i referenser till personer i nyhetstext. 
Eftersom nyhetsrapportering tenderar att använda vad som kallas personali-
sation kommer nyhetstext i stor utsträckning att präglas av personreferenser. 
Personalisation förklaras som en person som metonymiskt exemplifierar 
eller representerar en institution eller en idé. För att hitta etablerade mentala 
kategorier som är gemensamma för många i samhället studerar Fowler per-
sonreferenser i tidningar, något som Fowler kallar stereotyper. Han jämför 
sitt stereotypbegrepp med vad kognitiv psykologi och semantik kallar ramar, 
paradigm och schemata. Bruket av stereotyper gör det möjligt för tidningar 
att förenkla mer abstrakta förhållanden såsom exempelvis förtryck och orätt-
visa. Exempel på väl etablerade stereotyper är ”mother”, ”patriot”, ”busi-
ness-man”, ”hooligan”, ”terrorist”, ”foreigner” etc. Fowler menar också att 
läsarna delar stereotyperna och från sitt håll också verkar för att hålla dem 
vid liv (1991:10–19). 

Som en följd av att personaliseringar är så vanliga i nyhetstext ägnar 
Fowler stor uppmärksamhet åt refererande uttryck. Vid sidan om stereotyper 
diskuterar han etiketteringarnas diskriminerande verkan. Diskriminerande 
etiketter exemplifieras bland annat med att män omnämns som med sina 
yrken som exempelvis ”media consultant” och ”Regius Professor” och att 
unga kvinnor kan refereras till som ”under-aged girls” (1991:91–109). 
På svenskt språkområde gör Ledin (1996) en omfattande och strukturerad 
textanalys av personaliseringar i svenska nyhetstidningar. Ledins material ut-
görs av nyhetsartiklar med en huvudperson. Han kartlägger de olika sätten 
att referera till huvudpersonen och för sedan ett resonemang om de olika ut-
tryckens funktion. En funktion är, enligt Ledin, att markera perspektivskifte. 
Det gäller framför allt när det refererande uttrycket utgörs av en beskrivande 
nominalfras efter en pronominell referens. De beskrivande nominalfraserna 
framhäver nya kvaliteter hos referenten och kan på så vis ändra perspektivet. 
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Tydligt blir det när Ledin diskuterar perspektivskiftena i en nekrolog över 
den förre amerikanske presidenten Richard Nixon. I inledningen av nekro-
logen refereras till den döde så här: ”Richard Nixon”, ”USA:s 37:e presi-
dent”, ”Richard Nixon”, ”den förre presidenten”, ”Nixon”, ”den 81-årige 
mannen”, ”Nixon”, ”Nixon”, ”Richard Milhouse Nixon”. Inledningsvis är 
perspektivet på Nixon som president. När texten kommer till ”den 81-årige 
mannen” är det i stället läkarnas perspektiv på Nixon som framhävs. Ledin 
menar att beskriva Nixons ålder är effektivt när läkarna agerar. Därför är det 
läkarnas perspektiv som framhävs i den refererande nominalfrasen och vi har 
ett perspektivskifte i texten. 

Fowler (1991) gör i likhet med min undersökning av olika polisprotokoll 
en jämförande analys av tre texter som beskriver samma händelse. Texterna 
är publicerade på ledarsidan i tre olika tidningar. Varje tidning har sitt ut-
talade betraktelsesätt i det att de är tre ideologiskt olika brittiska tidningar, 
The Express, The Daily Mirror och The Guardian, som samtliga behandlar 
USA:s och Storbritanniens bombning av Libyen 1986. 

Jämförelsen utgår från att texterna skapar tre diskursdeltagare: I, you och 
he/she/it/they och analysen rör hur de tre konstitueras i texterna. The Express 
och The Daily Mirror hävdar sin ledarröst (sitt I) både genom att ha aukto-
ritär röst som är undervisande och retorisk i sitt tilltal och genom att skapa 
samförstånd. Samförståndet är tydligt uttryckt i The Express med många we 
och our och underförstått i The Daily Mirror med everyone och en serie 
hypotetiska förutsägelser med modala would. Det samförstånd som The 
Daily Mirror skapar ser Fowler som uttryck för ett större förtroende för läs-
aren än vad The Express visar. The Guardian däremot är dialogisk i sin rela-
tion till läsaren genom bland annat retoriska frågor och en vokabulär i var-
daglig stil. Fowler menar att The Guardian har en kvasiintim stil genom att 
tala till en individ i taget: ett I som talar med ett you. Fowler kopplar värder-
ande uttryck till de olika diskursdeltagarna genom att visa hur de andra två 
tidningarna skapar ett you som är en grupp som är nationellt definierad i 
uttryck som ”our fellow citizens” och ”innocent Britons”. Den nationellt 
formulerade gruppen polariseras mot textens he/they (Libyen och dess ledare 
Khadafi). Polariseringen sker med värderande ord som ”brutally”, ”evil”, 
”fanatical”, ”diabolical” och modala uttryck som visar vad tidningen hävdar 
oundvikligen kommer att ske: ”must be continuous” och ”must be punished” 
(1991:208–221). 

När Fowler ser att en tidning väljer att kalla en man för ”media-consult-
ant” i stället för exempelvis ”father of two children” uttrycker tidningen ett 
begränsat sätt att betrakta mannen. Man kan tänka sig att tidningen gör med-
vetna val av stereotyper eller refererande uttryck, val i vilka redaktören har 
tillgång till alternativ och aktivt väljer ett av dem. I Nixon-nekrologen pre-
senteras uttrycken för de olika betraktelsesätten och utnyttjas för att ange 
olika perspektiv på samma referent, något som kan jämföras med hur de 
olika betraktelsesätten av Napoleon utnyttjas av Tolstoj på uttrycksplanet. 
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De skilda sätten att referera till en person eller att återge en händelse speglar 
olika värderingar och ideologier i texten. Värderingarna anger ett anlagt 
perspektiv i vad man vill se och hur man vill se. 

Olika begränsningar i hur och vad man vill se förefaller inte ha studerats 
mycket i den litteraturvetenskapliga traditionen. Här skulle man alltså kunna 
tala om en forskningslucka. Det finns betydligt mer att studera än val av 
nominalfraser för att referera till händelsens karaktärer.  

2.5 Valet av analysredskap 
Perspektivstudiet lider en relativ brist på tillämpad analys, något som bland 
andra Broman (2005) påpekat. Perspektivbegreppet har ofta använts för att 
typologiskt redovisa enskilda verk. Vi känner igen klassifikationer som ex-
empelvis jagroman och kollektivroman vilka i grunden är klassificeringar 
som rör perspektiv. Även den mer tekniska aspekten av perspektiv har till-
dragit sig visst intresse. Inom ramen för studiet av berättarteknik har man 
systematiserat olika typer av perspektiv som exempelvis yttre fokalisering 
och icke-fokalisering. Den språkliga analysen har dock lyst med sin frånvaro 
i den tidiga litteraturvetenskapliga beskrivningen. Vad vi ser i den tidiga 
diskussionen är att den i stort sett rör övergripande principer för hur stoffet 
presenteras i ett verk och inte i mindre textpassager. I nyare studier ser man i 
stället varje verk som ett lappverk av olika perspektiv som ständigt skiftar. 
Till följd av detta har man börjat intresserar sig för perspektivskiften, i första 
hand mellan berättaren och en karaktär i den fiktiva världen, men också kar-
aktärer emellan (Broman 2005:46). Den här utvecklingen har medfört ett 
ökat intresse för att beskriva språkliga uttryck som kan markera perspektiv 
och perspektivskiften (Fludernik 1993). 

Vad gäller analys av språkliga markörer för perspektiv finns en del gjort 
på rumsrelationer (exempelvis Banfield 1982, Fludernik 1993, 1996, Hell-
berg 1984, 1996,) och olika typer av anföring (exempelvis Fludernik 1993, 
1996, Londen 1989), men inget konsekvent studium på en större textmassa. 
Analyserna är mest inriktade på vad man kan se och hur man kan se. För 
studiet av hur man vill se finns arbeten gjorda på framför allt nominalfraser 
(Ledin 1996, Uspenskij 1973). 

De analysredskap som jag har siktat in mig på gäller begränsningar i hur 
och vad fokalisatorn vill se. Med denna utgångspunkt har jag sökt mig fram 
till indikatorer på perspektiv som är frekventa i mitt material. Jag vill dels 
konsekvent se på ett drag som visar rumsrelationer, dels se systematiskt på 
hur aggression skildras: delvis som ett utslag av urval av information. Rums-
relationen rör hur olika karaktärer konceptualiseras som centrala i det drama 
som beskrivs. Aggressionerna rör beskrivningen av hur olika karaktärer driv-
er på den dramatiska handlingen och så att säga orsakar att konflikten trapp-
as upp. 
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3 Dramats centrum och konfliktens 
struktur 

För att studera perspektivet ”som uppfattad av” (2.3) som begränsning i hur 
och vad olika personer vill se (2.4) i respektive skrivna versioner av samma 
händelse har jag valt två vägar för tillämpad analys. De båda analyserna 
utgår från några karakteristika hos mitt protokollmaterial som till del faller 
tillbaka på de juridiska rekvisiten (1.1). Protokollen kan karakteriseras av att 
de återger en dramatisk händelse och därmed liknar dramer. Varje text 
utmärks av en kronologiskt ordnad händelsekedja där det i stort sett handlar 
om samma personer från den ena händelsen till den andra. Händelsekedjan 
följer en konflikt mellan väl definierade parter där vissa tilldelas en mer 
central roll än andra. Påfallande är att texterna har många spatiala uttryck 
som anger de olika karaktärernas placeringar och rörelser. Jag menar att pro-
tokollens spatiala uttryck har betydelse för vem av parterna som tilldelas en 
central roll i varje scen i händelsekedjan. Brottsberättelserna kan beskrivas 
som att de återger en konflikt i en sammanhållen tid på en sammanhållen 
plats (tidens och rummets enhet). De två analysredskap för perspektiv som 
jag introducerar och utvecklar i det här kapitlet har jag valt att kalla dramats 
centrum respektive konfliktens struktur. 

Den första analysmodellen – dramats centrum – handlar om att se rummet 
olika, om att ha olika begränsningar i sitt sätt att erfara händelseförloppet 
med avseende på händelsens rum och karaktärer (2.4). Dramats centrum rör 
hur fokalisatorn antagligen omedvetet väljer att lyfta fram en viss karaktär 
som viktig i den återberättade händelsekedja. Det gör han genom att ange en 
punkt i rummet där någon eller några karaktärer befinner sig som central.8 
Att ange någon i central position ser jag som ett sätt att se, uppfatta och 
minnas händelsens karaktärer. Jag menar att när fokalisatorn anger någon i 
central position är det hans sätt att konceptualisera händelsen. Denna fokal-
isatorns konceptualisering realiseras i texten genom vissa spatiala uttryck. I 
texten liknar dramats centrum vad Jahn (1996) omtalar som fokus 2, alltså 
det som är fokaliserat (2.2). Det fokaliserade kan ses som ett intressefokus 
som bland annat kan utgöras av platser (Bal 1983, Rimmon-Kenan 1988 och 
Jahn 1996, i avsnitt (2.2). I analysen utgår jag från att det fokaliserade är en 
plats eller position som fokalisatorn uppfattar eller väljer att uppfatta som 
central. Språkligt anges den med ett rumsligt uttryck för centrum. Analysen 

                          
8 Jag använder generiskt han genomgående i avhandlingen, något som jag motiverar med att 
karaktärerna i avhandlingens texter i stort sett alltid är män. 
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av dramats centrum är därför en analys av rumsliga uttryck och de rumsliga 
relationer som de anger. 

En punkt eller en plats blir central i kraft av att det finns en eller flera 
karaktär(er) där som är viktig(a) för hur fokalisatorn uppfattar handlingen. 
De här punkterna blir en del av hur någon ser karaktärerna i händelsen och/ 
eller vill se dem. Dramats centrum ska inte associeras med den plats där den 
som tilldelats perspektivet befinner sig i betydelsen av deiktiska centrum 
eller associeras med betraktaren, även om dessa platser kan sammanfalla. En 
utgångspunkt är i själva verket att fokalisatorn tenderar att uppfatta sig själv 
som central. 

Jag menar att det i vårt sätt att se och erfara världen finns ett sätt att be-
trakta vissa entiteter som centrala och andra som perifera. Det handlar inte 
om språkliga eller kulturella konventionaliserade centrum. Det jag syftar på 
är ett sätt att i en viss situation i ett givet rum vid en given tid uppfatta en 
plats som mer central än omgivande platser. Här har jag funnit den kognitiva 
semantikens begrepp om föreställningsschema användbar. För att analysera 
dramats olika centrum utgår jag från föreställningsschemat CENTRUM–PERI-
FERI och uttryck för den rumsliga fram–bort-dimensionen. Både fram och 
bort kan aktualisera CENTRUM och PERIFERI. Det innebär konkret att jag ana-
lyserar förekomsterna av adverben fram och bort och deras avledningar. 

Analysmodellen för dramats centrum presenteras i 3.1.3. Före det bestäm-
mer jag vad ett centrum är utifrån den kognitiva semantikens föreställnings-
scheman (3.1.1), vilket följs av ett avsnitt om när adverben fram och bort 
kan ange centrum (3.1.2). Metoden för att identifiera dramats centrum ut-
vecklas vidare i kapitel 4. 

Den andra analysmodellen – konfliktens struktur – handlar om att upp-
fatta den dramatiska händelseutvecklingen olika. Skillnaderna kan visa sig i 
fokalisatorns urval av händelser och hur händelseförloppet betraktas. Sättet 
att uppfatta händelseutvecklingen kopplar jag till hur aggressioner omedvetet 
eller medvetet beskrivs i betydelsen av hur olika karaktärer orsakar att kon-
flikten trappas upp. Eftersom det i allmänhet går att identifiera en ansvarig 
eller mer aktiv karaktär för en enskild händelse i konflikten, kan urvalet av 
händelser ses som ett sätt att begränsa vad man vill se i händelseförloppet 
(2.4.3). Vid sidan av val mellan olika händelser kan en enskild händelse tolk-
as olika avseende vem som ansvarar för aggressionen bakom den. Då kan 
man tala om begränsning i hur man vill se (2.4.3). Konfliktens struktur kan 
därför beskrivas som hur fokalisatorn väljer att framställa en viss karaktär 
som ansvarig för aggressionen i en konflikt. Beskrivningen av konfliktupp-
trappningen är fokalisatorns sätt att konceptualisera händelseförloppet, med 
andra ord textens fokus 2 med Jahns (1996) teminologi (2.2). 

I analysen av konfliktens struktur söker jag den karaktär eller de karak-
tärer som driver dramat framåt genom handlingar som trappar upp konflikt-
en. Mitt tillvägagångssätt är att först kartlägga varje texts eller textavsnitts 
konfliktupptrappningar för att sedan se vilken karaktär som orsakar varje en-
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skild upptrappning. Varje upptrappning av konflikten kan beskrivas som 
antagonistens hinder som reses för protagonisten. Till varje drama hör att en 
följd av hinder införs successivt, bland annat för att hålla dramatiken vid liv. 
För ett drama innebär det att handlingen utvecklas av att de olika införda 
hindren övervinns. Olika karaktärer pekas ut som (mera) ansvariga för att 
konflikten trappas upp i form av vem som reser hinder för vem. 

För att genomföra analysen av konfliktens hinder måste jag först kart-
lägga den dramatiska strukturen i varje protokoll. Det dramaturgiska mönst-
ret består av en gemensam uppsättning hinder. För kartläggningen behöver 
jag ett mönster för struktur i dramatiska texter till vilket jag lånar modeller 
från teaterns, filmens och litteraturens dramaturgi. 

Analysmodellen för konfliktens struktur presenteras i 3.2. Avsnitt 3.2.1 är 
en genomgång av strukturmodeller i folksagor och 3.2.2 är en genomgång av 
strukturmodeller i dramer. Därefter definieras begreppet hinder (3.2.3) och 
deras betydelse för olika hjälteroller (3.2.4). Metoden för att identifiera kon-
fliktens struktur utvecklas vidare i kapitel 5. 

Båda analyserna tillåter att man studerar perspektiv i texten eller text-
avsnittet i dess helhet. Undersökningen kan därför mynna ut i två jämförelser 
mellan protokoll eller snarast mellan protokolltyper (1.4). Därmed kan jag 
hitta eventuella skillnader – som rör de indikatorer på perspektiv som jag 
valt att undersöka – mellan de tre grupperna:  misstänktprotokoll, målsäg-
andeprotokoll och vittnesprotokoll. Undersökningen av perspektivet ”som 
uppfattad av” ska göras på samma sätt i alla tre grupper. Analyserna av mål-
sägandeprotokoll och vittnesprotokoll används sedan som jämförelsematerial 
till analyserna av misstänktprotokoll, eftersom den hypotes jag prövar är att 
de förhördas perspektiv är anlagt i misstänktprotokoll (1.3). 

3.1 Analysmodell för dramats centrum 
Var texterna placerar dramats centrum kan som nämnts studeras med hjälp 
av adverben fram och bort och deras avledningar. Dessa adverb har i littera-
turen (Hellberg 2007) kopplats till vad som i kognitiv semantik kallas före-
ställningsschemat CENTRUM–PERIFERI. Den kognitiva semantiken utgår från 
att det är våra erfarenheter av kroppens form och funktion och hur vi kropps-
ligt interagerar med den fysiska omgivningen som skapar betydelse i språket 
men också i tänkandet. Människans perceptions- och kognitionsförmåga av-
speglas med andra ord i det abstrakta begreppssystemet. För att beskriva be-
greppssystemet har man bland annat formulerat ett antal så kallade föreställ-
ningsscheman varav CENTRUM–PERIFERI är ett.9 Föreställningsscheman kan 
beskrivas som enkla strukturer eller relationer som ständigt återkommer i vår 
                          
9 Termen föreställningsschema är en översättning från engelskans ”image schema”. Översätt-
ningen har tidigare använts av Ekberg (1999:68) och Strzelecka (2003:39). En annan översätt-
ning är bildschema som bland andra Svanlund (2001:49) använder. 
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erfarenhet av omvärlden. Kunskapen om de konkreta strukturerna kan över-
föras till abstrakta strukturer. Man säger att språket är metaforiskt till sin na-
tur. Föreställningsscheman beskrivs som mentala representationer av bland 
annat kroppsliga erfarenheter. Omvänt kan föreställningsscheman sägas 
styra vårt sätt att uppfatta omvärlden när vi interagerar med andra män-
niskor. De mest centrala schemana kommer från upplevelser av hur vi erfar 
rumsliga relationer (Johnson 1987, Lakoff & Johnson 1999). 

We experience space as structured by image schemas (as having bounded re-
gions, paths, centers and peripheries, objects with fronts and backs, regions 
above, below, and beside things). Yet we know that space itself has no such 
structure. The topographic maps of the visual field, the orientation-sensitive 
cells, and other highly structured neutral systems in our brains not only create 
image-schematic concepts for us but also create the experience of space as 
structured according to those image schemas (Lakoff & Johnson 1999:508–
509). 

Vad gäller fram och bort kan man konstatera att bort så gott som alltid anger 
en rörelse från ett centrum. Analysen av fram däremot kräver en mer in-
gående analys på grund av dess polysema karaktär, det vill säga det anger 
inte alltid primärt rörelse mot ett centrum. Av den anledningen kommer jag i 
den följande framställningen först att göra en grundläggande genomgång av 
fram:s olika betydelser för att vaska fram just de betydelser och använd-
ningar där CENTRUM–PERIFERI aktualiseras (3.1.2). Vilka uttryck som kan 
ange dramats centrum behandlas därmed sist i avsnitt 3.1.3, men först be-
stäms vad ett centrum är utifrån traditionen inom den kognitiva lingvistiken 
(3.1.1). 

3.1.1 Föreställningsscheman och dramats centrum 
När vi erfar ett rum kan vi uppfatta vissa platser som centrala eller synliga 
och andra som avlägsna jämfört med detta centrala. Ett av kognitiv ling-
vistiks mest grundläggande föreställningsscheman är CENTRUM–PERIFERI-
schemat vilket rör just denna aspekt av hur vi erfar rummet. Utöver den 
redan givna allmänna definitionen skiljer sig olika beskrivningar av CENT-
RUM–PERIFERI-schemat åt på några punkter. Skillnader som har diskuterats 
rör antalet dimensioner, om periferin har en yttre gräns och hur centrum-
punkten ser ut. Det är framför allt det senare som är relevant för dramats 
centrum. Nedan ska jag kort uppehålla mig vid skillnaderna och jag börjar 
med centrumpunkten. 

Inom den kognitiva semantiken har den egna kroppen prototypiskt fått 
utgöra centrum. Kroppen betraktas som ett perceptuellt centrum från vilket 
vi läser av vår omvärld (Johnson 1987, Lakoff & Johnson 1999). Johnson 
beskriver det som att vi från vårt centrum kan rikta uppmärksamheten mot 
skiftande föremål som finns inom den perceptuella rymden. Vad som är för-
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grund vid ett tillfälle kan bli bakgrund vid ett annat när vi rör oss i vår 
omvärld, men det är hela tiden vi själva som är centrum (Johnson 1987:124). 
Hellberg (2007:29) argumenterar mot detta och flyttar centrum från den egna 
kroppen till rummet genom att föreslå att centrum rör hur man uppfattar 
rummet. En centrumpunkt är en plats för händelse och/eller en plats för tal-
arens intressefokus. Om till exempel ett kök har ett bord där man intar sina 
måltider, är det normalt att betrakta bordet som rummets centrum. Likaså om 
vi går in i ett rum där det står en person tenderar den personen att utgöra ett 
centrum. Det förefaller med andra ord som att Hellbergs centrum närmar sig 
begreppet intressefokus inom den narratologiska perspektivdiskussionen (se 
inledningen till detta kapitel). 

Strzelecka (2003) kopplar ihop CENTRUM–PERIFERI-schemat med ett 
annat föreställningsschema, BEHÅLLAR-schemat (3.1.2.4), i sitt arbete om 
polysemin hos verbpartiklarna in och ut. Kopplingen mellan de båda schem-
ana anger bland annat ett tredimensionellt föremål som har sin givna mitt 
och sina givna ytterkanter; alla behållare har sitt centrum och sin periferi 
(2003:145, 177–176). Hellberg (2007) undersöker också han polysemi, men 
hos adverbet fram. I frågan om dimensioner menar Hellberg att betydelsen 
av fram i CENTRUM–PERIFERI-schemat är horisontell och tvådimensionell 
och han går så långt att han säger att detta mycket väl kan vara det typiska 
CENTRUM–PERIFERI-schemat. Hellberg menar också att CENTRUM–PERIFERI 
inte behöver ha en tydlig yttre gräns utan att skillnaden mellan centrum och 
periferi kan vara graduell (2007:29–30). 

Jag ansluter mig till uppfattningen att CENTRUM–PERIFERI-schemat rör 
sätt att se och uppfatta rum och situation. Det innebär att jag betraktar rums-
liga positioner som centrum i kraft av de personer, föremål och händelser 
som finns där. I situationer med ett dramatiskt händelseförlopp och väl de-
finierbara antagonister utgår jag från att fokalisatorn tenderar att uppfatta att 
han själv befinner sig på platsen som är centrum. Jag tänker särskilt på till-
fällen när någon återberättar ett dramatiskt händelseförlopp som han själv 
har varit delaktig i. Då sätter fokalisatorn så att säga sig själv i intressefokus. 
Min definition av centrum i konfliktberättelser kommer därmed att kombi-
nera Hellbergs och Lakoff & Johnsons respektive definitioner av centrum. 

Mitt CENTRUM–PERIFIERI-schema kan beskrivas med en illustration, se 
Figur 3. Centrum utgörs av den mörkare delen i mitten av figuren som mot-
svaras av det som fokalisatorn uppfattar som centralt, eller mer precist den 
plats som befolkas av personer eller föremål som fokalisatorn uppfattar som 
centrala. Runt centrum finns det område som utgör periferin. Periferin tonar 
ut och saknar därmed en tydlig yttre gräns. Rörelsen mot centrum eller från 
centrum är i typfallet horisontell och tvådimensionell. Rörelsen mot periferin 
kan vara i vilken som helst riktning från centrum. Rörelse mot centrum kan 
vara från vilket håll i periferin som helst och motsatt rörelse förutsätter inte 
att samma väg upprepas. 
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Figur 3. Modell för centrum och periferi. Runt centrum finns det område 
som utgör periferin. Periferin tonar ut utan tydligt yttre gräns 

3.1.2 Olika betydelser hos fram 
Ett ord som både konkret och abstrakt förknippas med rörelse mot ett cent-
rum och därmed är en indikator på dramats centrum är adverbet fram och 
dess avledningar. NEO anger följande betydelse av fram: ”i riktning mot mer 
central eller mer synlig position”. SAG  anger att fram bland annat kan be-
skriva en förnämare och central del av ett utrymme (gå fram till podiet/ 
altaret) (SAG 2:675–677). Den avledda formen framme inbegrips i samma 
betydelser. Befintligheten betraktas som resultatet av en faktisk eller tänkt 
rörelse (SAG 2:672–675). 

På grund av sin relativt komplexa polysema karaktär låter sig fram inte 
enkelt analyseras som markör för ett i texten angivet centrum. Utöver betyd-
elsen av rörelse mot centrum uppvisar fram en rad andra betydelser. Dem 
kommer jag att bortse från i centrumanalysen, men i många användningar av 
fram aktualiseras flera betydelser samtidigt, något som gör att analysen kräv-
er noggranna överväganden. Hellberg (2007) diskuterar och beskriver poly-
semin hos fram med hjälp av föreställningsscheman. Han kopplar ihop be-
tydelsen med CENTRUM–PERIFERI, BEHÅLLARE, FRAM–BAK och VÄG. I be-
skrivningen av fram menar Hellberg att en betydelse kan aktualisera flera 
scheman samtidigt men argumenterar för att olika föreställningsscheman är 
primära för de olika betydelserna. Inte heller är ett av dessa fyra föreställ-
ningsscheman ensamt gemensamt för alla betydelser hos fram. Olikheterna 
mellan underbetydelserna är i första hand relaterade till vilket föreställnings-
schema som är primärt (2007:21–22). Semantisk komplexitet som denna för-
klaras av att de olika föreställningsschemana samexisterar i vår erfarenhet av 



 46 

vardagliga situationer (Cienki 1997:8). Användningen av fram kan beskrivas 
som ett kontinuum av olika betydelsenyanser som klustrar sig vid vissa spe-
cifika betydelser. Med en sådan betydelsedistribution utgår Hellberg från 
antagandet att gränsfall förekommer (2007:23).10 För att kunna analysera de 
användningar av fram som helt eller delvis anger centrum i en text ska jag 
här i korthet gå igenom de olika betydelserna som fram klustrar sig kring så 
som de beskrivs av Hellberg. 

3.1.2.1 CENTRUM 
Det typiska CENTRUM–PERIFERI-schemat för fram är horisontellt och 
sträcker ut sig i två dimensioner (Hellberg 2007:29–36). I typfallet handlar 
det om en kort sträcka som kan ses i sin helhet av en betraktare. Gränsen 
mellan centrum och periferi är graduell och periferin behöver inte ha någon 
klar yttre gräns. 

Fram-rörelsen beskriver en rörelse från periferi till centrum. Karakterist-
iskt skapar trajektorn en väg åt sig själv, en väg som inte existerar före rör-
elsen.11 Alla fall av centrummarkerande fram som anger faktisk eller tänkt 
rörelse frammanar därmed, enligt Hellberg, också VÄG-schemat (3.1.2.2). 
Den typiska antonymen i den här betydelsen av fram är bort, vilket anger en 
rörelse i vilken riktning som helst från centrum. Det finns inget som visar att 
fram och bort, när de beskriver samma situation, också beskriver samma 
väg. Det tar Hellberg som belägg för att VÄG-schemat i den här betydelsen 
av fram är sekundärt. När fram associeras primärt med VÄG-schemat är anto-
nymen tillbaka. Det centrummarkerande fram klustrar sig kring två under-
betydelser: fram som ett institutionellt centrum och fram som kanoniskt 
möte (2007:30). 

Ett gränsfall mellan CENTRUM–PERIFERI-schemat och FRAM–BAK-schem-
at (3.1.2.3) utgörs av fram-rörelse mot ett institutionellt centrum i rum för 
särskilda tillfällen såsom kyrkor, teatrar, hörsalar, traditionella klassrum eller 
liknande. Trajektorn är i normalfallet en människa som rör sig mot den del 
av rummet där de viktigaste aktiviteterna föregår. Vad som är centrum och 
vad som är periferi är förutbestämt och konventionaliserat. Centrum är vid 
altaret i en kyrka, på scenen i en teater eller hörsal och vid katedern och 
svarta tavlan i ett klassrum (församlingen bjöds fram till altarringen, läraren 
kallade fram eleverna till tavlan). Institutionella centrum utgör inte en 
homogen grupp. Några återfinns inomhus och nära en av rummets väggar 
(kyrkor, biografer), andra är placerade utomhus där periferin sträcker sig åt 
alla håll och bleknar bort. 

                          
10 Se även Croft (1998:168–171) och Croft & Cruse (2004:109–140).  
11 Den entitet som lokaliseras eller vars handlande fokuseras kallas i den kognitiva lingvistik-
en för trajektor. I uttryck som beskriver förflyttning är trajektorn så gott som alltid den entitet 
som rör sig och den är oftast explicit (Langacker 1987:217). 
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Det finns en särskild användning av fram där människor utgör centrum. 
Det som typiskt uttrycks med gå fram till där fram-rörelsen resulterar i ett 
möte mellan två eller flera människor. Personerna möts normalt front mot 
front på ett avstånd på vilket det är bekvämt att kommunicera både verbalt 
och icke-verbalt. Clark (1973:34–35) beskriver själva mötet front mot front 
som det vanligaste sättet för människor att interagera och benämner det 
kanoniskt möte (canonical encounter). Man kan fråga sig vad ”ett bekvämt 
avstånd” innebär. För fram som beskriver möte mellan människor kan man 
se två typfall som också får beskriva avståndet. Det första är gå fram till x 
och prata. Vad som är ett bekvämt avstånd här avgörs av kulturella och 
individuella faktorer. Det andra typfallet gå fram till x och ta i hand anger att 
mötet också kan innebära fysisk kontakt och då blir avståndet kortare. Detta 
centrum är alltså inte själva människan utan placeras vid en punkt 50–100 
centimeter framför personen. Samma sak gäller faktiskt också för inanimata 
mål då man vanligen stannar på ett sådant avstånd att man precis kan nå det 
(gå fram till en byrå, gå fram till ett bord, Hellberg 2007:33–35). 

Människor kan mötas utan att mötet är kanoniskt, även om detta är det 
mest normala. Det väsentliga med fram-rörelse i CENTRUM–PERIFERI-betyd-
elsen är inte att mötet är front mot front utan att rörelsen slutar vid en punkt 
där en eller flera personer befinner sig. Det för med sig att själv mötet kan 
vara mot vilken sida som helst hos personen/personerna i centrum. Den som 
rör sig kan till exempel möta en grupp människor som interagerar med 
varandra och då är det troligt att han närmar sig från sidan eller bakifrån. 
Någon kan också sitta eller ligga ner i centrumpunkten. 

Det är vanligt för fram-uttryck i centrumbetydelse att de resulterar i att 
just människor möts, men det måste inte vara så. Däremot visar Hellbergs 
material en tydlig tendens för att rektionen i uttrycket gå fram till x i huvud-
sak refererar till människor. Därför antar Hellberg att många av de fall som 
inte uttryckligen anger en person i prepositionsfrasen ändå ofta syftar på 
möte mellan människor. Hans exempel får åskådliggöra detta: ”Bredvid hon-
om i soffan satt en mycket söt ung dam med långt kastanjebrunt hår. När jag 
kom fram reste han sig.” Målet för trajektorns rörelse är uttryckligen soffan 
men det är rimligt att anta att det är mötet med mannen och den unga söta 
damen som är den egentliga avsikten med rörelsen (Hellberg 2007:33–34). 

På samma sätt som fram anger en rörelse som kan resultera i ett personligt 
möte mellan människor kan befintlighetsformen framme göra det. Då under-
förstås trajektorns rörelse mot målet. Centrum kan i dessa fall anges med 
platsadverbial hos x (han var framme hos henne) eller med samordnande 
verbfras (han var framme och talade med Göran, Hellberg 2007:35–36). 

Det kanoniska mötet beskriver en situation med personer front mot front. 
I min modell för var texter placerar centrum inkluderar jag även sådana 
möten i fram-uttryck som inte är front mot front. Resultatet av fram-rörelsen 
i den användning som jag har beskrivit här benämner jag i stället personligt 
möte. Det primära föreställningsschemat vid personligt möte är CENTRUM–
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PERIFERI. Men det finns också inslag av FRAM–BAK (personernas respektive 
front) och VÄG (i rörelsen, Hellberg 2007:34). 

3.1.2.2 VÄG 
I normalfallet beskriver VÄG-schemat en fysisk sträckning där rörelse för-
siggår och där riktning, mål och utgångspunkt går att urskilja. Rörelser som 
associeras med VÄG kan vara av vitt skilda slag. De kan till exempel utgöras 
av en promenad, av en gåva som överräcks eller av en boll som kastas gen-
om luften (Johnson 1987:28).  

För användning av fram som primärt associeras med VÄG-schemat kan 
man urskilja två typfall (Hellberg 2007:36–45). I det första typfallet anger 
fram en rörelse där målet är profilerat. Här existerar vägen, och oftast också 
målet, som en plan före rörelsens igångsättande. Ibland finns vägen rent fys-
iskt i form av en väg, järnväg eller liknande (fram längs en bilväg). Traj-
ektorn kan vara en människa eller ett fordon och rörelsen är avsiktlig mot ett 
vanligen inanimat mål. Det betyder att front (3.1.2.3) inte associeras med 
målet utan endast med trajektorn (jfr personligt möte, 3.1.2.1). Den be-
skrivna rörelsen sträcker sig vanligen över en längre distans. När rörelsen är 
faktisk i VÄG-schemat anger fram att det avsiktliga målet är uppnått (när vi 
kom fram på kvällen). Målet behöver dock inte vara den planerade slutpunkt-
en för rörelsen/resan, utan kan vara en etapp på vägen ofta angiven i preposi-
tionsfras med till (vi kom fram till byn och fortsatte in i skogen). Målet fram-
står inte tydligt som något centrum. Hellbergs material visar ett starkt kluster 
för befintlighetsformen framme i VÄG-schemat. Framme anger att ett förut-
bestämt mål för en rörelse är uppnått (vi var framme). 

Det andra typfallet för fram som primärt associeras med VÄG profilerar 
själva vägen eller trajektorns rörelse utan att målet antyds (trädstammen flöt 
fram). 

Den enda antonymen till fram i VÄG-schemat är tillbaka vilket anger att 
den motsatta rörelsen har den tidigare rörelsens start som mål. 

En vanlig metaforisk användning av fram som också associeras med VÄG 
-schemat rör tiden som en tänkt linje (flytta fram mötet, Clark 1973:52, La-
koff & Johnson 1980:44, Fillmore 1997:46, Hellberg 2007:53). Ett argument 
för att se tid som väg är att antonymen är tillbaka (sedan 1 år tillbaka). 

3.1.2.3 FRAM–BAK 
Uttryck som associeras med FRAM–BAK-schemat beskriver inneboende 
orientering vilken är kopplad till referenters form och funktion. FRAM–BAK-
schemat refererar i normalfallet till en horisontell dimension i en behållare 
som typiskt utgörs av människokroppen (Hellberg 2007:24). FRAM–BAK-
schemat har en antropomorfisk bas i den betydelsen att människokroppen är 
asymmetrisk. FRAM refererar till en naturlig framsida (front) hos människor, 
djur och kläder men kan även beskriva andra föremål som rör sig av egen 
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kraft som exempelvis fordon. BAK definieras som den motsatta sidan till 
FRAM (Lakoff & Johnson 1999). Fronten bestäms av en kombination av 
egenskaper, vilka är kopplade till den sida av kroppen där de mest vitala 
organen är placerade (mun, panna, hjärta och tår), normal rörelseriktning, 
blickriktning och övriga sinnesorgans orientering (luktsinne, hörsel etc.) 
(Vandeloise 1991:90). Vandeloise menar att av alla egenskaper som bestäm-
mer referenters front är tre mer grundläggande än de övriga: blickriktning, 
rörelseriktning och de vitala organens placering. Han diskuterar sedan om 
någon av dessa tre är viktigare än någon annan genom att hitta exempel där 
en av egenskaperna har en annan placering än den normala, det vill säga vid 
fronten. Hans första exempel är krabban vars rörelseriktning är annan än 
blickriktningen och placeringen av vitala organ. Han konstaterar att krabbans 
speciella sätt att röra sig inte ensamt ändrar vad som bestämmer fronten. 
Nästa exempel är läraren som håller huvudet åt samma håll som den normala 
rörelseriktningen samtidigt som han riktar blicken åt sidan mot någon av sina 
elever. Inte heller detta ändrar vad man uppfattar som lärarens front. Slut-
ligen föreställer sig Vandeloise en inavlad och missbildad kung som har 
munnen i nacken men övriga vitala organ normalt placerade samt normal 
blickriktning och normal rörelseriktning. Inte heller kungens märkligt pla-
cerade mun förändrar vad som är front. Vandeloise slutsats är att ingen av de 
angivna egenskaperna är nödvändig och heller inte tillräcklig för att be-
stämma vad som är front på en människa eller ett djur (1991:90–92). Refe-
renters front kan också styras av vilket som är det normala hållet varifrån 
man konfronterar ett föremål, ibland omnämnt som referentens kanoniska 
orientering (Lyons 1977:698). Kanonisk framsida har referenter som exem-
pelvis pianon, skrivbord och skåp. För byggnader bestämmer i allmänhet 
entrén den kanoniska framsidan. Det här ska alltså skiljas från kanoniskt 
möte som beskriver det vanligaste sättet på vilket människor interagerar 
(3.1.2.1). 

Betydelse av fram som associeras med FRAM–BAK-schemat är dels den 
positionella betydelsen ’vid fronten’, dels rörelsebetydelsen ’mot fronten’ 
(Hellberg 2007:23–29). Den positionella betydelsen refererar till föremål 
som har front, som exempelvis kläder (klänningen knäpps fram) och fordon 
(fram på bilen). Fram som beskriver position på människokroppen är dock 
mindre vanliga och tenderar att vara eufemistiska uttryck som gärna kombi-
neras med adverbet där (han höll för där fram). Positionsangivelser kan 
också referera till insidan av ett föremål med front (sitta fram i bussen). 
Positionellt fram kan alternativt uttryckas med framme (hålla för där fram-
me, sitta framme i bussen). 

Fram-rörelsen i FRAM–BAK-schemat ’mot fronten’ kan vara en rörelse in-
uti ett fordon eller liknande. I de fallen frammanas dessutom VÄG-schemat 
(3.1.2.2) i föremål som associeras till BEHÅLLAR-schemat (3.1.2.4, gå fram i 
bussen) även om FRAM–BAK fortfarande är det primära schemat. Den här 
betydelsenyansen förekommer också i uttryck med trupper och köer (knuffas 
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fram i första ledet). Gradadverbialet längst kan ange de yttersta positionerna 
på FRAM–BAK-axeln inuti föremål med front (längst fram i bussen, längst 
bak i bussen). Långt fram anger att positionen är närmare fronten än bak-
positionen (långt fram i bussen) och långt bak beskriver det omvända för-
hållandet (långt bak i bussen). Gradadverbialet längre kan användas i de här 
betydelserna av fram och anger då en faktisk rörelse mot ett läge närmare 
fronten samtidigt som gradadverbialet underförstår en referenspunkt varifrån 
rörelsen utgår (gå längre fram i bussen). Samma sak gäller för positions-
angivelser (stå längre fram i bussen) med den skillnaden att man tänker sig 
rörelsen. 

Några speciella fall av fram-rörelse kopplad till människans FRAM–BAK-
axel som också associeras till centrum ska här särskilt belysas. Det första rör 
de fall då endast en del av kroppen rör sig i den normala rörelseriktningen 
(hon sköt fram axlarna). I vissa fall kan en sådan rörelse sträckas ut så pass 
mycket att den involverar kontakt med en annan person. Tydligt blir det när 
armen och handen sträcks ut och hamnar i det normala verksamhetsutrym-
met (hon sträckte fram handen till en hälsning, 3.1.2.4). Uttrycket kan då 
associeras till vad jag tidigare har beskrivit som ett personligt möte (3.1.2.1) 
och till del också aktualisera CENTRUM–PERIFERI-schemat. Ett annat fall är 
när själva fronten är inkluderad i rörelsen (skolläraren lutade sig fram en 
smula). Rörelsen i sådana fall kan ses som en utsträckning från den normala 
positionen för fronten. Också här kan den utsträckta rörelsen sägas resultera i 
ett möte med en annan person (hon lutade sig fram mot henne och sa) och 
kan betraktas som personligt möte. I själva verket kan rörelse av hela krop-
pen i många fall kopplas till fronten. Tydligast blir det i fall där längden på 
rörelsen preciseras med steg (ta ett steg fram). Återigen kan rörelsen re-
sultera i ett möte med en annan person (hon tog ett steg fram mot honom) 
och till del aktualisera CENTRUM–PERIFERI. Antonymen för de här speciella 
fallen av rörelse är tillbaka vilket kan indikera att FRAM–BAK ändå är primärt 
(att jämföra med fram i CENTRUM–PERIFERI-schemat vars antonym är bort, 
Hellberg 2007:27). 

3.1.2.4 BEHÅLLARE 
Ytterligare en betydelse av fram associeras med BEHÅLLAR-schemat. Som 
prototypiska behållare har brukat nämnas byggnader och koppar. Senare 
forskare har utvidgat BEHÅLLAR-schemat till att omfatta en stor mängd före-
mål som är tredimensionella med gränser mot omvärlden. Rörelse in i dessa 
över gränsen anges typiskt med in (in i huset).12 

Men det finns också mindre uppenbara behållare som till exempel att man 
kan konceptualisera synfältet som en behållare och konceptualisera det man 
ser som att det är inuti behållaren synfältet (Lakoff & Johnson 1980:30). 
                          
12 För en översikt av vad som associeras med BEHÅLLARE se Vogel (2004:254–257), även 
Strzelecka (2003:145). 
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Karakteristiskt för synfältet är att det som är inuti behållaren är perceptuellt 
tillgängligt och/eller åtkomligt för händerna för betraktaren. Detta ska jäm-
föras med den prototypiska behållaren som oftast döljer det som är inuti. Det 
är i de icke-prototypiska fallen där man betraktar synfältet som en behållare 
som man kan hitta fram för att ange en rörelse som passerar gränsen in i be-
hållaren (solen tittar fram, plocka fram livsmedlen). Användningen av fram 
klustrar sig kring synfältet som ett område där målet för en rörelse befinner 
sig. Fram associerat med BEHÅLLAR-schemat kan inte kompareras med 
längre, antagligen för att VÄG-schemat är nedtonat och för att rörelsen pas-
serar den tänkta gränsen för behållaren (*solen tittar längre fram, *plocka 
fram livsmedlen längre). Synfältet är antingen utomhus (solen tittar fram) 
eller inomhus (plocka fram livsmedlen) helt enkelt för att undvika att en 
annan behållares gräns går rakt igenom synfältet. Hellbergs (2007) material 
visar att det avledda framme har ett starkt kluster i inomhussynfältet (fru-
kosten står framme). Bort kan i vissa fall utgöra antonym (solen hade gått 
bort nu, Hellberg 2007:45–47). 

En annan icke-prototypisk behållare som associeras med fram är normalt 
verksamhetsutrymme.13 Betydelsen förknippas med den egna kroppen i det 
att det normala verksamhetsutrymmet placerar sig en bit från kroppen där 
man vanligtvis handskas med saker. Det är en relativt liten rymd där händ-
erna normalt är verksamma. Typiskt för fram som associeras med den här 
betydelsen är att en person flyttar ett föremål från sin kropp, till exempel 
från en ficka, in i sitt eget verksamhetsutrymme där föremålet också är till-
gänglig för en eventuell annan person. I de här fallen placeras trajektorn i be-
hållaren normalt verksamhetsutrymme där den bekvämt kan nås av två eller 
flera personer som interagerar eller på något annat sätt handskas med saker 
tillsammans. Det här kan exemplifieras med han räckte fram boken till hen-
ne. Utrymmet har beskrivits av Lindner som ”hand-level contact” (1983: 
125) som var ett första steg mot en definition av ”the interactive focus” 
(1983:32). I den vertikala dimensionen menar Hellberg (2007:49–51) att det 
här utrymmet placeras i höjd med höfterna och att placeringen i den hori-
sontella dimensionen styrs av kulturella konventioner. Uttrycket han räckte 
fram boken till henne innebär att front mot front möts på ett sätt som innebär 
att de två personernas normala verksamhetsutrymmen överlappar. Fram-
rörelse in ett gemensamt verksamhetsutrymmet kan förknippas med person-
ligt möte (3.1.2.1) och därmed kan CENTRUM–PERIFERI-schemat betraktas 
som aktualiserat (Hellberg 2007:49–50). Mötet front mot front innebär att 
även FRAM–BAK-schemat är aktuellt och rörelsen innebär att också VÄG är 
aktualiserat. Associationen till BEHÅLLAR-schemat avgörs bland annat av att 
rörelsens riktning inte måste vara horisontell. Det förklarar dessutom varför 
antonymen i vissa fall kan vara ner (Sven stoppade ner block och penna i 
innerfickan). 
                          
13 Hellbergs term är ”handling zone” (2007:49). 
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I bland handskas individer isolerat med saker (Sven tog fram block och 
penna ur innerfickan). I de fallen utgörs målet för händernas rörelse verk-
samhetsutrymmet i sig och omfattas förstås inte av interaktion med andra 
människor. Den situation som beskrivs förknippas därför inte med centrum, 
eftersom rörelse inte resulterar i ett personligt möte. För den här använd-
ningen av fram är det dessutom svårt att säga om fram syftar på det mindre 
verksamhetsutrymmet eller på det större synfältet. 

Fram associerat med behållaren normalt verksamhetsutrymme och behåll-
aren synfältet är svåra att analysera. Men det finns skillnader mellan de båda 
betydelserna. När synfältet aktualiseras kan trajektorn anges både som sub-
jekt i en intransitiv mening (solen kom fram) och som objekt i en transitiv 
mening (vi har plockat fram alla våra sparade livsmedel). Typiskt för norm-
alt verksamhetsutrymme är att meningen är transitiv och agentiv (jag räckte 
fram boken). För synfältet gäller att trajektorn kan vara både animat och in-
animat. En hjälp i betydelseanalysen är att när normalt verksamhetsutrymme 
avses kan målet för rörelsen anges med prepositionen till (räcka fram boken 
till honom, jfr 3.1.2.1). För fram in i det normala verksamhetsutrymmet är 
VÄG-schemat mer framträdande än det är för synfältet. En annan skillnad är 
att normalt verksamhetsutrymme innefattar ett personligt möte som jag redan 
visat kan associeras med CENTRUM–PERIFERI-schemat. Även om skillnader 
finns är det i många fall svårt att avgöra vad som är vad. Föremål som är i 
det normala verksamhetsutrymmet uppträder ju i allmänhet också i synfältet. 

3.1.3 Dramats centrum 
Vad som är dramats centrum beror på hur någon i texten ser och uppfattar 
rummet och situationen (se inledningen till det här kapitlet). Dramats cent-
rum kan med andra ord inte vara förutbestämt eller konventionaliserat så 
som är fallet med institutionella centrum. Jag menar att det i vårt sätt att se 
och erfara världen finns en preferens för att uppfatta mänskliga referenter 
som viktiga. För att ett uttryck ska ange dramats centrum i min analys måste 
därför två villkor uppfyllas: CENTRUM–PERIFERI-schemat ska vara aktuali-
serat och centrum ska etableras i kraft av att det finns en eller flera personer 
där. 

Gemensamt för fram-uttryck som anger dramats centrum är att det av-
sedda målet, själva anledningen till rörelsen, är en eller flera person(er). Oft-
ast är även trajektorn en person. Dramats centrum kan också anges med hjälp 
av adverbet bort. Hellberg analyserar inte betydelsen hos bort så ingående 
som betydelsen för fram, men han visar att bort är antonym till det fram som 
primärt anger centrum (2007:30). För centrummarkerande bort är trajektorns 
rörelse motsatt den för centrummarkerande fram, det vill säga från ett cent-
rum ut i periferin. Bort-rörelsen resulterar följaktligen inte i ett personligt 
möte. I stället upphävs det personliga mötet med bort-rörelsen. Centrum de-
finieras i det ögonblick som aktionen startar och dramats centrum identifi-
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eras i kraft av den person eller de personer som befinner sig vid rörelsens ut-
gångspunkt. För bort-uttrycken är det personliga mötet inte ens nödvändigt, 
eftersom trajektor kan befinna sig ensam i centrum vid rörelsens igångsätt-
ande. Villkoret att centrum etableras i kraft av att en person eller flera per-
soner befinner sig där gäller emellertid. Vidare kan dramats centrum anges 
med framme som kan beteckna en fiktiv eller underförstådd rörelse mot cent-
rum, och indirekt med borta som kan beteckna en fiktiv eller underförstådd 
rörelse från centrum. 

Det finns tre typer av betydelser hos de uttryck i min analysmodell som 
kan ange dramats centrum: 

− Den första betydelsen är uttryck med primärt aktualiserat CENTRUM–
PERIFERI-schema där rörelsen resulterar i eller utgår från ett personligt 
möte (gå fram (till x), gå bort (från x) (3.1.2.1). 

− Den andra betydelsen omfattar också uttryck med primärt aktualiserat 
CENTRUM–PERIFERI-schema men utan personligt möte (gick bort), det 
vill säga att den som rör sig befann sig ensam i centrum. 

− Den tredje betydelsen är uttryck med sekundärt CENTRUM–PERIFERI-
schema och rörelse som resulterar i personligt möte. Till denna sista 
typ hör rörelse som slutar i normalt verksamhetsutrymme om två eller 
flera personer interagerar där (han räckte fram boken till henne), vilket 
också kan ses som att en kroppsdel sträcks ut från fronten (han sträckte 
fram handen till en hälsning). Det finns också de fall där själva fronten 
sträcks från sin normala position och målet för den rörelsen är kontakt 
med en annan person (han lutade sig fram mot henne och sa) och fall 
med måttsbestämd rörelse av hela kroppen som i första hand associeras 
till att fronten rör sig (hon tog ett steg fram mot honom) (3.1.2.4). 

I kapitel 4 skiljer jag på om den karaktär eller de karaktärer som befinner sig 
på centrumplatsen är explicit angivna eller implicita och ger en metod för 
gränsdragningen mellan dessa. Vidare kommer jag i kapitel 4 att tillämpa 
metoden på polisprotokollen. 

3.2 Analysmodell för konfliktens struktur 
Aggressionen i konfliktberättelser analyseras genom att identifiera vem som 
anges som ansvarig för att konflikten trappas upp. Den som görs till ansvarig 
för aggressionen är den som i texten beskrivs lägga hinder för någon annan. 
För att komma åt hindren, eller snarast de som orsakar hindren, behöver jag 
analysera fram upptrappningarna i varje enskild text. För den analysen krävs 
en modell som beskriver mina texters upptrappningar: en modell för hur 
konflikter struktureras. Jag kommer därför i det här avsnittet att göra en gen-
omgång av vanliga strukturmodeller som påträffas i litteraturen: de med rött-
er i muntligt traderade berättelser (3.2.1) och de som associeras med drama 
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(3.2.2). Avsikten med genomgången är att utifrån de strukturmodeller som 
finns hitta ett strukturmönster som är giltigt för texter som beskriver kon-
flikter, exempelvis polisprotokoll. I 3.2.3 resonerar jag sedan kort om vad 
jag menar med hinder, vilket följs av hindrens betydelse för att skapa olika 
hjältehistorier (3.2.4). 

Den svenska forskningen kring språk och konflikter har inte i någon 
egentlig mening koncentrerats till strukturen. I huvudsak har konflikter stud-
erats ur ett samtalsanalytiskt perspektiv. Man har bland annat studerat inter-
aktionen i naturliga samtal (Eriksson 1995, Evaldsson 1993, Wiksten Folke-
ryd 1998) och i arrangerade samtal (Aronsson & Thorell 1999, Wirdenäs 
2002). Den språkliga beskrivningen av konflikter i skönlitterära verk har 
också de i huvudsak rört interaktionen. Sålunda har konflikter i prosans dia-
log undersökts (Helling 1993, Linell & Gustavsson 1987, Londen 1989, 
1990), liksom dialogen i drama (Aronsson 1987, Sörlin 2002, 2008). Forsk-
ningen uppvisar med andra ord i stort sett en lucka vad gäller beskrivningar 
av strukturen i texter som återger konflikter. Jag kommer därför rikta ljus 
mot strukturbeskrivningar inom andra discipliner, främst den litteraturveten-
skapliga. 

3.2.1 Propp om sagans uppbyggnad 
Sagor är berättelser där handlingen springer fram ur olika viljor och uppresta 
hinder. Hindren är resta ur de olika antagonisternas viljor. Handlingen utgörs 
egentligen inte av olika händelser som sådana, utan av hur de olika händel-
serna är ordnade efter varandra. Handlingen drivs framåt av händelser som 
har att göra med konflikten mellan de olika viljorna och hinder som reses allt 
högre. Något som är typiskt för sagan, eller i första hand folksagan, är att 
handlingen har en formaliserad ordning för hur händelserna är hopfogade. 
Ett försök till beskrivning av denna sagans struktur finner man hos den i de 
här sammanhangen så ofta refererade ryske strukturalisten Propp (1968 
[1928]). Inspirerad av det humanmedicinska och biologiska begreppet morf-
ologi vill han i sitt arbete beskriva vad som är gemensamt för de ryska folk-
sagorna.14 Han gör en klassificering av det ryska folksagobeståndet genom 
att jämföra ett hundratal sagor med varandra. Studiet ägnas åt allmänna 
mönster för att fastställa en ”generisk undersaga”. Resultatet är att Propp ser 
att även om folksagornas handling skiftar finns en tydlig likhet mellan de 
olika sagorna som om de alla var formade efter samma mall. 

Tales possess one special characteristic: components of one tale can, without 
any alteration whatsoever, be transferred to another. (Propp 1968:7) 

                          
14 Morfologi beskrivs i NE som en lära inom humanmedicin, veterinärmedicin, zoologi och 
botanik som syftar till att beskriva kroppens, organens, vävnadernas, cellernas m.m. struk-
turella uppbyggnad och form. 
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Det är framför allt sådant som rör berättelsestrukturen som uppvisar gemen-
samma drag. Trots att sagorna innehåller olika karaktärer, utför de samma 
handlingar inom sagans händelseförlopp. Propp menar därför att karaktärer-
nas handlingar, eller som han säger funktioner i händelseförloppet, är kon-
stanta. Allt övrigt kan variera. Propp sammanfattar sina reflexioner om de 
ryska folksagorna på följande sätt: 

1. Personernas funktioner är stabila, konstanta element oberoende av 
vem som utfört dem och hur de är utförda. 

2. Antalet funktioner är begränsat. 
3. Funktionernas ordning är alltid likadan. (1968:21–22) 

Propp får fram 31 stycken olika handlingsfunktioner. De bildar ett gemen-
samt system eller snarast en komposition som kan sägas vara både stabil och 
väl utbredd. För handlingsfunktionernas inbördes struktur finns endast en 
möjlig ordning och den är kronologisk. Ordningen är bestämd av att hand-
lingen ska föras framåt av de konstanta funktionerna. Inga av de 31 hand-
lingsfunktionerna är obligatoriska. Vissa sagor saknar några funktioner, men 
det inverkar inte på ordningsföljden hos de återstående (1968:19–24, 1971: 
99–101).15 

Systemet med undersagans stabila handlingsfunktioner och deras givna 
inbördes ordning presenteras här i korthet. I presentationen följer jag Propps 
sätt att numrera funktionerna med romerska siffror.  

Sagan börjar med en initialsituation (I–VIII), förlagd till en familjekrets 
där en brist eller önskan uppstår. Hjältens handlande startar först genom att 
han får kännedom om bristen/önskan. På uppdrag av någon ger han sig av 
hemifrån (IX–XI). Initialsituationen, som Propp kallar komplikationen, är 
inte obligatorisk. En saga kan likaväl börja med handlingsfunktion VIII, det 
vill säga att skurken åstadkommer skada eller olycka vilket resulterar i en 
önskan eller brist. I samband med att hjälten ger sig av kan han möta en giv-
are från vilken han får ett föremål som kan ha magiska egenskaper eller från 
vilken har får en magisk förmåga eller kvalitet (exempelvis förmågan att för-
vandla sig till ett djur, XII–XIV). Föremålet/kvaliteten kommer senare att 
hjälpa hjälten i hans kamp mot den föreliggande olyckan/bristen. Hjälten 
förs därefter till platsen för olyckan (XV). Där strider han mot skurken 
(XVI) och såras (XVII). Slutligen besegrar hjälten skurken (XVIII) och den 
ursprungliga olyckan/bristen är omintetgjord (XIX). Med olika varianter på 
händelseutveckling återvänder hjälten sedan hem (XX–XXIX), skurken 
straffas (XXX) och hjälten gifter sig och får kungariket (XXXI). Den full-
ständiga lista på handlingsfunktioner ser ut så här (översättningarna till sven-
ska är mina): 
                          
15 Översättningen av handlingsfunktionerna till svenska är i stor sett desamma som i Staffan 
Carlshamres kursmaterial på nätadressen <http://www.philosophy.su.se/kurser/Fakultetskurs/ 
fktexter/narratologi.html>. 



 56 

I  En familjemedlem avlägsnar sig hemifrån. 
II  Ett förbud riktas till hjälten. 
III  Förbudet bryts med en överträdelse. 
IV  Skurken söker information (till exempel var ett dyrbart föremål 

 finns). 
V  Information överlämnas. 
VI  Skurken försöker lura sitt offer. 
VII Offret fogar sig i bedrägeriet. 
VIII Skurken åstadkommer skada eller olycka för en familjemedlem (till 

 exempel för bort prinsessan). Resultatet är att en önskan eller brist 
 uppstår hos någon i familjen. 

IX  Denna brist förmedlas till hjälten. Han uppmanas att lösa problemet. 
X  Hjälten träder in i handlingen genom att bestämma sig för att lösa 

 problemet. 
XI  Hjälten ger sig av hemifrån (på uppdrag). 
XII Hjälten testas av givaren som förberedelse för mottagandet av ett 

 magiskt föremål eller hjälparen. 
XIII Hjälten reagerar på givarens handling. 
XIV Hjälten erhåller det magiska föremålet. 
XV Hjälten förs till den plats där det sökta föremålet finns (till exempel 

 ett annat kungarike). 
XVI Hjälten och skurken strider med varandra. 
XVII Under striden får hjälten ett märke: ett sår eller ett föremål. 
XVIII Skurken besegras. 
XIX Den ursprungliga bristen eller olyckan omintetgörs. 
XX Hjälten återvänder hem. 
XXI Hjälten förföljs. 
XXII Hjälten räddas undan förföljelsen. 
XXIII Hjälten återvänder oigenkänd hem. 
XXIV Hjälten konfronteras med en falsk hjälte som gör anspråk på den rik-

 tiga hjältens dåd. 
XXV En svår uppgift föreslås hjälten. 
XXVI Hjälten löser uppgiften. 
XXVII Hjälten blir igenkänd som den riktiga hjälten. 
XXVIII Den falska hjälten avslöjas. 
XXIX Hjälten ges ett nytt utseende. 
XXX Skurken straffas. 
XXXI Hjälten gifter sig med prinsessan och stiger upp på tronen. 

Utöver handlingsfunktionerna kartlägger Propp också karaktärerna som utför 
funktionerna. Han finner ett antal återkommande roller. Rollerna är sju till 
antalet och utgörs av skurken, givaren, hjälparen, prinsessan (som också kan 
motsvara föremålet för sökandet), bortsändaren, hjälten och den falska hjält-
en. En och samma karaktär kan tilldelas flera olika roller. Varje roll är också 
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kopplad till en handlingssfär. Som exempel kan nämnas att det i hjältens 
handlingssfär ingår att reagera på hjälparens krav och agera därefter. I hjälp-
arens handlingssfär ingår sådant som att undanröja olycka och brister, rädda 
från förföljelse och lösa svåra uppgifter (Propp 1968:79–80). 

Välkänt är sedan Greimas’ (1966) försök att utveckla Propps modell i 
termer av generaliserbarhet vad gäller karaktärernas roller i berättelser. Grei-
mas släpper dock själva berättelsestrukturen som Propp formulerar med sina 
handlingsfunktioner och deras inbördes ordning. Greimas tar i stället fasta på 
rollerna och deras funktioner och ordnar dem parvis i den så kallade aktant-
modellen. Den traditionelle hjältens funktion som anges som subjekt och det 
sökta värdeföremålet för objekt. Subjekt och objekt i modellen är aktanter i 
Greimas’ terminologi. En tredje aktant, motståndaren, utlöser berättelsens 
konflikt och hjälpare, förmånstagare och den som utlöser handlingen ingår 
också i modellen. 

Vid sidan av Propps egen tillämpning på ryska folksagor har hans modell 
använts på barnlitteratur som i mångt och mycket ligger nära folksagans 
handling, struktur och uppsättning av roller. Nikolajeva (1992) menar att 
Propp-analysen lämpar sig mycket bra för sagor och fantasyromaner, efter-
som de har många gemensamma drag med folksagan. Nikolajeva själv gör 
en Propp-analys på de tidiga fantasyromanerna om Narnia av C.S. Lewis 
med främsta syftet att åskådliggöra metoden på ett material som lätt låter sig 
analyseras efter Propps modell. Strukturanalys av barnsaga finner man hos 
Neumeyer (1967) som gör en mindre analys av Potters The tale of Peter 
Rabbit. Neumeyer vill med sin analys visa vägen för att hitta och förstå vilka 
element i sagor som tilltalar läsaren. Edström (1994:20) tar fasta på hur pro-
duktiva hjälterollens funktioner hos Propp alltjämt är. De viktigaste funk-
tionerna för hjälten är: hjältens uppbrott från sitt hem för att axla en svår 
uppgift, svårigheter som drabbar honom på vägen, olika hjälpare som dyker 
upp och stöder honom och visar vägen, magiska hjälpmedel, avslutningen då 
hjälten och skurken möts i en kamp och att skurken besegras vilket innebär 
att hjälten har slutfört sin uppgift och finalen då hjälten kommer hem som 
segrare. Edström visar att huvudpersonen i Lindgrens moderna barnsaga Mio 
min Mio helt följer Propps mönster för hur en hjälte handlar. Lundqvist 
(1991) använder bland annat Propps roller och deras handlingssfärer för att 
påvisa att populärromaner har många gemensamma drag med folksagan. På 
samma spår som Lundqvist menar sig Fritz (2005) ha funnit att Browns po-
pulära roman The Da Vinci code har vissa överensstämmelser med folksag-
ans struktur enligt Propp. 

Nikolajeva betonar strukturanalysens begränsningar i det som rör texters 
kvalitet, stil och budskap, men menar samtidigt att Propps modell är oerhört 
effektiv när det gäller att få fram berättarstrukturen (1992:186). Modellen 
kan tillämpas på andra litterära genrer än folksagan med visst undantag för 
romanen (Nikolajeva 1988:22). Redan Propp själv noterar att riddarromanen 
har strukturella likheter med folksagan (1968:100, 1971:99). Fell (1977) ser 
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paralleller mellan Propps funktioner och deras struktur i helt annat narrativt 
material än den ryska folksagan. Han säger att Propps modell låter sig lånas 
till analys av olika typer av litteratur och film som domineras av energifylld 
handling så som västern, detektivhistorier, sciencefiction och enklare även-
tyr.  

3.2.2 Strukturmodeller för drama 
Dramat som vi möter det inom teater, film och skönlitteratur kan beskrivas 
som skildringen av en rad händelser (Ödeen 1988:136–137). Man säger att 
drama är handling. Men att drama är handling är inte en tillräcklig beskriv-
ning. Dramats händelser följer nämligen inte bara varandra i tiden, utan de 
måste följa på grund av varandra. Den senare ordningen rör gestaltningen av 
en allt mer upptrappad konflikt. 

Konflikten är grundläggande för dramat. Grunden för all dramatik är kon-
flikten mellan personer med olika viljeriktningar, men också konflikter som 
hör till någon av karaktärernas inre liv. Exempelvis är Hamlet dels i konflikt 
med den som mördat hans far, dels i konflikt med sitt eget samvete. Ett annat 
liknande exempel är Blanche Du Bois som befinner sig i konflikt med Stan-
ley Kowalski och med sin egen dödsdrift i Linje lusta. Dramat handlar om en 
uppgörelse mellan huvudpersonen, protagonisten, och hans motståndare, 
antagonisten. Den slutliga uppgörelsen dem emellan tar form i en dramatisk 
klimax. 

Dyfverman (1949:13–14) säger att vad som är dramatiskt i en konflikt, 
för den som ser eller på annat sätt upplever konflikten, är en subjektiv erfar-
enhet. Den subjektiva erfarenheten kräver kännedom om vissa förutsätt-
ningar för konflikten. Ju tydligare förutsättningarna framstår, desto intensiv-
are blir den dramatiska upplevelsen. Spänningen ökar också om det finns 
särskilda sympatier för någon av parterna i konflikten. 

Så till dramats arkitektur, det som kallas textens dramaturgi. Smeds 
(2000:3) definierar dramaturgi som ”struktur eller berättelsedisposition i 
dramatiska verk eller verk som överhuvudtaget har en tidsdimension, en 
utsträckning i tiden”. Vad gäller innehållets struktur i drama bjuder littera-
turen förvånansvärt lite av teori. Smeds talar om att litteraturen beskriver 
dramaturgin på i huvudsak två sätt. Möjligen ger hon därmed en förklaring 
till det magra utbudet. Den första representeras av handböcker som ger råd 
och tips för den som skriver en dramatisk text. Smeds kallar detta sätt att 
beskriva dramaturgi för författarperspektivet. Det andra sättet att närma sig 
dramaturgi handlar om hur man ska läsa, analysera och förstå dramatiska 
texter. Detta kallar Smeds för bedömningsperspektivet.16 Till författar-
perspektivet hör bland annat sådant som att presentera karaktärerna, att sätta  

                          
16 Smeds tar dessutom upp vad hon kallar gestaltningsperspektivet och auteurperspektivet på 
dramaturgi. 
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igång processen genom att väcka intresse, vilken karaktär som har och vil-
ken karaktär som inte har tillgång till nödvändig information. Bedömnings-
perspektivet rör i stället analys och förståelse av dramatik och tar bland an-
nat upp framåtrörelse i berättelsen, utveckling av karaktärerna, språk och tro-
värdighet (Smeds 2000:3–4, 22–38). Något egentligt fokus på hur innehållet 
struktureras finns inte. Man kan också konstatera att litteraturen har en slag-
sida åt handböcker för den skrivande författaren där strukturen inte är nämn-
värt problematiserad.17 

I den teori, som trots allt finns, återkommer begreppet den aristoteliska 
principen för dramats struktur (Smeds 2000:13). Den utgör en mer eller 
mindre obligatorisk referens till Aristoteles’ Poetik som säger att handlingen 
i dramat ska utgöra en helhet, det vill säga början, mitt och slut. Den dra-
matiska berättelsen är en avslutad handling som visar handlande karaktärer, 
där det till följd av karaktärernas handling sker en växling från lycka till 
olycka eller tvärtom. Dramat inrymmer en serie händelser som hänger ihop 
på ett logiskt och sannolikt eller trovärdigt sätt. Det måste finnas en nöd-
vändighet i själva följden händelserna emellan.  

Meningarna har gått isär vad gäller att precisera den aristoteliska princip-
en. Det som de flesta tycks vara ense om är vikten av att början, mitten och 
slutet ska följa på varandra efter något slags logik. Ett av de mest kända 
försöken att utveckla den klassiska principen för dramats struktur återfinns i 
fransk-klassicismen, företrädd av bland andra dramateoretikern Boileau. I 
sin L’Art poétique från 1674 ser han kravet på helhet som ett krav på enhet. 
Enhetligheten syftar på att dramat ska ha en enda handling som utspelas i ett 
och samma rum och med ett tidsförlopp som inte får sträcka sig över mer än 
24 timmar. Man kräver en sträng logik av den klassiska tragedin som alltid 
har fem akter och därvid skiljer sig från den aristoteliska indelningen i tre. 
Racines Fedra från 1677 brukar vara det drama som får illustrera det fullt 
utvecklade fransk-klassiska dramat. 

Strukturen i det fransk-klassiska dramat illustreras av en båge, se Figur 4. 
Den första akten, expositionen, presenterar karaktärerna och berättar hand-
lingens bakgrund. Det innebär att konflikten presenteras utan att antagonist-
erna konfronteras. I den andra akten, knuten (le nœud), sker konfrontationen  
dramats olika drivkrafter. 

Den tredje akten, krisen, trappar upp konflikten. Den fas som akt två och 
tre omfattar utvecklar handlingen i en riktning. Riktningen styrs av att hjält-
en (protagonisten) möter hinder som undan för undan införs och som måste 
övervinnas. Ett tekniskt grepp är att införa hinder som hjälten inbillar sig 
(obstacle imaginaire eller le faux obstacle). Hjälten misstar sig då på ett eller 

                          
17 Att utbudet är magert vad gäller litteratur om dramats struktur har bekräftats i samtal med 
P.H. professor i teaterns kreativa processer Claes Peter Hellwig vid Dramatiska institutet i 
Stockholm. Han hänvisar till filmvetenskap där intresset för den aristoteliska strukturen är ut-
brett på filmmanusförfattarskolor. 
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Figur 4. Egen rekonstruktion av Boileaus modell för dramats struktur ut-
ifrån Breitholtz’ beskrivning i Studier i frihetens litteratur (1956:146–
149) 

annat sätt: vantolkar ett ord, en gest, tar fel på en persons identitet, kön osv. 
Följden av det inbillade hindret är att det framkallar samma inre reaktioner 
hos hjälten som de reella. 

Den fas av handlingen som nu beskrivits med en riktning styrd av kon-
flikter, komplikationer och hinder fortgår ända tills ett överraskande omslag, 
peripetin, sker i den fjärde akten. Omslaget är en kulmen på dramat och ut-
görs av en oförutsedd händelse som väcker överraskning och bestörtning. 
Femte akten bjuder slutligen på upplösningen av knuten (le dénouement), det 
vill säga lösningen av konflikten och slutet på densamma (Breitholtz 1956: 
146–146). 

Ytterligare ett försök att utveckla den klassiska modellen för drama-
struktur kommer från den tyske teoretikern Freytag (1863). Enligt Dyfver-
man (1949:141) är Freytag den som fått störst inflytande när det gäller att 
precisera Aristoteles’ krav på helhet. Freytag åskådliggör det ideala dramats 
uppbyggnad med en pyramid, Figur 5. Liksom den fransk-klassiska modell-
en är Freytags pyramid uppbyggd kring fem huvudsakliga delar: inledning, 

  
Figur 5. Freytags modell för dramats struktur. Pyramiden ska ses som 
dramats rörelse över tid från inledning (a) till katastrof (e) via en stegring 
(b) mot en höjdpunkt (c) och ett fall alternativt en vändning (d). Punkt 1 
motsvaras av att spänningen väcks, punkt 2 av reaktionens början och 
punkt 3 motsvaras av den sista spänningen. Efter Dyfverman (1949:141) 

Upptrappning

Komplikation Peripeti 

Exposition Upplösning 
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          A           B                      C                         D                           E            F 

 
Tidsaxeln 

 
                     Akt I                         Akt II                         Akt III         

Figur 6. Thompsons modell för dramats struktur. A–B presenterar karak-
tärer, miljö och konflikt. B–E utgör handlingen där varje scen har sin kli-
max (en topp i figuren) och avtoning. Varje ny scens klimax höjs mot 
hela dramats klimax: E. E–F motsvaras av hela dramats avtoning. Efter 
Ödeen (1988:178) 

stegring, höjdpunkt, fall och katastrof. På pyramiden som de här fem delarna 
bildar, placerar han sedan ytterligare tre moment: spänningen väcks (punkt 
1), reaktionens början (punkt 2) och den sista spänningen (punkt 3). 

Enligt Freytag är inledningen, stegringen, höjdpunkten, fall/vändning och 
katastrof obligatoriska element i ett drama. Likaså behövs att spänningen 
väcks (1). Reaktionens början (2) och den sista spänningen (3) är däremot 
inte nödvändiga i alla dramer (Dyfverman 1949:141–142, Heed 2002:39–
40). 

En modell som har flera höjdpunkter med den sista mer mot slutet är 
Thompsons, se Tidsaxeln Figur 6. Ödeen (1988) beskriver denna modernare 
variant av dramatisk struktur som han skissar fritt efter Thompson. Thomp-
sons modell visar ständigt stegrande spänning som ökar när dramat fort-
skrider. 

I Thompsons modell är dramats första del en exposition (A till B) som 
presenterar karaktärer, miljö och konflikt. B är den punkt som sätter igång 
handlingen. Konflikten bär sedan handlingen över tre akter fram mot dra-
mats klimax vid E. Efter den dramatiska urladdningen kommer avtoningen 
mellan E och F. Varje scen byggs upp enligt samma princip som dramat som 
helhet. Varje situation innehåller element som exposition, klimax, avtoning 
etc. Följden är att spänningen växer och avtar i en pulserande rörelse (Ödeen 
1988:178–179). I handböcker som jag bläddrat i från framför allt amerikan-
ska filmmanusskolor, där Hauge (1991) får stå som exempel, återkommer 
varianter av Thompsons modell. 

För min analysmodell för konfliktens struktur tar jag fasta på likheterna 
mellan de olika dramamodellerna som jag presenterat ovan. Min struktur-
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modell börjar med exposition som är presentation av tid, rum, personer och 
information som ger bakgrund till konflikten. Därefter kommer konfronta-
tionen som är det första steget i konflikten. Den tredje delen utgörs av steg-
ringen eller konfliktupptrappningen. Sedan följer klimax som är det sista 
steget i upptrappningen. Konfliktens upptrappning beskrivs som specificer-
ade trappsteg som motsvaras av uppresta hinder för protagonisten. Om det 
finns någon tydlig peripeti i de texter jag studerar och var den i så fall är 
lokaliserad behöver jag inte ta ställning till för den analys av ansvarig för 
hinder som jag ska göra. Upplösningen spelar däremot en viss roll i ana-
lysen. Upptrappningen är kärnan i analysen av vems aggression som återges 
i texten. Upptrappningens utformning i polisprotokollen presenteras längre 
fram i avhandlingens kapitel 5. 

3.2.3 Hinder och stegrad konflikt 
I stegringsfasen i såväl folksagor som i klassiskt drama möter hjälten hinder. 
Hjälten är dramats protagonist. Den hjälte som når sitt mål utan hinder har 
helt enkelt svårt att trovärdigt axla hjälterollen. De hinder han stöter på kan 
vara av olika karaktär. De enklaste är av rent yttre slag som naturhinder och 
vägspärrar. Andra hinder är de som hjälten bär inom sig; i sin själ, sitt sam-
vete, sina hänsyn och sina inre krav. Det vanligaste hindret är dock en 
mänsklig vilja som är motsatt hjältens. Karaktären med den motsatta viljan 
är hjältens antagonist. Den motsatta viljan behöver inte nödvändigtvis vara 
en person, utan kan utgöras av en grupp eller ett helt samhälle. Så är till 
exempel fallet i Ibsens dramer där hjälten ofta har hela samhället emot sig 
och de i rummet närvarande antagonisterna representerar detta samhälle 
(Dyfverman 1949:13–14). 

I litteraturen syns ingen tydlig koppling mellan hinder och det faktum att 
all dramatik bygger på en stegrande konflikt. Någon koncentrerar sig på 
stegring och någon annan på hinder, men sällan kopplas de ihop. I själva 
verket förutsätter det ena det andra. Hindren förändrar karaktär ju längre 
dramat fortskrider. Handlingen i ett drama utvecklas i en riktning som styrs 
av att hjälten möter hinder som införs allteftersom och som måste övervin-
nas. Hindren behöver inte bara införas successivt, de måste också stegras för 
att hålla dramatiken vid liv och också för att teckningen av hjälten ska be-
hålla trovärdighet. Höjningen blir ju naturlig eftersom man måste erbjuda 
större och större hinder. 

Såväl Propps modell som modellerna för klassiskt drama har det gemen-
samt att de gestaltar en alltmer upptrappad konflikt. Båda modellerna beskri-
ver berättelser med handlande karaktärer och avslutad handling. Handlingen 
styrs av att olika hinder reses och dessa hinder utgörs oftast av den motsatta 
partens vilja. Propp lyfter fram hur handlingen har en formaliserad ordning 
för hur händelserna ska struktureras. För att hålla spänningen vid liv och för 
hjältens trovärdighet måste hindren ständigt höjas för att slutligen nå fram 



 63 

till klimax. Man skulle kunna säga att hjälten inte agerar fram handlingens 
riktning utan i stället reagerar fram den. Det är de allt större hindren som styr 
hur hjälten ska handla. Det är alltså antagonisten som reser allt högre hinder, 
det vill säga stegrar konflikten. 

Jag vill koppla ihop konfliktstegring med hinder. Typiskt för protokoll i 
mitt material är att många hinder beskrivs och de införs allteftersom be-
rättelsen framskrider. De hinder det handlar om i protokolltexterna har i de 
flesta fall karaktär av en mänsklig vilja som är motsatt en annan karaktärs 
vilja. Den motsatta viljan övervinns och handlingen går vidare. Varje nytt 
hinder är kraftigare än det föregående, något som kan beskrivas som att varje 
nytt infört hinder är en höjning av konflikten. Jag ser de successivt införda 
hindren som särskilt intressanta att undersöka. 

3.2.4 Olika hjälteroller 
Ur de två typerna av strukturmodeller som beskrivits (3.2.1, 3.2.2) växer två 
olika hjälteroller fram. Båda rollerna har det gemensamt att de inte själva 
driver hur deras handlingar ska utvecklas. I den dramaturgiska strukturen 
börjar handlingen direkt med att hjälten konfronteras av en annan vilja som 
han reagerar på. Hjälten hos Propp har ett uppdrag som han ska lösa som 
leder fram till en avslutande kamp mellan hjälten och skurken. När uppdrag-
et är slutfört återvänder han hem som segrare. I Propps modell är slutet lyck-
ligt för hjälten. Den dramaturgiska modellen beskriver klassiskt en tragedi 
som tar fart av att hjälten konfronteras av ett hinder av något slag. När kamp-
en mellan antagonisterna når sin klimax går hjälten under på ett eller annat 
sätt. Avlutningen är med andra ord en katastrof för hjälten. 

Jag menar att båda typerna av hjältar finns som litterära mönster och att vi 
alla känner igen dem och lätt kan identifiera dem. Var och en som återger en 
konflikt faller gärna in dessa etablerade dramaturgiska mönster.18 Den som 
författar och återberättar en dramatisk händelse kan antingen återge ett dra-
ma där hjälten går under eller ta till den lyckliga hjältesagan med en i seger-
tåg hemvändande hjälte. Som Fell (1977) uttrycker det så förekommer hjält-
en med det lyckliga slutet i olika typer av berättelser med energifylld hand-
ling. Energifyllda berättelser är typiska för populärkultur som vi ser den i 
böcker och film i genrer som västern, detektivhistorier, science fiction, även-
tyr, fantasy etc. Det gäller även för berättelser med hjältar som går under, 
eftersom handlingen i populär fiktion ofta följer mönster som efterbildar det 
klassiska dramat (Holmberg & Ohlsson 1999:29). Med andra ord kan man 
argumentera för att de här mönstren omger oss i den kultur vi lever i. 

Vem som reser hinder för vem, det vill säga vem som är antagonist re-
spektive protagonist, beror på hur någon ser och uppfattar situationen (se in-

                          
18 Den som konstnärligt gestaltar en konflikt kan dock förhålla sig mycket friare till de etab-
lerade formerna. 
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ledningen till det här kapitlet). Jag tror att det i vårt sätt att se och erfara 
världen finns en preferens för att uppfatta händelser efter dramaturgiska 
mönster. Ett mönster är det med hjälten i det lyckliga slutet (Propp-mönstret) 
och ett annat mönster är hjälten i tragedin (klassiskt dramamönster). 

Jag vill hävda att samma händelseförlopp kan ge upphov till olika hjälte-
historier beroende av vilket perspektiv den som berättar anlägger. Samma 
händelseförlopp kan alltså beskrivas med lyckligt slut eller som en katastrof 
beroende på vem man ger rollen som protagonist. Följaktligen går det att 
göra Propps folksagor till tragedier genom att göra skurken till protagonist. 
(Det går också att göra Hamlet till ett drama med lyckligt slut om Fortinbras 
är protagonist, men den klassiska komedin skiljer sig i så många avseenden 
från den klassiska tragedin att det är svårare med en sådan omvändning.) Jag 
kopplar val av hjälteroll till perspektivet ”som uppfattat av” (2.3). Tragisk 
hjälte eller segrande hjälte beror på vem som är fokalisator. 

I kapitel 5 bestämmer jag vilka faktiska hinder som återkommer i proto-
kollen i ett antal upptrappningssteg från det första verbala till det sista fys-
iska. Varje protokolls upptrappning analyseras för att undersökningen ska gå 
över till analys av vem som görs till ansvarig för varje upptrappning. Kapitel 
5 är framför allt en tillämpning av analysmodellen på polisprotokollen, men 
också en utveckling av beskrivningen av vad i texter som anger att en kon-
flikt trappas upp och vad olika hjälteroller betyder för textens perspektiv. 

3.3 Två analyser – en undersökning 
Analysen av dramats centrum och analysen av konfliktens struktur rör ut-
tryck för olika sätt att konceptualisera ett händelseförlopp. Med hjälp av de 
båda analysmodellerna kan jag undersöka perspektivet ”som uppfattat av”. 
Analysmodellerna rör båda begränsning i vad och hur olika personer vill se i 
”sin” skrivna version av ett och samma händelseförlopp. 

De valda redskapen ska nu tillämpas i två analyser som sinsemellan är 
olika. Den ena – dramats centrum – är en textanalys som noggrant studerar 
användningen av ett par ord. Den andra – konfliktens struktur – är en struk-
turanalys som utgår från innehållskategorier och för ner dem på det språkliga 
uttrycksplanet. Att analyserna är så olika ser jag som en poäng i sig genom 
att det inte finns något som självklart pekar på att de två analyserna ska 
bekräfta eller inte bekräfta hypotesen om den misstänktes perspektiv i miss-
tänktprotokoll. Dramats centrum tilldelar en positiv värdering till en person 
(eller flera personer), och det oberoende av om eller hur den personen agerar 
just då. Konfliktens struktur, däremot, tilldelar en person negativ värdering 
direkt kopplad till den personens agerande. En utgångspunkt är att den som 
är fokalisator typiskt uppfattar sig själv som central (3.1.1). Om misstänkt-
protokollen ska visa misstänkts perspektiv ska misstänkt ofta få den positiva 
värderingen i det första fallet och sällan den negativa värderingen i det andra 
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fallet. I min undersökning är det inget som säger att träff i det ena fallet be-
höver betyda träff i det andra. Men om analyserna pekar åt samma håll kan 
de i stället antas bekräfta varandras resultat. 

Gemensamt för båda analyserna är att de tar fasta på att polisprotokollen 
visar likheter med fiktionella berättelser. De fiktionella berättelser som jag 
framför allt syftar på är berättelser i den realistiska skönlitterära traditionen. 
Likheten som jag vill lyfta fram är att det i båda texttyperna entydigt går att 
urskilja ett händelseförlopp. 

Mitt resonemang om protokollen som berättelser knyter an till Linda 
Jönsson (1988) när hon skriver att protokollföraren anpassar informationen 
han får i förhöret till en narrativ genre. Hon visar att anpassningen sker gen-
om polisens tillägg till det som blivit sagt i förhöret samt genom sortering 
och strukturering av den framkomna informationen (1.2). Jag tar fasta på 
denna strävan efter att skapa en sammanhållen berättelse. Denna strävan be-
höver dock inte innebära att den protokollförande polisen försöker skapa en 
berättelse som står i strid med det innehåll som framkommer i förhöret. 

Som en följd av polisens anpassning till den narrativa genren har i stort 
sett alla protokollen samma strukturella drag. Det motiverar ytterligare en 
sak som är gemensamt för de båda analyserna, nämligen ett jämförande 
studium. Valet av analysredskap och den jämförande metoden möjliggör att 
perspektiv kan studeras i hela protokollet, från beskrivningen av händelse-
förloppets början till dess slut, något som är gemensamt för både dramats 
centrum och konfliktens struktur. 

I min undersökning av polisprotokoll har jag (liksom vanligtvis den för-
hörande polisen och åklagaren) inte tillgång till den verkliga händelsen. Pre-
cis som för berättelser i fiktionsprosa läser jag protokollen ”som om”, det 
vill säga. som ett tänkbart möjligt händelseförlopp. Texten behöver med and-
ra ord inte återge den sanna bilden av händelsen. Jag ser det heller inte som 
min uppgift att avgöra vems historia som ligger närmast det som hände. Min 
uppgift här är att studera om den förhördes perspektiv träder fram i de berät-
telser jag har. 
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4 Fram och bort i protokollen 

I kapitel 3 har jag beskrivit dramats centrum som analysmodell för per-
spektiv. Analysmodellen syftar till att identifiera vilken karaktär (vilka kar-
aktärer) fokalisatorn lyfter fram som central(a) i händelseförloppet. Genom 
att först identifiera centrala karaktärer i texten, kan man sedan identifiera 
vem som är fokalisator. I det andra steget utgår jag från att fokalisatorn ten-
derar att uppfatta sig själv som central i texten. Central i den dramatiska text-
en är den karaktär som uppges befinna sig på centrumpunkten vilken anges 
med hjälp av ett fram- eller bort-uttryck. För att ett fram-uttryck eller bort-
uttryck ska identifiera dramats centrum ska, för det första, uttrycket aktuali-
sera CENTRUM–PERIFERI-schemat och, för det andra, ska centrumplatsen eta-
bleras i kraft av att den rymmer en eller flera personer. Oftast är trajektorn 
också en person. 

I det här kapitlet ska jag undersöka dramats centrum i polisprotokollen 
genom att analysera användningen av adverbialet fram och dess antonym 
bort samt deras avledningar och sammansättningar. Som en konsekvens av 
den semantiska komplexiteten hos fram kräver betydelseanalysen av materi-
alets förekomster ett noggrant och vissa fall tidsödande arbete för att ana-
lysera vilka fram som är centrummarkerande. Betydelsen av fram kan be-
skrivas som ett kontinuum som klustrar sig kring vissa specifika betydelser, 
och gränsfall som mindre tydligt kan ange centrum kan antas förekomma 
(3.1.2). Därför kommer kategoriseringen i analysen och de gränsfall som 
dyker upp att diskuteras i det här kapitlet. Bort som är antonym till fram i 
centrumbetydelsen är semantiskt något mindre komplext. De förekomster av 
bort som är analyserade som centrummarkerande och de som inte är det 
redovisas i det här kapitlet. Det gäller även de få svårkategoriserade bort-
exemplen. 

Jag kommer även att diskutera distinktionen mellan explicita och impli-
cita centrum. Vid sidan av val av centrum gör språkbrukaren också ett val 
(omedvetet eller medvetet) om han ska precisera vilken karaktär/vilka karak-
tärer som befinner sig i centrum. När karaktären i centrum inte preciseras i 
den omedelbart följande kontexten kallar jag det implicit centrum. Vilken 
karaktär/vilka karaktärer som underförstås framgår oftast entydigt av kon-
texten före centrumuttrycket. Jag antar att implicita centrum är en starkare 
markör för perspektiv än explicita centrum, något som jag motiverar med att 
en karaktär som är i uppenbart intressefokus inte behöver anges explicit utan 
kan underförstås. Det explicita markerar det som fokalisatorn uppfattar som 
icke självklart i händelsen. Det implicita markerar i stället det för fokalisa-
torn självklara. Om valet att använda fram- och bort-uttryck kan sägas ange 
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vem som är central för fokalisatorn, kan valet av implicit centrum, i stället 
för explicit, sägas vara fokalisatorns val att inte precisera vem som finns på 
centrumplatsen. 

Jag kommer först att redovisa de fram- och bort-exempel som jag sorterar 
bort från analysen för att de inte uppfyller kriterierna för vad som kan be-
stämma dramats centrum (4.1). Syftet är att vaska fram protokollens cent-
rummarkerande uttryck. De fram- och bort-exempel som återstår är följakt-
ligen de uttryck som kan identifiera dramats centrum och de beskrivs i 4.2. I 
avsnitt 4.3 kommenteras några gränsdragningsproblem för dramats centrum 
som rör avhandlingens specifika material. Den noggranna genomgången av 
vilka uttryck som kan och inte kan ange centrum liksom redovisning av 
gränsfall motiveras av att jag ser dramats centrum som ett nytt redskap för 
att analysera perspektiv. Som sådant bör det kunna tillämpas på andra texter 
och en detaljerad genomgång torde vara vägledande. 

I det här kapitlet redogörs sedan vidare för hur explicita och implicita 
centrum analyseras (4.4) och hur jag identifierar vilken aktör som befinner 
sig i dramats centrum (4.5). Därefter beskrivs kort det sista steget i analysen 
som går ut på att sortera hela materialet i de tre grupperna misstänktproto-
koll, målsägandeprotokoll och vittnesprotokoll för att se hur olika centrum 
fördelar sig inom varje protokolltyp (4.6).  

4.1 Fram och bort som inte anger dramats centrum 
Innan jag diskuterar protokollens centrummarkerande uttryck, gör jag en 
genomgång av fram och bort och deras avledningar och sammansättningar i 
protokollen som inte anger dramats centrum. Sammansättningar med fram 
och bort markerar oftast inte centrum. Vissa är emellertid semantiskt kom-
plicerade och kan ha inslag av centrum. För att dramats centrum ska anges 
av fram- och bort-uttryck måste de aktualisera CENTRUM–PERIFERI-schemat 
och centrum måste etableras i kraft av att det vid tiden för aktionen finns en 
eller flera personer där. Institutionella centrum (3.1.2.1) räknas därför inte 
hit. De fram-uttryck som primärt associeras med andra föreställnings-
scheman såsom VÄG-schemat (3.1.2.2) och FRAM–BAK-schemat (3.1.2.3) 
faller i stort sett alltid utanför analysen. Samma sak gäller de flesta uttryck 
som primärt aktualiserar BEHÅLLAR-schemat (3.1.2.4). Vissa förekomster av 
fram med mindre uppenbara behållare kan dock ha inslag av CENTRUM–
PERIFERI. Det gäller exempelvis när rörelsen in i det normala verksamhets-
utrymmet medför att verksamhetsutrymmet delas mellan två eller flera per-
soner. Dessa BEHÅLLAR-uttryck kan då ange dramats centrum (3.1.2.4). 19 
                          
19 De eventuella skrivfel som finns i de redovisade exemplen från materialet förklaras med 
den exakta återgivningen av protokolltexten. Det ligger utanför avhandlingens syfte att göra 
stilistiska eller normativa kommentarer. Jag vill påminna om att protokolltexterna i många fall 
har skrivits under stor tidspress och några av dem under samtalet i förhöret. 
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4.1.1 Fram i VÄG-schemat 
Till de fram-uttryck som inte anger centrum hör de som primärt associeras 
med VÄG (3.1.2.2). Exempel på enkla fram i VÄG-schemat visas i exempel 
(2). Bilen är den trajektor som har rört sig på lång distans längs en redan 
existerande väg mot det inanimata mål som restaurangen utgör. Köra fram 
aktualiserar primärt VÄG-schemat och här aktiveras även trajektorns FRAM–
BAK (3.1.2.3). 

(2) Engström uppgav för oss hur han sett pb JPC330 framförts vingligt i 
Rågsved och hur bilen kört fram till restaurangen Papiloin och parkerat 
där. (Papillon-2, vittnesprotokoll) 

Ett relativt vanligt sätt att uttrycka fram i VÄG-betydelsen i protokollen är 
med den efterföljande prepositionsfrasen till platsen, som i exempel (3). En 
möjlig förklaring till att de förekommer så ofta kan vara att den här fram-
betydelsen poängterar att målet för den faktiska rörelsen är uppnått och att 
den angivna rörelsen i sammanhanget är av längre distans. Protokollens fram 
till platsen anger polisens rörelse från en position utifrån som kan var flera 
kilometer från brottsplatsen. Det kan uppfattas som en lång distans i jämför-
else med de övriga rörelserna i protokolltexterna som i allmänhet beskriver 
kortare sträckor i brottshändelsens rum. 

(3) Karlsson uppger att han vid tillfället vikarierade som inspektör i radiobil 
4120 tillsammans med Patrik Olsson.Han minns inte exakt vilka order 
han fick över polisradion. Men det handlade om att biträda en OT (tun-
nelbanepatrull) som hade något bråk vid en taxi på Nynäsvägen. För-
modligen lät det ganska allvarligt eftersom han minns att de tre polispa-
trullerna (inklusive hans egen patrull) kvitterade orderna mycket snabbt. 
När han och kollegan Olsson kommer fram till platsen så fanns patrullen 
med Staffan Gustavsson och Ola Karlsson redan på platsen. (Nynäsväg-
en-11, vittnesprotokoll) 

I uttrycket rakt fram belyses det typiska innehållet hos fram som primärt 
aktualiserar VÄG-schemat: det som är horisontellt och har en fortsättning i 
den ursprungliga riktningen (Hellberg 2007:44). Uttrycket gå rakt fram i 
exempel (4) visar just detta för VÄG-schemat typiska. I exemplet aktualiseras 
i första hand VÄG utan tonvikt vid start eller mål och vägen existerar före 
rörelsen (korridoren i exemplet). 

(4) Det kan nämnas att det finns två möjligheter att gå dels rakt fram och 
förbi personalkontrollen eller som de tre gjorde vika vänster strax innan. 
(NK-7, vittnesprotokoll) 

I samma korridor men i ett annat protokoll, exempel (5), uttrycks den faktis-
ka rörelsen för de två andra männen. Den komparerade formen längre fram 
underförstår en referenspunkt som motsvaras av männens tidigare position. 
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(5) Efter ytterligare en uppmaning började männen gå i korridoren mot ut-
gången. När vi var halvvägs vände sig gm1 om och sade till Nilsson – 
”din vaktdjävel du skall nog få, jag skall träffa dif på stan”. Jag och Nils-
son beslöt då(samtidigt)att gripa mannen för olaga hot. Jag tog tag i 
mannens vänstra arm och Nilsson i den högra. Under tiden hade de andra 
två männen hunnit längre fram och mellan dem och oss stod väktare 
Albert. (NK-5, målsägandeprotokoll) 

Sammansättningar med fram kan aktualisera VÄG-schemat. Så kan exempel-
vis framföra, som i exempel (6), beskriva trajektorns naturliga rörelserikt-
ning utan tonvikt på start eller mål och samtidigt betona själva vägen. 

(6) Bilen framfördes i hög fart och vingligt. (Papillon-1, vittnesprotokoll) 

Materialet har många fram och tillbaka vilka också kopplas till VÄG-schem-
at. Uttrycket beskriver en första rörelse följd av den motsatta rörelsen där 
båda beskriver samma väg. Tillbaka är den normala antonymen till fram i 
VÄG-betydelsen. 

4.1.2 Fram i FRAM–BAK-schemat 
Fram-uttryck som primärt associeras med FRAM–BAK (3.1.2.3) anger inte 
heller dramats centrum. Fram kan referera till den horisontella fram–bak-
dimensionen hos referenter med inherent front. I dessa fall appliceras FRAM–
BAK i behållare som typiskt utgörs av människokroppen eller olika fordon. 
Fram anger då en position eller en rörelse längs fram–bak-axeln. Uttryck för 
enkla fram i den positionella betydelsen påträffas i protokollen endast i sam-
band med fordon. Så visar till exempel fram i exempel (7) var inne i bilen 
Fransson sitter placerad. 

(7) Fransson satt fram, bredvid föraren. (Papillon-7, misstänktprotokoll) 

Exempel (8) beskriver till och med den yttersta positionen vid fronten längs 
fram–bak-dimensionen i ett tunnelbanetåg där det enkla fram preciseras med 
gradadverbial längst. 

(8) Han går fram till vagn nummer ett (längst fram) […] (Bagarmossen-5, 
misstänktprotokoll) 

Fram uppträder i vissa fall med en preciserad längd på rörelse genom ut-
trycket steg, exempel (9). Hellberg (2007:27 not 7) beskriver betydelsen för 
de här uttrycken som rörelse i FRAM–BAK-schemat och han säger att själva 
fronten är inkluderad i rörelsen. Han påpekar också att den här betydelsen 
blir tydligast när trajektorns rörelse bestäms av ett måttsadverbial. 

(9) När Charlotte sneglar bakåt, ser hon hur Abrahamsson tar sats mot hen-
ne. Han tar 3 – 4 steg fram. (Centralen-3, målsägandeprotokoll) 
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Den i exempel (9) beskrivna korta rörelsen ska skiljas från rörelse som 
sträcker sig över en längre distans längs en planerad väg. Den längre di-
stansen betonar själva vägen och följaktligen aktualiseras VÄG primärt (jfr 
4.1.1). 

Vad som är referentens front kan också bestämmas av den sida varifrån 
man normalt närmar sig referenten, det som kallas referentens kanoniska 
orientering (3.1.2.3). I protokollen påträffas dock inga tydliga exempel med 
föremål som har kanonisk orientering. 

Enligt Hellberg (2007:55) är vissa sammansättningar med fram kopplade 
enbart till FRAM–BAK-schemat. Brottsberättelserna innehåller en hel del for-
don som rör sig och förstås människor som också de rör sig och tar i var-
andra. Fram-uttrycken i det här föreställningsschemat är många och här på-
träffas de flesta sammansättningarna för position i fordon, framsäte i exem-
pel (10), och position på människokroppen alternativt på klädesplagg, fram-
till på en skjorta i exempel (11). 

(10) Jag (Wiberg) satt på passagerarstolen i framsätet. (Odenplan-2, målsäg-
andeprotokoll) 

(11) Fransson tog ingen notis om Söderblads uppmaning utan Fransson fatta-
de med båda händerna tag framtill på Söderblads skjorta, som gick sön-
der. Papillon-12, målsägandeprotokoll) 

Vissa sammansättningar för position kan underförstå rörelse i den naturliga 
riktningen, det vill säga primärt aktualisera FRAM–BAK och sekundärt VÄG 
såsom framstupa, exempel (12). Andra uttryck som exempelvis framlänges 
utgör en direkt beskrivning av en rörelse, exempel (13). 

(12) Svensson låg då framstupa på golvet i biljetthallen (Vällingsby-4, vitt-
nesprotokoll) 

(13) Vi ramlade omkull på marken, mt baklänges och jag framlänges över 
mt. Mt sprattlade våldsamt med kroppen för att befria sig och tjöt oarti-
kulerat. (Rålambshovsparken-2, målsägandeprotokoll) 

Sammansättningen framåt är svårare att analysera än de redan diskuterade. 
Av materialets tio fall av framåt, så har åtta sorterats bort och två har ana-
lyserats som centrummarkerande. De två centrummarkerande framåt åter-
kommer jag till i 4.2. Materialets övriga åtta framåt resulterar inte i ett per-
sonligt möte. Analysen för dem är att de primärt frammanar FRAM–BAK-
schemat och sekundärt VÄG-schemat, exempel (14).  

(14) De beslutar sig för att avlägsna honom och när det är gjort kom den för-
ste mannen in igen och när de avlägsnade honom till utgången vid Göta 
Källare kom Höglund tillbaka och slår Hansson mitt i ryggen och av 
kraften åker Hansson framåt en bit. (Göta Källare-4, målsägandeproto-
koll) 
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Bedömningen ligger i linje med NEO som beskriver framåt som en rörelse i 
den naturliga riktningen bestämd av rörelseförmågan och den naturliga fram-
sidan. Motsatsen i den här betydelsen är bakåt. 

Prepositionen framför är erkänt svåranalyserad. Bland andra har Vande-
loise (1991) ingående diskuterat den komplexa semantiken hos franskans 
motsvarighet: devant (även Hellberg 2007:55). Primärt torde framför associ-
eras med referenters front (FRAM–BAK). I exempel (15) anges vaktens pla-
cering i förhållande till Henriks front. Hade vakten varit placerad på Henriks 
motsatta sida hade detta uttryckts med bakom, vilket kan ses som en bekräft-
else på kopplingen till FRAM–BAK-schemat för det här exemplet. 

(15) Vakten går fram och ställer sig framför Henrik och skriker. (Stora Moss-
en-8, misstänktprotokoll) 

Vissa fall av framför kan, vid sidan av FRAM–BAK, även aktualisera VÄG. 
Det handlar då om att någon rör sig på den sidan som kan kopplas till en 
referents front, exempel (16). 

(16) De tar inga grepp utan ”föser” personen framför sig. (Bagarmossen-4, 
målsägandeprotokoll) 

För analysen av dramats centrum har samtliga belägg av framför och bakom 
sorterats bort. 

4.1.3 Fram i BEHÅLLAR-schemat som synfält 
Fram kan användas för att beskriva en tänkt rörelse in i synfältet när synfält-
et konceptualiseras som BEHÅLLARE (3.1.2.4). Synfältet kan röra större av-
stånd som oftast är utomhus. När fram används för synfältet med de större 
avstånden så anger fram inte dramats centrum. Emellertid kan synfältet ock-
så omfatta mindre avstånd vilka i allmänhet är inomhus. Exemplen i proto-
kollen anger i första hand de mindre inomhusavstånden. 

Exempel (17) är ett av protokollens tydligaste exempel på en fram-rörelse 
in i synfältet. P förflyttar polisradion från sin kropp in i de inblandades ge-
mensamma synfält. Att det primärt rör synen förtydligas i texten av verbet 
visa i ”visade upp denna”. 

(17) P lyckades nu att freda sig något genom att ta sig upp några trappsteg på 
podiet och därigenom lättare skydda sig mot fler angrepp. P tog samtidigt 
fram den medhavda bärbara polisradion samt visade upp denna samt 
upprepade att nu var det allvar och att han skulle kalla på förstärkning. 
(Odenplan-1, målsägandeprotokoll) 

Några andra exempel på förflyttning in i synfältet ser vi i exempel (18) där 
mannen förflyttar handlingarna från den dolda positionen i handskfacket in i 
sitt eget synfält, och i exempel (19), där mannen troligen har tagit fram tänd-
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aren från ett dolt ställe, möjligen en ficka eller en väska, innan den kom in i 
synfältet. 

(18) Han tar fram handlingarna från handskfacket och går ur bilen. (Nynäs-
vägen-8, misstänktprotokoll) 

(19) Mannen har nu tappat sin tändare som han tagit fram och börjar på ving-
liga ben att försöka ta upp den från marken. (Nynäsvägen-6, målsägan-
deprotokoll) 

De korta avstånden och särskilt de som är nära en persons kropp, som vi sett 
i exempel (17), (18) och (19), kan ibland vara svåra att skilja från behållaren 
normalt verksamhetsutrymme (3.1.2.4). Den gränsdragningen är i sig inte in-
tressant i den här analysen, utom just då fram-rörelsen in i verksamhets-
utrymmet innebär en rörelse in i ett för två eller flera karaktärers gemen-
samma verksamhetsutrymme. Då innebär behållaruttrycket en rörelse mot ett 
personligt möte, vilket i sin tur innebär att det kan ange dramats centrum 
(3.1.3). Behållaruttrycken med personligt möte kommer att behandlas längre 
fram i 4.2. 

4.1.4 Fram och bort som anger institutionellt centrum 
Vissa fram- och bort-uttryck i CENTRUM–PERIFERI-betydelse anger ett kon-
ventionellt bestämt centrum, så kallat institutionellt centrum (3.1.3). Vad 
som är centrum etableras inte av de personer som eventuellt befinner sig där. 
Exempel (20) exemplifierar institutionellt centrum från protokolltexterna där 
Sandstedts och Hedbergs rörelse från stationsutgången underförstås med 
superlativformen längst bort. Exemplet beskriver en tänkt rörelse från det 
institutionella centrum som utgången utgör. Att positionen är uttryckt med 
bort understryker att CENTRUM–PERIFERI-schemat är aktuellt (3.1.2.1). 

(20) Sandstedt var på hemväg med t-banan tillsammans med två kamrater, 
Hedberg och Karlsson. De stannar på T_station Stora Mossen då de be-
höver urinera. Sandstedt och Hedberg urinerar ned på spåret längst bort 
på perrongen. (Stora Mossen-5, misstänktprotokoll) 

Den motsatta positionen längst fram utgörs av det institutionella centrum 
som utgången utgör.20 

Till den här betydelsen har även några exempel med längre bort och bort-
ersta lagts och sorterats bort från analysen med samma motivering som för 
exempel (20). 

                          
20 Jag har själv bott vid Stora Mossen under sex år och vet att tunnelbanestationen bara har en 
utgång. Perrongen, som ligger utomhus, sträcker sig långt åt motsatt håll från utgången räknat 
och är dåligt upplyst på kvällarna. För den som varit vid Stora Mossens tunnelbanestation är 
det inte svårt att känna att den delen av perrongen ligger i periferin. 
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4.1.5 Centrum utan person 
Vissa centrumuttryck anger en fysisk plats eller punkt där inga personer be-
finner sig. De uttrycken anger inte dramats centrum. Så kan exempelvis ut-
tryck som anger referenter som hus och bilar falla ur analysen om de är tom-
ma på personer. Ett exempel är bilen i (21) som står angiven i prepositions-
frasen till volvobilen där det tydligt framgår av kontexten att bilen är tom.  

(21) Polismännen åkte fram till volvobilen, som var tom. (Papillon-13, vitt-
nesprotokoll) 

Ett gränsfall mellan kategorin av CENTRUM utan person och VÄG utgörs av 
det redan anförda exemplet (2), här upprepat som (22). I 4.1.1 tolkades ”kört 
fram till restaurangen” som att bilen har kört en längre distans mot ett inani-
mat mål. En annan tänkbar tolkning är att restaurangen utgör ett centrum, 
som i och för sig kan tänkas vara befolkad, men där ett personligt möte inte 
aktualiseras i texten. Man kan anta att det finns gäster inne på restaurangen, 
men texten anger inte att det är dem bilen åker fram till. Målet för bilens rör-
else är byggnaden eller möjligtvis restaurangens entré. För båda tolkningarna 
gäller hur som helst att exemplet inte kommer med i analysen. 

(22) Engström uppgav för oss hur han sett pb JPC330 framförts vingligt i 
Rågsved och hur bilen kört fram till restaurangen Papiloin och parkerat 
där. (Papillon-1, målsägandeprotokoll) 

Analysen av dramats centrum är dock inte så mekanisk att en bil eller en 
restaurang bara räknas bort. Om kontexten anger att en person finns inne i en 
bil, en tunnelbanevagn, en tunnelbanespärr eller liknande kan dramats cent-
rum vara aktuellt. Ett sådant exempel är (23) där förkontexten till fram-ut-
trycket ger vid handen att det finns en förare i taxin. 

(23) Han blir via Huddinge taxis växel beordrad till Vägen 1 i Huddinge/ 
Stuvsta. Utanför villan på adressen kommer det fram flera personer till 
bilen. (Nynäsvägen-4, vittnesprotokoll) 

I det tidigare angivna exemplet (21) däremot står det uttryckligen att bilen är 
tom och det exemplet faller utanför analysen. De här exemplen kommer jag 
att diskutera vidare i avsnitt 4.5 som behandlar hur identifieringen av karak-
tärer i centrum går till. 

4.1.6 Fram och bort i överförd betydelse 
Dramats centrum anges av uttryck i spatial betydelse. Det innebär att uttryck 
i överförd betydelse inte analyseras. Exempel (24) är ett tydligt exempel från 
materialet på bortsorterat fram i icke-spatial betydelse. 
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(24) Deta lugnade honom nämnvärt,utan fortsatte med sitt mycket stökiga 
uppträdande och hela tiden försökte provocera fram bråk. (Odenplan-5, 
målsägandeprotokoll) 

Ett annat exempel som inte heller kommer med i analysen är det med tids-
markerande fram, exempel (25). 

(25) Från det att Gustavsson kom in i bilden fram till det att polisen kom till 
plats […] (Medborgarplatsen-7, vittnesprotokoll) 

Materialet har också två exempel på bort i överförd betydelse. De här exem-
plen plus några få bort som anger institutionellt centrum (4.1.4) är de enda 
bort i materialet som inte anger dramats centrum. I överförd betydelse kan 
bort ange ’något som inte existerar’, exempel (26), och borta kan ange ’utan 
medvetande’, exempel (27). 

(26) Wester fick endast ett blåmärket, som gick bort efter en kortare tid. 
(Karlaplan-7, målsägandeprotokoll) 

(27) Kerstin upplevde henne som borta från verkligheten vid detta tillfälle. 
(Nynäsvägen-10, misstänktprotokoll) 

Flera av materialets sammansättningar med fram står i överförd betydelse. 
Det gäller främst när fram står som första sammansättningsled i verb (Hell-
berg 2007:23 not 4). Några exempel är framträda, framkalla, framkomma, 
framgå och framhålla. Utöver verbsammansättningarna finns i materialet 
exempel på sammansättningen framgång vars betydelse inte heller är spatial. 

4.2 Fram och bort som anger dramats centrum 
Så till det som den här undersökningen handlar om, det vill säga de uttryck i 
protokollen som anger dramats centrum. Jag har tidigare formulerat två vill-
kor för att fram och bort ska ange dramats centrum. Det första villkoret är att 
uttrycket måste aktualisera CENTRUM–PERIFERI-schemat och det andra är att 
centrum etableras i kraft av att det finns en eller flera personer där (3.1.3). 
Efter bortsorteringen av de icke centrummarkerande fram- och bort-uttryck-
en (4.1) återstår de uttryck i protokollen som anger dramats centrum. I min 
redovisning av dessa återgår jag till de tre fall som kan beskriva dramats 
centrum (3.1.3). 

I det första fallet aktualiseras CENTRUM–PERIFERI-schemat primärt och 
rörelsen är till (fram) eller från (bort) ett personligt möte, exempel (28)–(35). 

(28) Vi springer då fram till killen […] (Papillon-5, vittnesprotokoll) 

(29) Ekstrand trodde först att Svensson blivit knivhuggen eller liknande. Ek-
stand kom upp och tog sin batong och utdelade två slag mot denna på 
Dan W:s ena lår och skrek samtidigt till honom att släppa Svensson. Po-
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lismannen Dan Petterson kom nu fram. Svensson skrek att hans arm 
hoppat ur led. (Odenplan-14, målsägandeprotokoll) 

(30) Jag (1154) kommer till undsättning för att ta bort GM2 från 2193. 
(Odenplan-3, målsägandeprotokoll) 

(31) När hon kommer upp ser hon två män liggandes på golvet med tre 
ABAB vakter över sig och väninnan ståendes bredvid. Johansson frågar 
vad som står på men hon får inget svar av ABAB vakterna. Strax därefter 
kommer polis till plats och Johansson förs bort. Johansson har ingen för-
ståelse för vad som har hänt på platsen. (Medborgarplatsen-5, misstänkt-
protokoll) 

(32) Groth kom fram till mig och utpekade Johansson som skyldig till våld 
mot tjänsteman. Genom att Johansson gått fram och sparkat ABAB-
vakten Eriksson. (Medborgarplatsen-1, målsägandeprotokoll) 

(33) E. ser hur den ene mannen ger en ABAB en knuff, E. minns ej vem av 
männen som gjorde detta. Den andra ABAB kommer då fram och mar-
kerar sin närvaro strax intill. (Medborgarplatsen-13, vittnesprotokoll) 

(34) Lind rusade fram för att gripa mannen. (Gullmarsplan-4, vittnesproto-
koll) 

(35) Charlotte Eriksson och Wiberg höll på att lägga ner Abrahamsson. Skog-
lund rusade då fram för att hjälpa till. (Centralen-5, vittnesprotokoll) 

I det andra fallet aktualiseras CENTRUM–PERIFERI-schema primärt men utan 
personligt möte (gå bort), exempel (36). Det gäller de situationer då den som 
går bort har befunnit sig ensam i centrum. 

(36) Danielsson gick bort mot spår 13/14 […] (Centralen-4, vittnesprotokoll) 

Det tredje fallet, slutligen, omfattar uttryck som aktualiserar CENTRUM–PERI-
FERI sekundärt eftersom rörelsen resulterar i ett personligt möte. Det rör ut-
tryck där gemensamt verksamhetsutrymme anges. Det kan handla om att 
FRAM–BAK-schemat är primärt, nämligen genom att en kroppsdel sträcks ut, 
exempel (37) och (38), att kroppen sträcks ut från sin normala position, 
exempel (39), eller att hela kroppen förflyttas ett stycke med fronten först 
som i exempelvis ta ett steg fram/framåt, exempel (40) och (41). 

(37) Rehnström uppger att mannen plötsligt lade fram fem eller sex kronor 
till spärrvakten. (Vårberg-4, vittnesprotokoll) 

(38) Nilsson hade nu repat sig efter träffen i magen och tillsammans försökte 
vi få mannen att ta fram sina armar så att vi kunde koppla grepp och 
transportera honom. (NK-5, målsägandeprotokoll) 

(39) Jag sträcker mig fram xxxx för att få tag i mannen […] (Kungsträdgård-
en-1, målsägandeprotokoll) 
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(40) Lind tog ett steg fram för att få tag i mannen. (Gullmarsplan-3, målsäg-
andeprotokoll) 

(41) Vilhelmsson tar nu ett steg framåt för att försöka tala mannen tillrätta. 
(Nynäsvägen-4, vittnesprotokoll) 

Fallen i den tredje gruppen, exempel (37)–(41), aktualiserar även BE-
HÅLLAR-schemat. Som typexempel för när fram associeras med BEHÅLLAR-
schemat, vilket innebär rörelse in i ett gemensamt verksamhetsutrymme 
(3.1.2.4), har jag valt exempel (37). När mannen i exemplet sträcker fram sin 
hand med pengarna in i sitt normala verksamhetsutrymme, kan spärrvakten 
sträcka fram sin hand in i sitt verksamhetsutrymme. Pengarna blir tillgäng-
liga för spärrvakten på så sätt att han lätt kan nå dem. Deras respektive verk-
samhetsutrymmen överlappar och uppgår i ett gemensamt. Personerna möts 
på ett sätt som kan associeras med ett personligt möte i det att fram-rörelsen 
resulterar i ett möte. Exempel (37) anger dramats centrum som i det här 
fallet kopplas till spärrvakten. 

Exempel (41) hör till ett av materialets två exempel på framåt som ana-
lyserats som centrummarkerande. Jag har tidigare diskuterat att framåt van-
ligen aktualiserar FRAM–BAK-schemat och VÄG-schemat (4.1.2). Det som 
skiljer framåt i exempel (41) från de tidigare exemplen är att Vilhelmssons 
steg resulterar i ett personligt möte med mannen som han försöker tala till 
rätta. I steget han tar finns en avsikt att möta mannen. Det handlar således 
inte primärt om att fronten förflyttas i den naturliga rörelseriktningen, utan 
om en rörelse till ett personligt möte. Det här resonemanget gör betydelsen 
hos framåt i exempel (41) jämförbar med betydelsen hos det enkla fram i ut-
trycket steg fram i exempel (40).  

I typfallet förflyttas trajektorn från en karaktärs kropp in i karaktärens 
egna verksamhetsutrymme där något slags interaktion sker. Mannen i exem-
pel (37) kanske tar pengarna från sin ficka eller någon annan kroppsnära 
plats innan han förflyttar dem in i sitt verksamhetsutrymme. I några fall kan 
dock trajektorn flyttas från någon annan karaktärs kropp in i ett gemensamt 
verksamhetsutrymme. Det här kräver ett förklarande exempel. Se på exem-
pel (42)! Vad som händer är att ordningsmännen flyttar inhalatorn ur man-
nens ficka (och alltså inte ur egen ficka). Mannens inhalator flyttas in i deras 
gemensamma (mannens och ordningsmännens överlappande) verksamhets-
utrymme. Ordningsmännen flyttar i det här fallet inhalatorn mot sig själva 
och inte från sig. Eftersom mannen och ordningsmännen under en stund har 
inhalatorn i ett gemensamt verksamhetsutrymme har exempel (42) analyser-
ats som att det anger dramats centrum. 

(42) Mannen som var full sade nu att han hade astma och därför behövde sin 
inhalator som låg i hans jackficka. Ordningsmännen plockade fram in-
halatorn åt mannen. (Centralen-2, målsägandeprotokoll) 
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När fram-uttrycket associeras med gemensamt verksamhetsutrymme aktuali-
seras i allmänhet också synfältet, ett faktum som inte motsäger analysen att 
dramats centrum gäller så länge det också finns en interaktion. 

I protokollmaterialet är de personliga mötena många gånger inte de typis-
ka kanoniska mötena då människor möts front mot front. Personen som står 
vid målet (fram) eller utgångspunkten (bort) för centrumrörelsen kan ha 
ryggen mot trajektorn eller till och med ligga ner på golvet som Eriksson i 
exempel (43). 

(43) Kvinnorna är framme och sparkar på den liggande Eriksson. (Med-
borgarplatsen-10, målsägandeförhör) 

Några få av exemplen visar att fram-rörelsen inte behöver vara horisontell, 
exempel (37) och exempel (42). Antonymen till fram kan i de fallen variera 
något. Ibland är antonymen ner (lade ner fem sex kronor i fickan, lägga ner 
inhalatorn i fickan) och ibland undan (stoppa undan fem sex kronor i plån-
boken, stoppa undan inhalatorn). 

Bort förekommer i något enstaka fall för att beskriva området utanför be-
hållaren normalt verksamhetsutrymme som periferi. Exempel (44) har med 
tveksamhet kategoriserats som att det anger rörelse från ett gemensamt verk-
samhetsutrymme, men hör till ett av centrumanalysens mest svårkategoriser-
ade fall. 

(44) Söderblad kunde inte undvika sparken eftersom han låg ned på marken 
och minskade bara dess kraft genom att vrida bort huvudet då han låg 
ned. (Papillon-4, målsägandeprotokoll) 

4.3 Gränsdragningar i centrumanalysen 
I min undersökning har jag i betydelseanalysen av adverbet fram och dess 
avledningar och sammansättningar utgått från redan etablerade underbetyd-
elser som jag redovisat tidigare (3.1.2). Jag har också försökt beskriva de 
gränsfall i svåra gränsdragningar som jag tvingats göra. I analysen av fram-
uttrycken i materialet är det framför allt gränsdragningen mellan VÄG och 
CENTRUM som visat sig vara svår för analysen av dramats centrum. Uttryck 
som vid framkomsten och när vi kom fram kan kategoriseras som primärt det 
ena eller primärt det andra beroende av kontexten. I de flesta fall i proto-
kollmaterialet har kontexten angett att betydelsen primärt aktualiserar VÄG. 

En annan gräns som är svår är den mellan institutionellt centrum och 
centrum utan person. Problemet med den här gränsdragningen vållar emel-
lertid inga problem i analysen av dramats centrum: varken institutionella 
centrum eller centrum utan person kan ange dramats centrum (4.1.4, 4.1.5). 
Däremot kan ett uttryck som när vi kom fram till restaurangen hamna mel-
lan institutionellt centrum, centrum utan person och vad jag benämner cent-
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rum. (Jag återkommer till det här exemplet i 4.4.) Om förkontexten ger vid 
handen att det inne i restaurangen finns personer kan uttrycket mycket väl 
aktualisera implicit centrum. Här ligger dessutom VÄG-betydelsen och lurar. 

För adverbet bort och dess avledningar och sammansättningar har jag 
gjort en avgränsning för vad som anger dramats centrum. Vem som befinner 
sig i centrum bestäms vid aktionens start och inbegriper med andra ord traj-
ektorn själv. Om inte trajektorn är i centrum skulle de fall där trajektorn be-
finner sig ensam vid en punkt som han rör sig från inte ha någon person alls i 
centrum. I meningen Mannen såg bråket och gick bort till spärren för att 
ringa polisen menar jag att bort innebär att mannen befinner sig ensam i 
centrum. I vissa fall med många personer i centrum och en trajektor som rör 
sig är det ibland mer tveksamt om trajektorn omfattas av dem som befinner 
sig i centrum. I han gick bort från männen som brottades har jag i analysen 
bestämt att både han och de som brottas befinner sig i centrum, i konsekvens 
med resonemangen om trajektorn som står ensam i centrum. Men jag ser 
också att en rimlig tolkning är att det endast är brottningen som uppfattas 
som central. 

Gränsfallen är inte fler än att jag har gjort några olika kategoriseringar 
och räknat på fördelningen av olika centrum. De olika analyserna har visat 
samma tendens som den som redovisas i kapitel 6. Alltså är gränsfallen så 
pass få att analysens resultat inte står och faller med hur just de redovisade 
gränsfallen analyseras. 

4.4 Kategorisering av explicit och implicit centrum 
Analysens går nu över till nästa steg, det vill säga att avgöra när det är fråga 
om explicit centrum respektive implicit centrum i alla de fall som jag har 
identifierat som dramats centrum. Jag har i inledningen till det här kapitlet 
slagit fast att när karaktärerna som befinner sig i centrum är implicita så ut-
gör det en starkare markör för perspektiv än när de uttrycks explicit i texten. 
Vilka av dramats centrum som är explicita och vilka som implicita är där-
med intressant för perspektivet och behöver analyseras. 

4.4.1 Explicit centrum 
Explicit centrum är avgränsat till att gälla tre syntaktiskt definierade fall där 
den som befinner sig i centrum anges i kontexten efter fram- och bort-
uttrycken. 

Det första fallet är när karaktären som befinner sig i centrum anges i en 
prepositionsfras efter fram- och bort-uttrycken. I sådana fall krävs för det 
första att rektionen anger en karaktär och för det andra att prepositionsfrasen 
anger riktning till (fram) eller från (bort) en karaktär. Tolkningen för det 
redan angivna exemplet (28), här upprepat som (45), är att killen befinner sig 
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i centrum, vilket anges explicit. Samma sak gäller för redan givna exemplet 
(30), här upprepat som (46), där 2193 anges explicit i centrum. Preposition-
erna till och från dominerar i materialet, men det finns även några enstaka 
fall med mot, exempel (47). 

(45) Vi springer då fram till killen […] (Papillon-5, vittnesprotokoll) 

(46) Jag (1154) kommer till undsättning för att ta bort GM2 från 2193. 
(Odenplan-3, målsägandeprotokoll) 

(47) I samband med att polismännen belägger mannen med handfängsel så 
kommer kvinnan fram mot Svensson (Nynäsvägen-5, målsägandeproto-
koll) 

Det andra fallet som kan ange explicit centrum är fram i konstruktioner med 
samordning av verbled, exempel (48). Den här typen av samordnade verbled 
kan sägas likna de syntaktiska fallen med efterföljande prepositionsfras. 
Betydelsen av gått fram och sparkat ABAB-vakten Eriksson, i exempel (32), 
här upprepat som (48), motsvarar så gott som betydelsen av gått fram till 
Eriksson och sparkat honom. Med andra ord liknar konstruktionen gå fram 
och + verb + person konstruktionen gå fram till + person, det vill säga ut-
trycken kan båda kan ange centrum explicit. Det är fullt möjligt att göra vad 
Kvist Darnell (2008) kallar en ”enhändelsetolkning” för fram med samord-
nade verbled, vilket innebär att de kan ses som pseudosamordningar. Sådana 
konstruktioner påminner semantiskt om kombinationen hjälpverb + huvud-
verb (SAG 4:902–909). 

(48) Groth kom fram till mig och utpekade Johansson som skyldig till våld 
mot tjänsteman. Genom att Johansson gått fram och sparkat ABAB-
vakten Eriksson. (Medborgarplatsen-1, målsägandeprotokoll) 

För att de här samordnade verbleden ska ange dramats centrum krävs att kar-
aktären i centrum anges i samma matrissats som fram/framme, det vill säga 
den ska inte anges i en underordnad sats (jfr exempel (58) i 4.4.2). Inte heller 
en karaktär i en underordnad infinitivfras i samordningen räknas (jfr exem-
pel (79) i 4.5). För exemplen med prepositionsfraserna, (46), (47) och (48), 
gäller att dramats centrum pekas ut framåt i kontexten efter centrum-
uttrycket. Samordnade verbled kan beskrivas på liknande sätt. Karaktären 
som befinner sig i centrum är den som är kopplad till det andra verbledet, det 
vill säga ABAB-vakten Eriksson i exempel (48). De vanligaste samordning-
arna av den här typen i materialet är samordningar med verben gå och 
komma. Men protokollen uppvisar också samordningar med andra verb som 
rusa (49), skynda (50) och springa (51). 

(49) Wallin rusade fram och kopplade ett transportgrepp på mannens vänstra 
arm. (Gullmarsplan-5, vittnesprotokoll) 
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(50) Polismannen Svensson skyndar fram och biträder Berg som hamnat över 
mannen. (Nynäsvägen-5, målsägandeprotokoll) 

(51) Matsson springer då fram och försöker hindra vakterna genom att dra i 
kläderna på dem. (Medborgarplatsen-6, målsägandeförhör) 

För de här exemplen kan man göra samma analys av vem som befinner sig i 
centrum genom parafrasering med prepositionsfras. Exempel (49) kan para-
fraseras som Wallin rusade fram till mannen och kopplade ett transport-
grepp på hans vänstra arm, vilket innebär att mannen analyseras som expli-
cit angiven i centrum. Exempel (50) motsvaras av Svensson skyndade fram 
till Berg och biträder honom och Berg analyseras som explicit angiven i 
centrum. Slutligen kan exempel (51) skrivas om som Matsson springer då 
fram till vakterna och försöker hindra dem vilket placerar vakterna i cent-
rum. 

Materialets fyra centrummarkerande fall av det avledda framme återfinns 
alla i samordnade verbled. Tre av dessa anger en karaktär explicit i det andra 
verbledet. En tolkning av befintlighetsadverbialet framme är att det anger en 
position som är resultatet av en underförstådd rörelse (3.1). I det redan an-
givna exemplet (43), här upprepat som (52), med de samordnade verbleden 
är framme och sparkar har en av kvinnorna rört sig fram och sparkat Eriks-
son. Liksom exemplen med rörelseuttrycken kan exemplet med befintlig-
hetsuttrycket parafraseras med en prepositionsfras: Kvinnorna är framme 
hos den liggande Eriksson och sparkar på honom (jfr exempel (52) med det 
redan diskuterade exempel (48) som beskriver samma situation i ett annat 
protokoll med rörelseadverbet fram). 

(52) Kvinnorna är framme och sparkar på den liggande Eriksson. (Med-
borgarplatsen-10, målsägandeprotokoll) 

Det tredje syntaktiska fallet som kan ange karaktären explicit i centrum är 
fram följt av final infinitivfras. Det här är en typ av underordningar som 
semantiskt ligger nära de samordnade verbleden. Följden av den semantiska 
likheten gör att fram följt av final infinitivfras kan ange centrum explicit. 
Villkoret för explicit centrum är fortfarande att karaktären står angiven i det 
efterställda ledet. I det tidigare givna exemplet (34), här upprepat som (53), 
är det uttrycket fram för att som anger mannen explicit i centrum. Också 
detta exempel kan parafraseras med prepositionsfras utan nämnvärd betyd-
elseförändring: Lind rusade fram till mannen för att gripa honom. 

(53) Lind rusade fram för att gripa mannen. (Gullmarsplan-4, vittnesproto-
koll) 

Materialet har inga liknande konstruktioner liknande de med fram för bort 
och samordnade verbled eller finala infinitivfraser. 
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4.4.2 Implicit centrum 
Karaktärer är implicita centrum i de fall då centrumuttrycken inte uppfyller 
kriterierna med efterställd prepositionsfras (fram till/mot x och bort från x), 
samordnade verbled med karaktär kopplad till det andra verbledet eller final 
infinitivfras med karaktär kopplad till infinitivfrasen. Exempel (29), här upp-
repat som (54), visar hur karaktärer är implicita med fram, och exempel (31), 
här upprepat som (55), visar samma sak med bort. 

(54) Ekstrand trodde först att Svensson blivit knivhuggen eller liknande. Ek-
stand kom upp och tog sin batong och utdelade två slag mot denna på 
Dan W:s ena lår och skrek samtidigt till honom att släppa Svensson. Po-
lismannen Dan Petterson kom nu fram. Svensson skrek att hans arm 
hoppat ur led. (Odenplan-14, målsägandeprotokoll) 

(55) När hon kommer upp ser hon två män liggandes på golvet med tre 
ABAB vakter över sig och väninnan ståendes bredvid. Johansson frågar 
vad som står på men hon får inget svar av ABAB vakterna. Strax därefter 
kommer polis till plats och Johansson förs bort. Johansson har ingen för-
ståelse för vad som har hänt på platsen. (Medborgarplatsen-5, misstänkt-
protokoll) 

Exempel med fram med samordnade verbled har implicita centrum när det 
efterföljande ledet saknar karaktär inom matrissatsen. Så har till exempel det 
redan givna exemplet (33), här upprepat som (56), ingen angiven person i 
den efterföljande samordningen markerar sin närvaro strax intill. På samma 
sätt kan fram med efterföljande infinitivfras sakna personangivelse som i 
fram för att hjälpa till i det redan givna exemplet (35), här upprepat som 
(57). 

(56) E. ser hur den ene mannen ger en ABAB en knuff, E. minns ej vem av 
männen som gjorde detta. Den andra ABAB kommer då fram och mark-
erar sin närvaro strax intill. (Medborgarplatsen-13, vittnesprotokoll) 

(57) Charlotte Eriksson och Wiberg höll på att lägga ner Abrahamsson. Skog-
lund rusade då fram för att hjälpa till. (Centralen-5, vittnesprotokoll) 

Samordningar med avledningen framme, exempel (58), kan också ha impli-
cita centrum. I exemplet saknar samordningen angiven karaktär inom matris-
satsen. I och med att den narrativa bisatsen med vakterna är underordnad 
matrissatsen, betraktas detta och liknande exempel som fall av implicita 
centrum. 

(58) Den enda närkontakt hon hade var när den civila mannen motade bort 
henne från platsen då hon var framme och på pekade att vakterna an-
vände för mycket våld på de två männen. (Medborgarplatsen-12, miss-
tänktprotokoll) 

Även avledningen borta kan ha implicit centrum, exempel (59). Här framgår 
det av förkontexten att gärningsmannen, Gm 1, Nilsson och Nilssons vakt-
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kollega som blir förhörd ligger på golvet på den punkt som Nilsson håller 
kamraten borta ifrån. Alla tre karaktärerna är analyserade som att de är i ett 
implicit centrum. 

(59) Gm 1 slår nu till Nilsson i mellangärdet med sin högra hand så att Nils-
son tappar greppet och ryggar tillbaks ngt. Omedelbart efter detta rycker 
mannen till sig båda sina armar och håller dem mot mag/ brösttrakten. 
[…] Kamraten verkade plötsligt sätt fart mot oss och Nilsson utdelade då 
ett slag längst marken för att hålla denne borta. Kamraten var mycket 
upprörd och skrek oavbrutet. (NK-5, målsägandeprotokoll) 

Kategorin gemensamt verksamhetsutrymme utgör en svagare kandidat för 
implicit centrum. Det rör fall då någon av parterna i ett personligt möte i ett 
gemensamt verksamhetsutrymme inte är explicit angiven i kontexten. De här 
exemplen är mycket få i materialet, men bör ändå för ordningens skull redo-
visas i den här genomgången. Exempel (60) får visa ett sådant fall. Texten 
kan tolkas så att mannen som ligger, eller åtminstone hans armar, möter 
väktarna i ett gemensamt verksamhetsutrymme. I analysen har jag bestämt 
att både väktarna och mannen befinner sig i centrum. 

(60) Ganska direkt bestämmer sig väktarna för att lägga ner mannen på golv-
et. Så sker. De blev liggande intill ena sidan av korridoren. Mannen låg 
som i fosterställning. Armarna höll han hårt under sig mot magen. Väk-
tarna lyckades inte få fram armarna. (NK-1, målsägandeprotokoll) 

Fall med primärt CENTRUM–PERIFERI-schema utan personligt möte (4.2) kan 
endast ha implicit centrum. Detta hänger samman med att den som lämnar 
centrum har befunnit sig ensam i centrum vid igångsättandet av rörelsen. Det 
redan givna exemplet (36), här upprepat som (61), visar en sådan situation 
då den som rör sig bort har befunnit sig ensam i centrum. 

(61) Danielsson gick bort mot spår 13 […] (Centralen-4, vittnesprotokoll) 

4.5 Identifiering av aktör som befinner sig i dramats 
centrum 
Efter att ha sorterat ut fram- och bort-uttryck som kan ange dramats centrum 
och sedan bestämt vilka som är explicit centrum och vilka som är implicit 
centrum, återstår det tredje steget i analysen, nämligen att bestämma vilken 
aktör som befinner sig i dramats centrum. För de explicita är det ett relativt 
enkelt arbete: vilken karaktär/vilka karaktärer som befinner sig i centrum 
står angivet i prepositionsfrasen, i det efterställda ledet i de samordnade 
verbleden eller i den efterföljande infinitivfrasen. För de implicita däremot 
gäller det att utläsa av kontexten före fram- och bort-uttrycken vem som 
underförstås. Efter det att rätt karaktärer har bestämts för varje enskilt cent-
rumuttryck, identifierar jag karaktären som aktören misstänkt, målsägande 
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eller vittne (1.4). Avsikten är sedan att slå samman aktörer i centrum för 
varje protokolltyp. Detta för att pröva om misstänkt anges som central i hän-
delsekedjan i misstänktprotokoll mer än i andra protokolltyper. 

Låt oss titta på några exempel på hur det går till när jag bestämmer vilken 
aktör som står i dramats centrum. Vi börjar med explicit angiven aktör. I de 
fallen går jag direkt till efterkontexten och ser vilken karaktär som anges i 
denna. I exempel (28), här upprepat som (62), anges sålunda killen i den 
efterställda prepositionsfrasen och i exempel (30), här upprepat som (63), 
anges polisen vid nummer 2193 i prepositionsfrasen. Killen i protokollserien 
Papillon är aktören misstänkt och polisen 2193 i exempel (63) är aktören 
målsägande. I verbledssamordningen i exempel (52), här upprepat som (64), 
är Eriksson aktören målsägande och i exempel (34), här upprepat som (65), 
med final infinitivfras är mannen aktören misstänkt. 

(62) Vi springer då fram till killen […] (Papillon-5, vittnesprotokoll) 

(63) Jag (1154) kommer till undsättning för att ta bort GM2 från 2193. 
(Odenplan-3, målsägandeprotokoll) 

(64) Kvinnorna är framme och sparkar på den liggande Eriksson. (Med-
borgarplatsen-10, målsägandeprotokoll) 

(65) Lind rusade fram för att gripa mannen. (Gullmarsplan-4, vittnesproto-
koll) 

Vilken aktörsroll varje karaktär har framgår i allmänhet utan svårigheter av 
protokolltexten. Aktörsrollen kan till och med stå uttryckligen i texten som i 
exempel (66). I polisprotokoll är mä är en vanlig förkortning för målsägande 
liksom mt eller gm (gärningsmannen) är förkortningar för misstänkt och vt 
av vittne. 

(66) Två kvinnor kommer fram till mä den ene som var blond och iklädd lila 
byxor och heter Anne Bergman hon utdelade sparkar mot båda vakterna, 
honsprakade B. Eriksson ett okänt antal gånger på axeln. B. Eriksson såg 
att Rasmusson blev sparkad. (Medborgarplatsen-2, målsägandeprotokoll) 

Protokollen uppvisar några lätt räknade centrum med karaktärer som inte är 
aktörer. Ett sådant fall är exempel (67) där kvinnan är en kamrat till den 
misstänkte i Rålambshovsparken. Precis som alla fram- och bort-uttryck 
analyseras, så analyseras även fall med karaktär som inte har någon aktörs-
roll. Dessa kommer med i den slutgiltiga resultaträkningen som redovisas i 
kapitel 8, även om analysen avser att ta fram vilka aktörer som anges som 
centrala. 

(67) Pa Matsson gick fram till kvinnan […] (Rålambshovsparken-2, målsäg-
andeprotokoll) 

Ett centrum kan befolkas av fler än en aktör som i exempel (68) där preposi-
tionsfrasen är till Eriksson och killarna. Eriksson är aktören vittne och kill-
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arna är misstänkta. När det är fler aktörer i centrum står de vanligtvis inte 
uppräknade i prepositionsfrasen utan kan exempelvis anges med ett pronom-
en som dem, exempel (69). Förkontexten visar att kvinnorna som Pa Berg 
rör sig mot är en misstänkt och ett vittne. 

(68) Den ene vakten hörde att männen tjaffsade med Eriksson så denne kom-
mer fram till Eriksson och killarna. (Medborgarplatsen-8, vittnesproto-
koll) 

(69) Mannen vevar med armarna mot kvinnorna och Pa Berg går fram till 
dem för att hjälpa dem att få in mannen i bilen […] (Nynäsvägen-1, mål-
sägandeprotokoll) 

För implicita centrum är frågan om aktör betydligt mer intrikat. Vem karak-
tären som underförstås i centrum är, måste på ett eller annat sätt framgå av 
texten före fram- eller bort-uttrycket. Vilken karaktär/vilka karaktärer som är 
implicita centrum utläses därmed i kontexten före själva centrumuttrycket. 
Oftast behöver man mer kontext än bara meningen med centrumuttrycket för 
att rätt uttolka aktörerna. I redan det givna exemplet (29), här upprepat som 
(70), beskrivs följande situation: Till en början är Svensson och Dan W i 
slagsmål och efter en stund ansluter Ekstrand. De här tre karaktärerna under-
förstås som varande i det centrum som Pettersson rör sig fram till. Svensson 
och Ekstrand är båda målsägande och Dan W är misstänkt. 

(70) Ekstrand trodde först att Svensson blivit knivhuggen eller liknande. Ek-
stand kom upp och tog sin batong och utdelade två slag mot denna på 
Dan W:s ena lår och skrek samtidigt till honom att släppa Svensson. Po-
lismannen Dan Petterson kom nu fram. Svensson skrek att hans arm 
hoppat ur led. (Odenplan-14, målsägandeprotokoll) 

För att visa hur man bestämmer karaktärer i implicita centrum för bort vill 
jag än en gång påminna om att dramats centrum i sig inte identifieras som en 
person utan som den plats där karaktär(er) som fokalisatorn uppfattar som 
central(a) kan befinna sig (se inledningen kap. 3). Konsekvensen av detta för 
bort-uttryck är att centrumpunkten i vissa fall kan bli tom när trajektorn väl 
börjat röra sig. Centrumpunkten bestäms vid starten för rörelsen. 

Rörelse från ett implicit centrum vid bort visas i det redan givna exemplet 
(71). Situationen påminner om den i exempel (70) i det att en person för-
flyttar sig i förhållande till en punkt där ett slagsmål försiggår mellan några 
av textens karaktärer. De som är involverade i slagsmålet är två män och tre 
Abab-vakter. Intill står Johansson och hennes väninna. Alla dessa karaktärer 
befinner sig i det centrum som Johansson förs bort ifrån (även Johansson) 
vid rörelsens igångsättande. De två männen och de två kvinnorna har samt-
liga aktörsrollen misstänkt. Vakterna är målsägande.  

(71) När hon kommer upp ser hon två män liggandes på golvet med tre 
ABAB vakter över sig och väninnan ståendes bredvid. Johansson frågar 
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vad som står på men hon får inget svar av ABAB vakterna. Strax därefter 
kommer polis till plats och Johansson förs bort. Johansson har ingen för-
ståelse för vad som har hänt på platsen. (Medborgarplatsen-5, misstänkt-
protokoll) 

Bort med prepositionsfrasen från platsen underförstår dem som befolkar 
centrum. I exempel (72) har Abrahamsson eller mannen (misstänkt) och 
Charlotte Eriksson (målsägande) plus någon som hjälper Eriksson (saknar 
aktörsroll) identifierats som att de befinner sig på centrumplatsen. 

(72) Gång på gång talar Charlotte Eriksson om för mannen att han skall lugna 
ner sig då han är mycket aggressiv. Någon hjälper henne att föra bort Ab-
rahamsson mot perrong 13/14. Situationen var dock väldigt stressad så 
Charlotte Eriksson vet ej vem det är som hjälper henne. Charlotte Eriks-
son ville bara få bort mannen från platsen. (Centralen-3, målsägande-
protokoll) 

I det redan givna exemplet (60), här upprepat som (73), delas verksamhetsut-
rymmet mellan väktarna och mannen. Att det är mannens armar som ska 
fram till väktarna framgår av förkontexten och väktarna befinner sig därmed 
i centrum. 

(73) Ganska direkt bestämmer sig väktarna för att lägga ner mannen på golv-
et. Så sker. De blev liggande intill ena sidan av korridoren. Mannen låg 
som i fosterställning. Armarna höll han hårt under sig mot magen. Väk-
tarna lyckades inte få fram armarna. (NK-1, målsägandeprotokoll) 

I exempel (35), här återgivet som (74), saknas angivelse i den efterföljande 
infinitivfrasen för vem Skoglund rusar fram till. Förkontexten ger vid handen 
att det är Charlotte Eriksson, Wiberg och Abrahamsson som befinner sig i 
centrum. Eriksson och Wiberg är målsägande och Abrahamsson är miss-
tänkt. 

(74) Charlotte Eriksson och Wiberg höll på att lägga ner Abrahamsson. Skog-
lund rusade då fram för att hjälpa till. (Centralen-5, vittnesprotokoll) 

För de samordnade verbleden i protokollen gäller att vissa har explicita cent-
rum och andra har implicita centrum. Det finns ett antal mer eller mindre 
svårtolkade exempel i materialet där den karaktär som befinner sig i centrum 
måste utläsas i förkontexten även om det vid första anblicken ser ut att vara 
explicit angivet. Sådana exempel är bland annat de där ett samordnat verbled 
anger en nominalfras som inte betecknar en aktör. Föremål som bilar, bat-
onger och även hundar kan enligt min definition inte utgöra dramats centrum 
(4.4.2). I exempel (75) går Johansson fram till de explicit angivna hundarna. 
Förkontexten visar dock att hundarna står invid ett gäng väktare. I analysen 
har jag därför tolkat de explicit angivna hundarna som att de implicerar väkt-
arna. Väktarna är aktören målsägande. 
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(75) I SL:s lokaler vid spärren stog ett gägn väktare med två hundar. Johans-
son har hållit på mycket med hundar så han gick fram och hejade på 
hundarna. (Gullmarsplan-7, misstänktprotokoll) 

Ett liknade exempel är batongen i exempel (76). Av kontexten före fram 
framgår att batongen sitter på målsägande Rasmusson innan den faller till 
golvet. Batongens placering på golvet torde med andra ord vara nära Ras-
musson. Intill Rasmusson finns också målsägande Eriksson samt den miss-
tänkte ”den ljusa mannen”. De håller i varsin arm på mannen samtidigt som 
batongen lossnar (”i detta skede lossnar batongen”). Tidsangivelsen i detta 
skede anger att de tre aktörerna har en gemensam position vid batongens fall 
mot golvet. Analysen för vem som befinner sig i centrum i (76) faller ut till 
de två målsägande Rasmusson och Eriksson samt den misstänkte mannen. 

(76) Den ljusa mannen går fram till Rasmusson och fortsätter att käfta, man-
nen går väldigt nära Rasmusson som svarar med att knuffa bort mannen, 
mannen blir ännu mer hotfull varpå vakterna bestämmer sig för att av-
lägsna mannen och för honom ut på andra sidan spärrarna, mannen 
kränger nu kraftigt med kroppen och försöker komma loss. Rasmusson 
berättar att i detta skede så lossar hans batong ur fästet och faller till gol-
vet. Den mörka mannen springe fram och plockar upp batongen. (Med-
borgarplatsen-10, målsägandeprotokoll) 

Nominalfraser som också i någon mån implicerar aktörer såsom diskus-
sionen i (77) och sin närvaro (78) förekommer. Också här gäller förkontext-
en: misstänkt Hultin och vittnet spärrvakten i (77) och ”den ene mannen” 
(misstänkt) och en Abab-vakt (målsägande) i exempel (33), här upprepat 
som (78). 

(77) Hultin uppgav att han hade biljetter som var på gränsen att gå ut därför 
gav han spärrvakten sex kronor för att han skulle få åka med. Spärrvakt-
en godtog inte det. Efter en stunds diskuterande med spärrvakten så kom 
två väktare fram och lyssnade på diskussionen. (Vårberg-2, misstänkt-
protokoll) 

(78) E. ser hur den ene mannen ger ABAB en knuff. E. minns ej vem av män-
nen som gjorde detta. Den andra ABAB kommer då fram och markerar 
sin närvaro straxt intill. (Medborgarplatsen-13, vittnesprotokoll) 

Till de svårkategoriserade fallen med verbledsamordning hör exempel (79). 
Här är trajektorn en polisman som rör sig till centrum där Svensen befinner 
sig. Placerad i centrum ser jag därtill ytterligare en polis, han som lägger om-
kull Svensen, som jag menar är underförstådd i verbfrasen hjälper till. Ex-
emplet visar alltså hur Svensen är nämnd i efterkontexten, dock utan att 
träffa något av de syntaktiska fall som gäller för explicita centrum (4.4.1) i 
och med att en underordnad infinitivfras i samordningen inte räknas. Som 
implicit centrum har jag emellertid bestämt både Svensen, aktören misstänkt, 
och polisen, aktören målsägande. 
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(79) Då Svensen slänger upp armarna mot polismannen tar polisen och lägger 
omkull Svensen, då Svensen ligger på marken kommer en polisman 
fram och hjälper till att sätta på handfängsel på Svensen. (Rålambshovs-
parken-5, misstänktprotokoll) 

Ytterligare ett svårkategoriserat fall är exempel (80) där fram för att följs av 
verbfrasen koppla grepp. Det är underförstått att det är den misstänkte, Hög-
lund, som Eriksson kopplar grepp på. Jag har valt att tolka den misstänkte 
som den som implicit befinner sig i centrum. En annan möjlig tolkning är att 
också se målsägande Hansson i centrum. Hansson står nämnd i förkontexten 
som den som redan håller om den fasttagne. 

(80) Hansson vände sig då om mot Höglund och tog tag i honom som kopp-
lade ett grepp. Eriksson kom fram för att även han koppla grepp. (Göta 
Källare-1, målsägandeprotokoll) 

I andra exempel där det är svårtolkat vem som befinner sig i centrum kan 
exempelvis tidsadverbial vara vägledande. En bit upp i kontexten före fram-
uttrycket i exempel (81) håller målsägande Bladh och målsägande Svensson 
i den misstänkte mannen. Texten anger inte uttryckligen någon förändring av 
den situationen. Dock kan tidsadverbialet ”i samband med”, som är placerat 
närmare fram-uttrycket, bidra till tolkningen att tid förflyter tills mannens fru 
rusar fram och att målsägande Bladh då hinner försvinna från platsen. I ana-
lysen har tidsadverbialet fått styra tolkningen samt att pronomenet honom 
inte står i matrissatsen. De karaktärer som är implicit centrum bestäms i min 
analys till målsägande Svensson och misstänkt mannen.  

(81) Pa Bladh höll mannens vänstra arm och lutade kroppen mot mannens 
överkropp. Pasp Svensson slet bort mannens högra arm från Pa Baldhs 
jacka som han höll ett krampaktigt grepp om. Pasp Svensson satte sedan 
handfängsel på mannens högra arm för att kunna hålla kontroll på den. 
Pa Baldh satte handfängsel på mannens vänstra hand. Sedan kom ytter-
ligare tre radiobilar till vår hjälp och mannen kunde beläggas med hand-
fängsel. Precis i samband med att de andra radiobilarna kom till platsen 
satt pasp Svensson bredvid mannen. Mannens fru kom då framrusande 
och skrek att vi skulle släppa honom. (Nynäsvägen-1, målsägandeproto-
koll) 

I exempel (82) är det också oklart vem som befinner sig i centrum. Fram-ut-
trycket utgörs av en verbledsamordning, men utan referens till karaktär i det 
andra verbledet. Förkontexten får gälla och jag bestämmer att målsägande P 
och misstänkt Gm 2 är implicit centrum. 

(82) I samband med detta vände sig Gm 2 om och började att ifrågasätta vad 
som skedde. P förklarade då även för denne att han var polis samt upp-
visade legitimation. Gm 2 svarade då till P att denne inte var i tjänst och 
därför inte hade några befogenheter. På detta upprepade P att han var i 
tjänst samt bad Gm 2 att lugna ner sig. Gm 2 lät sig dock inte nöja med 
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detta utan krävde ånyo att få se polislegitimationen. Då P återigen upp-
visade legitimation försökte Gm 2 att rycka åt sig denna. I samband med 
detta kom även Gm 1 fram och var omedelbart aggressiv. (Odenplan-1, 
målsägandeprotokoll) 

Ännu ett svårtolkat implicit centrum är exempel (83) som utgör ett proto-
kolls början. Ingen annan förkontext finns med andra ord. Texten anger att 
misstänkt Palmqvist står placerad ”en bit ifrån” målsägande Pettersson när 
han kastar glasflaskan. De tre vakterna rör sig mot den plats där Pettersson 
står eller den plats som omfattar både Palmqvist och Pettersson. Om båda 
aktörerna befinner sig på centrumplatsen, kan man i efterkontexten se att 
Palmqvist försvinner från platsen innan de tre vakterna når sitt mål. Att han 
försvinner är dock ovidkommande för analysen eftersom han är på platsen de 
tar sikte på och principen att centrum alltid bestäms vid aktionens start 
gäller. Frågan är då fortfarande om centrumplatsen rymmer bara målsägande 
eller målsägande och misstänkt. Här har jag tolkat det som att både mål-
sägande Pettersson och den misstänkte Palmqvist befinner sig på centrum-
platsen. 

(83) E. såg en man som senare visade sig vara polis, Dan Pettersson. Han stod 
uppe på podiet till spårvagnen. En färgad man. Palmqvist, stod enbit 
ifrån och kastade en glasflaska mot Pettersson. Flaskan krossades men 
Ekstrand såg ej om den träffade Pettersson. De tre vakterna sprang fram. 
Palmqvist måste ha sett detta och rusade in i mittengången på ett tunnel-
banetåg som stod inne. (Odenplan-14, vittnesprotokoll) 

4.6 Fördelningen av olika centrum för varje proto-
kolltyp 
När så alla centrummarkerande uttryck är framsorterade, dessa är bestämda 
som explicit centrum respektive implicit centrum och karaktärerna i centrum 
är identifierade som aktörer, återstår sista steget i analysen. I det sista steget 
läggs centrum för varje protokolltyp samman i olika aktörsgrupper, det vill 
säga alla misstänkt i centrum för sig, alla målsägande i centrum för sig och 
slutligen alla vittne i centrum för sig. Karaktärer med olika aktörsroller kan 
samtidigt befinna sig i centrum i vissa exempel. 

Resultatet är en fördelning mellan de tre typerna av aktörer i centrum för 
de tre protokolltyperna misstänktprotokoll, målsägandeprotokoll och vittnes-
protokoll och en fördelning mellan explicita centrum och implicita centrum. 
Fördelningen i misstänktprotokollen jämförs sedan med målsägandeproto-
kollen och vittnesprotokollen. Resultaten av undersökningen redovisas i 
kapitel 6. 
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5 Protokollens upptrappningsstege 

Den andra analysmodellen för perspektivet ”som uppfattad av” som jag har 
beskrivit i kapitel 3 är konfliktens struktur. Den analysmodellen syftar till att 
beskriva hur fokalisatorn uppfattar en viss karaktär som ansvarig för aggres-
sionen i konflikten. Jag har tidigare diskuterat hur texters stegrande kon-
flikter kan beskrivas som successivt införda och höjda hinder (3.2.3). I ana-
lysen av konfliktens struktur kopplar jag samman ansvarig för aggressionen 
med ansvar för hinder. Vem som görs till ansvarig för konfliktens aggression 
framkommer genom vilken karaktär som i texten beskrivs som ansvarig för 
hindren. 

För att avgöra vilken karaktär i polisprotokollen som reser allt högre hind-
er måste hindren först identifieras. I det här kapitlet utformar jag därför en 
stege där jag namnger olika möjliga hinder i en konfliktupptrappning, från 
uppmaning till livsfarligt våld (5.1). Därefter följer ett avsnitt om hur stegen 
med de upptrappande hindren används i analysen av protokollen (5.2) och 
två olika analysexempel presenteras (5.3). I avsnitt 5.4 gör jag en noggrann 
beskrivning av varje upptrappningssteg med en riklig exemplifiering från 
materialet. Detta följs av kommentarer till några metodiska problem som jag 
haft i analysen av upptrappningarna (5.5). Allra sist säger jag några ord om 
sorteringen av analysresultaten i de tre grupperna misstänktprotokoll, mål-
sägandeprotokoll och vittnesprotokoll (5.6), en sortering vars mål är att se 
hur ansvariga aktörer fördelar sig inom varje protokolltyp och med särskilt 
intresse för misstänktprotokoll. 

5.1 Hinder i protokollen – en stege av upptrapp-
ningar 
Protokollen struktureras efter en dramaturgi som i stort överensstämmer med 
de dramatiska modeller som jag har beskrivit i avsnitt 3.2. Protokollens 
struktur börjar med en exposition som presenterar de inblandade personerna, 
handlingens bakgrund samt vilken typ av konflikt det rör sig om, utan att en 
konfrontation sker. Expositionen följs sedan av en konfrontation som är 
startpunkten för konfliktupptrappningen, det vill säga stegringen. Konflikten 
utvecklas genom höjning fram till en klimax som är det sista hindret i kon-
flikten. Därefter följer i allmänhet beskrivningen av frihetsberövande, som 
kan ses som konfliktens upplösning. Från den klassiska dramastrukturen är 
det delen från konfrontation till klimax som utgör analysmodellen. Det är 
alltså denna del som jag har fördjupat och preciserat. 
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Klassiska dramastrukturmodeller beskriver i första hand tragedier. För 
protokollen gäller att upplösningen av konflikten i ett frihetsberövande är att 
betrakta som en tragedi för den misstänkte. För målsäganden, däremot, 
måste frihetsberövande ses som en upplösning till det bästa, det vill säga ett 
lyckligt slut. Samma steg i konfliktutvecklingen kan alltså ha olika innebörd 
för olika aktörer i konflikten. 

Före analysen av de enskilda protokollen slår jag först fast vilka faktiska 
hinder som beskriver konflikterna i hela protokollmaterialet. I polisproto-
kollen handlar det ju inte om någon skurk som lurar hjälten på villovägar 
eller om något skrin som inte visar sig innehålla det magiska föremålet etc. I 
stället är det vissa verbala och fysiska hinder som återkommer. Utan att våld-
föra sig på materialet låter sig dessa generaliseras till bara tolv stycken. De 
här tolv hindren utgör vad jag kallar upptrappningsstegen. Vid analysen pla-
cerar jag sedan in varje protokolltexts hinder i upptrappningsstegen obero-
ende av hur den enskilda konfliktbeskrivningen ser ut. 

Vilket hinder som är högre än ett annat bestämmer jag utifrån min all-
männa kunskap om hur man värderar olika missfirmelser i svensk kultur. De 
flesta människor känner säkert igen att det är mer provocerande att bli för-
olämpad än att bli uppmanad. Likaså att konflikten trappas upp när den ut-
vecklas från det verbala till det fysiska. Vi känner också igen att bara en lätt 
fysisk kontakt höjer konflikten avsevärt. Att hållas fast eller dras ner på 
golvet är än starkare och när det första slaget faller är konflikten långt gång-
en. Vapen och sådant som hotar livet är givetvis så långt en våldshandling 
kan gå. Jag betraktar den inbördes ordningen mellan stegen som relativt giv-
en med något undantag. Undantaget gäller ordningen mellan steget fasthåll-
ning och steget nerdragning. Det är tänkbart att nerdragning skulle var före 
fasthållning, men jag har sett detta att man avsiktligt dras ner på marken som 
kraftigare än att man hålls fast. Ett steg som kan behöva förklaras lite närm-
are är tumult. I upptrappningsstegen motsvaras tumult av ett slagsmål där 
flera personer kan förekomma och där det ofta händer många olika saker, i 
texten är det ofta oklart vad. Skillnaden mellan slagsmålet i steget tumult och 
steget slag är att inga avsiktliga slag är angivna för tumult. Tumult är till sin 
karaktär oprecist och mindre avsiktligt. 

Det första steget i konflikten är uppmaning och det sista är livsfarligt 
våld. Den första delen är verbal: uppmaning, vägran, meningsutbyte och för-
olämpning. Den andra delen är fysisk: fysisk kontakt, fasthållning, nerdrag-
ning, tumult, slag eller spark, vapen, livsfarligt våld, se Figur 7. 

Benämningarna av kategorierna är valda för att i stort sett samtliga an-
vänds i protokollen. Det är fullt möjligt att det i polisers praktik finns ett mer 
eller mindre omedvetet formulerat mönster för hur konflikter beskrivs och 
vilka uttryck som används i protokoll. Man träffar på uttryck som exempel-
vis: vi uppmanade de båda männen, det uppstår meningsutbyte och tumult 
uppstod. 
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           Frihetsberövande 
          Livsfarligt våld 
         Vapen 
        Slag eller spark 
       Tumult 
      Nerdragning 
     Fasthållning 
    Fysisk kontakt 
              

   Förolämpning 
  Meningsutbyte 
 Vägran 
Uppmaning 

Figur 7. Upptrappningsstege för polisprotokollen 

Nästa steg i undersökningen är att analysera fram upptrappningarna i var-
je enskilt protokoll. Konfrontationen är det tillfälle där upptrappningsstegen 
kopplas på. Konfrontationen är inte obligatoriskt uppmaning, utan kan börja 
var som helst på stegen för att sedan fortsätta uppåt. Efter konfrontationen 
följer en stegring. Stegringen är den textpassage i protokollet som beskriver 
konflikten från den första konfrontationen fram till en klimax, när konflikten 
(det beskrivna våldet i materialet) är som störst. Klimax måste inte vara livs-
farligt våld, utan varierar längs stegringsskalan på upptrappningsstegen från 
protokoll till protokoll. Alla protokoll beskriver inte ett händelseförlopp som 
går så långt som till att någon utsätter någon annan för fara för livet. Vad 
som är klimax beror helt på hur långt konflikten utvecklas i dramat. Därefter 
följer upplösning som kan vara ett frihetsberövande och/eller en slutkom-
mentar (3.2.2). 

Upptrappningsstegen är uppbyggd av ett antal trappsteg som sinsemellan 
har en given ordningsföljd. För analys av ett enskilt protokoll gäller att var i 
texten en händelse presenteras bestämmer om den värderas som en upptrapp-
ning. Händelsen måste alltså vara en höjning från en annan redan beskriven 
händelse för att den ska värderas som en utveckling av konflikten. När olika 
texter återger samma konflikt kan språkbrukaren välja med vilka händelser 
han ska beskriva brottet. I det gör han också ett val av vilka händelser som 
trappar upp konflikten. Varje höjning är ett hinder som utgörs av ena partens 
(motsatta) viljeriktning. Vem som ansvarar för de enskilda höjningarna i 
varje protokoll är därmed intressant för perspektivet i texten. 

Om en konflikt börjar med ena partens uppmaning, kan konflikten fort-
sätta att utvecklas mot att en part vägrar något, ett meningsutbyte kan ske, 
någon kan förolämpa någon, någon kan fysiskt komma i kontakt med någon 
etc., alltså nerifrån och upp i upptrappningsstegen i Figur 7. Precis som i 
Propps modell (3.2.1) är inget upptrappningssteg obligatoriskt; ett protokoll 
måste inte börja med en uppmaning, ett steg i konflikten måste inte följas av 
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följande steg i upptrappningsstegen. För att en text ska sägas beskriva en 
konflikt är det heller inte nödvändigt att hela stegen är med. En upptrappning 
kan beskrivas med några få steg eller med samtliga. 

Om det i analysen uppstår osäkerhet om vilken typ av upptrappning en 
textsekvens anger, följer jag principen att högre grad av upptrappning får gå 
först. 

En vinst med analysmodellen är att den tillåter en jämförelse mellan pro-
tokoll från samma brottshändelse utan att man behöver ha tillgång till ”vad 
som verkligen hände” i den mening att vi måste veta om det är samma knyt-
nävsslag som omtalas i de olika versionerna eller ens om det är sant att nå-
gon har slagit med knytnäven. 

5.2 Avgränsningar i analysen av upptrappnings-
stegen 
De texter som studeras utgörs av vad som på protokollblanketten rubriceras 
som ”Berättelse” (se bilaga). ”Berättelse” är den sammanhängande redogör-
elsen för brottshändelsen och omständigheterna kring händelsen. Den här 
texten inleds i de allra flesta fall av en orienterande redogörelse om bland 
annat plats, personer och varför polis tillkallats. Den delen motsvaras av ex-
positionen i den dramatiska strukturen. Efter det vidtar återgivandet av själva 
brottshändelsen. I inledningen till något enstaka protokoll skrivs det om en 
konflikt som är annan än den brottsrubricering syftar på och som alltså före-
går den egentliga konflikten. I de fallen har jag valt att börja analysen där 
brottsrubriceringens konflikt börjar. Den inledande konflikten tjänar i dessa 
fall som bakgrundsinformation och sorteras därmed till expositionen. 

Vanligtvis övergår protokolltexten till presens vid övergången från expo-
sitionen till redogörelsen av konflikten. Ett sådant tempusskifte ska inte ses 
som ett krav för var i texten analysen av upptrappningen ska börja. Man kan 
se det som en hos protokollföraren mer eller mindre medveten känsla för när 
expositionen är slut och när själva konfliktbeskrivningen börjar. I redogörel-
sen för upptrappningen förekommer i vissa fall blandat tempus utan att händ-
elsens kronologi är bruten, vilket i många fall kan förklaras med att krono-
logiska berättelser använder preteritum för sidoupplysningar och inslag av 
beskrivande slag. Det finns också protokoll som genomgående har preteri-
tum längs hela tidsaxeln. 

I vissa protokoll kan pluskvamperfekt förekomma i den inledande delen 
av protokollet som ett slags summering av vad polisen vet innan de kommer 
till brottsplatsen eller får veta direkt när de kommer. Summeringen följs 
sedan av polisens egen kronologiska redogörelse i presens eller i preteritum. 
Exempel (84) visar början på ett protokoll skrivet i preteritum där den brutna 
kronologin uttrycks med pluskvamperfekt hade skurit sig och i samband 
med att han [hade] försökt slita sig. Texten med pluskvamperfekten hör till 
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bakgrundsinformationen och sorteras till dramats exposition. I det här exem-
plet anges sedan själva konfliktens början med ”Händelseförloppet i kort-
het”. En sådan uttrycklig markering i texten förekommer lite då och då i pro-
tokollen och är en god markör för var i texten analysen av konfliktens struk-
tur kan börja. 

(84) Dag som ovan kl 21.45 beordrades Rb 6150 med 54/6 Lindblom samt 
89/6 Lindvall till platsen med anledning av bråket på perrongen. Vi var 
på plats kl 22.00 och möttes av målsägarna, ABAB 4600 Bengtsson och 
ABAB 8928. Karvonen, samt ytterligare ABAB-väktare och två av de 
misstänkta, Hedberg och Sandstedt varav Sandstedt hade skurit sig i hu-
vudet när han ramlade genom en glasruta i samband med att han försökt 
slita sig när Bengtsson höll fast honom.  

Händelseförloppet i korthet Bengtsson och Karvonen skulle avvisa... 
(Stora Mossen-1, målsägandeprotokoll) 

I allmänhet berättas händelseförloppet i tidsordning i såväl Propps sagor som 
i klassiska dramer. Protokolltexterna följer också de vanligen händelsernas 
tidsordning. Den stegring som läsaren uppfattar genom att följa texten linjärt 
sammanfaller alltså oftast med stegringen i själva händelseföljden. Därför 
utgår jag från den beskrivna ordningen och vid analysen registrerar jag end-
ast de hinder som innebär en höjning i förhållande till tidigare hinder i text-
en. Om beskrivningen har nått en viss punkt på modellens stege, kommer 
hinder som ligger under den punkten inte att kategoriseras. Se på exempel 
(85) nedan. Där har konfliktbeskrivningen nått till nivån slag (”mannen ut-
delar ett slag med högerarmen”). I texten följs slaget av att väktarna lägger 
ner mannen på golvet, det vill säga en nerdragning. Men eftersom upptrapp-
ningen nerdragning finns längre ner på modellens stege har textsekvensen 
”bestämmer sig väktarna för att lägga ner mannen” inte kategoriserats som 
ett höjt hinder. Hade texten däremot angett att väktarna hade lagt ner mannen 
på golvet före slaget hade vi haft en nerdragning som trappat upp konflikten. 
Tilläggas kan också att det korta ”Så sker.” anger att nedläggningen inte bara 
är en intention vilket ”bestämmer sig” annars anger.  

(85) [SLAG] Mannen utdelar ett slag med högerarmen,, som träffade Nilsson 
i mellangärdet på höger sdia. Ganska direkt bestämmer sig väktarna för 
att lägga ner mannen på golvet. Så sker. (NK-1, målsägandeprotokoll) 

Hinder som inte anges i tidsföljd räknas bort. Jag har redan varit inne på an-
vändandet av pluskvamperfekt i protokollens inledning för bakgrundsinfor-
mation. För inslag med pluskvamperfekt i konfliktbeskrivningen gäller att de 
i stort sett alltid hamnar ”fel” i textens kronologi. I exempel (86) kategori-
seras de två första meningarna som tumult (”De två andra, Sandstedt och 
Hedberg, attackerade då Karvonen. Hedberg fick tag på Karvonens batong 
som Karvonen höll i handen.”). Efter tumult-sekvensen följer upplysningen 
om ett slag med batong i pluskvamperfekt (”hade slagit med batongen”). 
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Slaget anges inte i tidsordning i texten. Tiden för slaget är för övrigt också 
markerat med adverbet innan. Det beskrivna slaget i exemplet räknas följakt-
ligen inte i analysen. 

(86) [TUMULT] De andra två, Sandstedt och Hedberg, attackerade då Karvo-
nen. Hedberg fick tag på Karvonens batong som Karvonen höll i handen. 
Karvonen hade slagit med batongen för att få ut dem innan. Det var kan-
ske tre slag inte så hårda. (Stora Mossen-3, målsägandeprotokoll) 

För alla steg i upptrappningen gäller att de måste vara avsiktliga. I analysen 
är avsiktligheten många gånger styrande för om en beskriven handling ska 
ses som ett upptrappningssteg eller inte. 

5.3 Två analysexempel 
Det kan vara bra att se en hel text analyserad med upptrappningsstegen innan 
jag går in på hur jag bestämmer varje upptrappningssteg med typexempel 
och gränsfall. Här följer därför ett polisprotokoll, exempel (87), där den dra-
matiska strukturen visas och där konflikten är analyserad med hjälp av upp-
trappningsstegen. Protokollet är valt för att det är jämförelsevis kort samtid-
igt som relativt många upptrappningssteg finns med. Dessutom är avsikten i 
det här avsnittet inte att diskutera gränsfall, vilket ytterligare motiverar ex-
emplet Club Mix-1, upptrappningarna är förhållandevis klara.  

Jag har också valt att analysera upptrappningen i en helt annan typ av text, 
nämligen en konfliktscen ur Shakespeares drama Romeo och Julia, exempel 
(88). Tanken bakom analysen av Shakespearetexten är att visa att modellen 
är fullt tillämpbar också på andra konflikttexter än dem vi ser i polisproto-
koll, i det här fallet till och med med precis samma uppsättning hinder. 

Protokollet börjar med bakgrundsfakta i expositionen. I det här protokoll-
et från ett förhör med målsägande får vi veta att de två polismännen Lundell 
och Thern har blivit kallade till ett bråk på Apelbergsgatan. Vi får läsa om 
vem de träffar när de kommer fram och hur det ser ut på platsen. Den brotts-
rubricerade konflikten (våld mot tjänsteman) börjar sedan när de båda polis-
erna går fram till den misstänkte Leth och ber honom lugna sig. Detta är 
konfrontationen, det första steget i konflikten, vilken i det här protokollet är 
en uppmaning. 

Efter konfrontationen tar stegringen vid. I exemplet utgörs stegringen av 
meningsutbyte, fysisk kontakt och fasthållning. Den beskrivna konflikten i 
Club Mix-1 saknar alltså vägran, förolämpning, nerdragning och tumult. 
Konflikten stannar vid spark vilket därmed utgör klimax. Här finns heller 
inte upptrappningsstegen vapen eller livsfarligt våld. 

Efter klimaxens spark beskrivs en nerdragning (”Båda polismännen tryck-
er sedan ner Leth på marken”) och en fasthållning (”polismännens grepp”). 
De här hindren höjer inte konflikten som redan har nått spark och kommer 
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följaktligen inte att räknas med i analysen. Upplösningen i Club Mix-1 är att 
poliserna berövar misstänkt friheten genom att sätta handfängsel på honom. 

För att underlätta läsningen av analysexemplet vill jag förklara de marker-
ingar som står utsatta. Det kursiverade inom hakklamrar anger den övergrip-
ande dramatiska strukturen: [Dramatisk struktur]. Varje upptrappning med 
versaler inom hakklamrar anger upptrappningssteg: [UPPTRAPPNING] och 
brödtexten är den exakt återgivna protokolltexten. 

(87) Club Mix-1, målsägandeförhör. 
[Exposition] Lördagen den 17 Augusti kl 03.10 kallades polismännen 
Michael Lundell och Ola Thern till Apelbergsgatan med anledning av 
bråk. Polismännen som tjänstgör civila kom till platsen efter några min-
uter. Där sammanträffade polismännen med polisassistenten Hans Löf-
dahl från PO 1. Löfdahl informerade Lundell och Thern om att det varit 
ett slagsmål på platsen och att mt Leth varit inblandad i bråket. 

På Apelbergsgatan var det en hel del färgade personer som kom från 
Club Mix som just skulle stänga. Lundell och Thern observerade hur mt 
Leth stod vid sin parkerade bil och skrek åt en mansperson. Leth var 
mycket aggressiv i sitt beteende. 
[Konfrontation] [UPPMANING] Lundell och Thern gick fram till honom, 
och bad honom att lugna ned sig och åka från platsen. 
[Stegring] [MENINGSUTBYTE] Leth började då att skrika till Lundell 
och Thern och sa till dem att sticka, detta trots att polismännen tydligt vis-
ade sina legitimationer och återigen bad Leth lugna ned sig.  
[FYSISK KONTAKT] Plötsligt börjar Leth slå sin högra arm mot Pa 
Lundell bröstkorg. Slaget träffar lätt i bröstet på Lundell. Thern står i 
detta moment till vänster om Leth och Lundell till höger. 
[FASTHÅLLNING] Polismännen tar snabbt transportgrepp i varsin arm 
på Leth. 

Denne blir då helt vild och försöker med all kraft slita sig från polis-
männen. Mt Leth börjar då attförsöka knäa åt både vänster och höger sida, 
detta i klart syfte att träffa polismännen.  
[Klimax] [SPARK] Pa Lundell träffas två gånger på sitt högra lårs övre 
insida. Pa Thern träffas av Leths knä en gång. Detta träffar på Thern 
vänstra lårs insida. 

Båda polismännen trycker sedan ner Leth på marken. Leth försöker 
hela tiden att slita sig från polismännen grepp genom att med all kraft 
kränga med benen och övriga kroppen. Pa Lundell får med kraft låsa 
Leths ben då han försöker sparka vilt omkring sig. 
[Upplösning] [FRIHETSBERÖVANDE] Thern och Lundell får då med 
möda på handfängsel, på Leth. 

Runt omkring sig har Lundell och Thern ett tiotal färgade personer 
som skriker åt polismännen. Fler polismän kommer till platsen och Leth 
transporteras till PO 1 av Pa Lundell och Pa Löfdahl. 
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Gripen kl 03.15 införd PO 1 kl 03.30. Skador: Lundell och Thern har 
inga synliga skador, dock övergående smärta på insidan av låren. Ej sjuk-
hus. 

En iakttagelse i exemplet är att texten byter tempus vid skiftet från verbal 
konflikt till fysisk konflikt. Protokollet är skrivet i preteritum fram till fysisk 
kontakt där texten går över i historiskt presens (”Plötsligt börjar Leth slå sin 
högra arm”). Tempusbytet kan sägas markera att konflikten fördjupas. Jag 
har tidigare nämnt att tempusskifte vanligen förekommer när expositionen 
går över i konfrontation. SAG beskriver historiskt presens som att både tal-
aren och lyssnaren tycks närvara i det förflutna. Man säger att presens i 
muntligt berättande används för sekvenser av händelser medan preteritum 
används för karakteristika och bedömningar (SAG 4:219–221). 

En skillnad mellan förhörsprotokollens brott och drama inom teater och 
film är att de senare i allmänhet återger ett längre förlopp och omfattar flera 
scener. Protokollen återger i huvudsak en scen. Följaktligen är konfliktupp-
trappningarna i protokolltexterna väldigt koncentrerade och skildrar ett 
drama i en enda scen. Detta är i sig inte så märkligt. Tittar man på en enskild 
scen som skildrar en konflikt i ett klassiskt drama, så kan konfliktscenen 
uppvisa en struktur som stämmer med avhandlingens upptrappningsstege. 
Ser vi till Thompsons modell (3.2.2) visar den att ett drama omfattar flera 
smådramer som sammanlagt bildar det stora dramat. Dramastruktur kan med 
andra ord appliceras både på ett drama som helhet och på en enskild scen 
förutsatt att scenen skildrar en konflikt av något slag. 

I nästa exempel, (88), tillämpas upptrappningsstegen på en enda scen ur 
Romeo och Julia. Det är den första scenen i akt 3 i Romeo och Julia.21 Här 
skildras en konflikt mellan Julias kusin Tybalt och Romeo och hans vän 
Mercutio.22 Scenen har en exposition där Romeo Montagues vänner Ben-
volio och Mercutio träffar Romeos antagonist Tybalt Capulet. Den första 
konfrontationen mellan dem är när Mercutio uppmanar Tybalt att fäktas. En 
stegring följer med ett meningsutbyte, en förolämpning, fysisk kontakt och 
ett slag. Klimax kommer i scenen efter när det är klart att Mercutio utsatts 
för livsfarligt våld och dör. 

I analysen har jag valt att tolka att de fäktar som en fysisk kontakt. Fäkt-
ningen kan man också betrakta som upptrappningssteget vapen. Steget där-
efter blir då livsfarligt våld. 

För Romeo och Julia-exemplet gäller samma teckensystem som för exem-
pel (87), det vill säga att det kursiverade inom hakklamrar anger den över-
gripande dramatiska strukturen: [Dramatisk struktur], varje upptrappning 
med versaler inom hakklamrar anger upptrappningssteg: [UPPTRAPP-

                          
21 Jag vill rikta ett tack till professor Erik Frykman som har gjort mig uppmärksam på exem-
plet i Shakespeares drama. 
22 Här återges scenen i Göran O. Erikssons svenska översättning från 1982, utgiven på Ord-
front förlag. 
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NING] och brödtexten är Shakespeares dramatext. Vilken karaktär som har 
repliken anges på sedvanligt sätt för dramer, här kursiverat: Benvolio. 

(88) Scen 35 och 36 ur Shakespeares drama Romeo och Julia. 

35. 
[Exposition] Tybalt och andra in. 
BENVOLIO  Vid mitt huvud, här kommer det Capulets.  
MERCUTIO  Vid min häl, det skiter jag i. 

[Konfrontation] [UPPMANING] TYBALT Häng med nu, för jag tänker    
prata med dem. Godmiddag herrarna. Ett ord med nån av er. 
MERCUTIO  Ett ord? Det var inte mycket. Ett ord och en stöt låter bättre. 

[Stegring] [MENINGSUTBYTE] TYBALT Gärna det, min herre, om ni   
ger mig en anledning. 
MERCUTIO  Måste man ge er den? 
TYBALT  Mercutio, du och Romeo brukar umgås. Stämmer det? 
[FÖROLÄMPNING] MERCUTIO Stämmer? Tror du vi är några jävla vio-   
linister? Tro det du, så ska du få höra på fan. Här har jag stråken. Ska jag  
ta fram den så du får dansa? Stämmer! 
BENVOLIO  Hör ni, vi står och pratar här där alla hör oss. Antingen går ni    
undan för er själva, Eller så diskuterar ni problemen I lugn och ro; eller   
så skils ni. Här Finns gott om ögon. Alla stirrar på oss. 
MERCUTIO  Ögon är till att se med låt dem stirra. Mer vill det till för att   
få undan mig. 

Romeo in. 
TYBALT  Frid med er två. Här kommer ju min man. 
MERCUTIO  Är det fruns man? Gå då till honom, gå! Jag lovar frun ska få 
ett kärleksmöte Så hett så frun blir matt i flera dar. 
TYBALT  Romeo, ska jag förklara dig min kärlek Så låter det så här: du är 
en skurk. 
ROMEO  Tybalt, de skäl jag har att älska dig Har gjort det omöjligt att reta 
upp mig Som förr i världen. Jag är ingen skurk. Alltså farväl. Du känner 
inte mig. 
BENVOLIO Din lymmel, tror du du kan skymfa mig Och prata bort det?  
Vänd dig om och dra. 
ROMEO  Jag lovar, jag har aldrig skymfat dig. Jag håller av dig mer än du 
kan ana Förrän jag säger varför. Capulet, Ditt namn är dyrbart för mig 
som mitt eget: Ta det som upprättelse och var nöjd. 
MERCUTIO  Å usla ärelösa ynkedom! Alla stoccata snor ju hela potten. 

Han drar blankt. 
MERCUTIO  Tybalt din råttfångare, blir du med? 
TYBALT  Vad vill du? 
MERCUTIO  Bäste kung Katt jag vill bara roa mig litet med ett av era nio 
liv; och är det nåt kvar av de andra åtta efter det, så ska de få sig en om-
gång de också. Vill ni ta ert svärd i öronen och dra fram det? Raska på, 
annars har ni mitt om öronen på er innan ni hinner dra. 
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TYBALT  Till er tjänst. 

Han drar blankt. 
ROMEO  Snälla Mercutio, stick in din värja. 
MERCUTIO  Kom med er passado! 

[FYSISK KONTAKT] De fäktar. 
ROMEO Dra, Benvolio. Slå undan vapnen. Hör ni vet hut! Lägg av nu   
med det där! Tybalt, Mercutio, fursten har ju strängt förbjudit fäktning  
på Veronas gator. Tybalt, lägg av! Snälla Mercutio! 

[SLAG] Tybalt stöter under Romeos arm och träffar Mercutio. 
EN FÖLJESLAGARE  Spring Tybalt! Tybalt och hans följe ut. 

36. 
MERCUTIO  Jag är sårad. Fan ta era två ätter! Fan, han fick mig. Kom han 
undan helskinnad? 
BENVOLIO  Är du sårad? 
MERCUTIO  Ja, ja, en skråma. Å, det räcker så bra. Var är min page? Få hit 
en läkare. 

Page ut. 
ROMEO  Lugna dig nu. Det kan inte vara djupt. 

[Klimax] [LIVSFARLIGT VÅLD] MERCUTIO  Nej, inte lika djupt som en  
brunn, och inte lika brett som en kyrkdörr heller. Men det räcker. Det 
fyller sin uppgift. Ser ni mig imorgon så ska jag vara gravallvarlig, det  
lovar jag. Det är slut med mig i den här världen. 

En jämförelse av analyserna visar att såväl Club Mix-1-protokollet, exempel 
(87), som scen 35 i Romeo och Julia, exempel (88), har en upptrappning som 
börjar med uppmaning, vilken följs av meningsutbyte. I Shakespearetexten 
har vi sedan en förolämpning. Den fysiska delen av konflikten börjar i båda 
texterna med fysisk kontakt som leder till slag (i den första tolkningen av 
Romeo och Julia-scenen). I protokollet går den upptrappningen via en fast-
hållning. I Romeo och Julia leder slaget vidare till livsfarligt våld, eller i den 
andra tolkningen från vapen till livsfarligt våld. Protokollet avslutas med en 
upplösning i form av ett frihetsberövande, medan upplösningen av den här 
scenen av Romeo och Julia är att Mercutio dör som följd av livsfarligt våld. 
Olika texttyper, visst, och skillnader finns – men framför allt finns likheter. 

5.4 Upptrappningsstegens kategorier 
Eftersom modellen på detaljplanet är anpassad efter avhandlingens material 
krävs en genomgång av varje kategori för att visa hur jag har resonerat vid 
kategoriseringen. Som vi har sett i analysen av scen 35 från Romeo och Julia 
(5.3) kan man diskutera vilken kategori en händelse som fäktningen mellan 
Tybalt och Romeo ska hänföras till. Det kan vara en första fysisk kontakt 
eller kanske till och med upptrappning med vapen. Varje händelse måste 
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noga bedömas för att kategoriseras rätt. Därför följer här en relativt om-
fångsrik genomgång av kategoriseringen med en riklig exemplifiering från 
materialet för att visa vad som faller inom varje kategori och vilka eventuella 
gränsfall som uppträder. Varje kategori beskrivs med generella drag, typiska 
exempel och om gränsfall finns beskrivs de. Presentationsformen att be-
skriva kategorier som kortare exempel kan ge uppfattningen av att det är en 
analys av lösryckta fraser. Så är givetvis inte fallet. Varje textsekvens har 
kategoriserats utifrån en läsning av hela förhörsprotokollet på samma sätt 
som jag visat med protokollet Club Mix-1, exempel (87) i avsnitt 5.3. 

Dispositionen för det här avsnittet följer den fasta ordningen för kategori-
erna i modellen: först kommer uppmaning och sist kommer vapen, livsfarligt 
våld och frihetsberövande. Beskrivningen av kategorierna bygger både på 
iakttagelser från materialet och på definitioner av ord som utgör kategori-
ernas namn i Nationalencyklopedins ordbok (NEO). I de fall där kategori-
benämningen inte går att finna i ordboken har en avledning från en annan 
ordklass eller ett ord som betydelsemässigt ligger nära fått stå som beskriv-
ning. 

5.4.1 Uppmaning 
Den typiska uppmaningen uttrycks med en direktiv huvudsats. I den teore-
tiska språkbeskrivningen förklaras uppmaning som en språkhandling med 
vilken talaren försöker få lyssnaren att utföra en handling eller iaktta ett visst 
förhållningssätt (SAG 4:705). En uppmaning innebär normalt att talaren har 
en uppriktig önskan om att lyssnaren ska göra som han säger. Dessutom ut-
går man från att lyssnaren är i stånd att utföra den agentiva aktion som han 
uppmanas till. Lyssnaren antas ha viljemässig kontroll över det som talaren 
vill att han ska göra (Hellberg 1989:22). Uppmaningar kan delas in i följande 
underkategorier: befallningar, vädjanden, erbjudanden och råd (SAG 4:716–
717). 

NEO ger den allmänspråkliga definitionen av verbet uppmana: ”i ord be-
gära (av ngn) ett handlande (bestående av) vanl. med viss kraft, dock inte 
nödvändigtvis från en maktposition” och substantivet uppmaning: ”yttrande 
som uppmanar till något”. Betydelsen av uppmaning i allmänspråket över-
ensstämmer med andra ord i stort med den teoretiska beskrivningen: en 
språklig handling där talaren begär en handling av lyssnaren. Uppmaningar-
na i materialet handlar emellertid ofta om att avstå från en viss handling som 
till exempel att inte urinera på tunnelbanespåret. 

Den typiska uppmaningen i protokollen är en indirekt anföring med an-
föringsfrasen säga till, exempel (89). Handlingen som Gm 3 uppmanas till är 
”att denne skulle skärpa sig”. 

(89) [UPPMANING] Det är möjligt att detta skedde oavsiktligt, men P sade i 
alla fall till Gm 3 att denne skulle skärpa sig (Blackeberg-1, målsägande-
protokoll) 
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Det finns också många andra exempel på indirekt anföring med verb som i 
sin betydelse anger en uppmanande handling: anmana, anmoda, be, ombe 
och uppmana. Man hittar också anföringsverb som inte i sin egen betydelse 
anger uppmaning så som: tala om, säga och påtala. Kraft kan vara en kom-
ponent i anföringsfrasen med verb som: ropa till/åt, skrika, ryta, exempel 
(90), eller så kan kraften anges i en adverbiell fras, exempel (91) på ett gan-
ska bryskt sätt. 

(90) [UPPMANING] Den kvinnliga polisen ryter och gestikulerar åt Per 
Lindstedt att han inte får röka på motorvägen. (Nynäsvägen-9, vittnes-
protokoll) 

(91) [UPPMANING] Då plötsligt hörde han någon säga att de skall sluta upp 
med detta på ett ganska bryskt sätt. (Odenplan-12, misstänktprotokoll). 

Protokolltextens uppmaningar uppträder huvudsakligen som återgivet tal. 
Som vi redan sett kan uppmaningen anges som en indirekt anföring, men 
också som citatmening som i exempel (92). 

(92) [UPPMANING] Vakten sa ”gå härifrån” (NK-3, misstänktprotokoll) 

Det återgivna talet i den skrivna texten kan, vid sidan av anförda meningar, 
också refereras på andra sätt (SAG 4:844f.). Så hittar man i materialet tal 
som återges med nominalfras som hans harang, exempel (93), kategoriserat 
som uppmaning i analysen. 

(93) [UPPMANING] Av hans harang framgick att han ville att kvinnan skulle 
släppas fri. (Rålambshov-3, målsägandeprotokoll) 

Uppmaningen kan i vissa fall underförstås. I exempel (94) ”avvisas” de båda 
männen av ordningsvakterna. Verbet underförstår snarast att en språkhand-
ling har skett, att vakterna har uppmanat männen att lämna den plats där de 
befinner sig. Det vi ser i exempel (94) överensstämmer med definitionen för 
uppmaning: vi har en språkhandling med vilken talarna (vakterna) har för-
sökt få lyssnarna (männen) att utföra en handling (att gå från platsen). Exem-
pel med verbet avvisa är relativt frekventa i materialet och kan i de flesta fall 
kategoriseras som uppmaningar. 

(94) [UPPMANING] De båda männen avvisas ett flertal gånger utav ord-
ningsvakterna […] (Blackeberg-2, vittnesprotokoll) 

Uppmaningar kan vara icke-verbala. En handling från en person kan upp-
mana en annan person att göra något.23 I några få gränsfall till kategorin be-

                          
23 Följande stycke från Lisa Sjöbergs roman Resa till Port Said utgör en bra illustration av hur 
en icke-verbal uppmaning kan se ut. ”Hon hade inte talat med honom sedan de kom hem från 
onkologen, inte mer än att hon räckte fram potatishinken åt honom med en uppfordrande 
blick.” (2005:67). Därefter går mannen ut och plockar upp potatis ur potatislandet.  
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skrivs icke-verbal uppmaning. Se på exempel (95). Här saknas en uttrycklig 
angivelse om en verbal handling. Männen ”ger ett intryck av” vad de vill. 
Kvittot i texten på att detta är en uppmaning är att Abab-vakterna gör som de 
båda männen till synes vill, det vill säga texten anger att de handlat utifrån 
en uppmaning. 

(95) Plötsligt kommer de två männen upp i biljetthallen igen, dom är inte agg-
ressiva utan snarare hånfulla. [UPPMANING] E. tycker att männen ger 
ett intryck av att de vill att ABAB skall komma ut till dom, vilket ABAB 
också gör. (Medborgarplatsen-5, misstänktprotokoll) 

Till de redan nämnda anföringsverben anmana, anmoda, be, ombe, säga till/ 
åt, uppmana vill jag lägga verbet fråga. I kategorin uppmaning finns i proto-
kollen ett flertal indirekta anföringar med interrogativ bisats där en fråga i 
den primära talsituationen har den pragmatiska funktionen av uppmaning, 
exempel (96) och exempel (97). I vissa av de här fallen kan det primära ytt-
randet antas bestå av en rogativ fråga, som i exempel (96), där misstänkt kan 
ha frågat: Har ni ringt till polisen? Uppmaningen torde vara att man ska 
ringa polisen. I andra fall kan det primära yttrandet antas bestå en kvesitiv 
fråga, som i exempel (97), där målsägande kan ha frågat: Vart är ni på väg? 
En uppmaning som kan formuleras ungefär som: Stanna, gå inte in där! 

(96) [UPPMANING] och frågar om de ringt till polisen […] (Medborgar-
platsen-6, målsägandeprotokoll) 

(97) [UPPMANING] och frågar vart de är på väg. (NK-4, vittnesprotokoll) 

Frågor i citatmeningar måste tolkas i sin kontext. Så är frågan ”vad var det ni 
ville” i exempel (98) inte kategoriserad som en uppmaning. Nilsson har upp-
enbarligen inte hört genom glasrutan vad de tre männen sagt och går ut för 
att ta reda på det. Frågan tolkas i analysen som en fråga med enbart fråge-
funktion i den ungefärliga betydelsen av: Vad var det ni sa? Exempel (99), 
däremot, beskriver samma händelse i ett parallellt protokoll. Frågan ”hallå 
vart är ni på väg” har i analysen kategoriserats som en uppmaning. Den har 
en uppmanande funktion med den ungefärliga betydelsen: Gå inte in där! 

(98) Jag gick ut och såg då tre yngre män stå utanför glasrutorna och samtal 
med Nilsson. […] Jag, Nilsson och envakt vid namn Alert gick ut ur 
vaktkuren. När vi kom fram till dom så frågade Nilsson ”vad var det ni 
ville”. (NK-5, målsägandeprotokoll) 

(99) Upprinnelsen till det hela var att tre män kom in via personalingången 
och då Stefan trodde att dessa gått fel [UPPMANING] så sade han till 
dem – hallå vart är ni på väg. (NK-6, målsägandeprotokoll) 

Ett osäkert fall vad gäller uppmaningsfunktionen är frågan i citatmeningen 
”hur står det till?” i exempel (100). En läsning kan vara att Aronsson upp-
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manar killen att lämna tunnelbanestationen. En annan läsning kan vara att 
Aronsson ser att killen varit nära att råka ut för en olycka och att Aronsson 
med omsorg frågar hur det står till. Vi vet inte. Hellberg (1989:21–24) säger 
att återgivna yttranden samtidigt kan ha flera pragmatiska funktioner lagrade 
på varandra. Det är möjligt att se exempel (100) just så. Exemplet är ett 
gränsfall men har ändå kategoriserats som uppmaning. 

(100) Aronsson springer ut på perrongen – killen vinglar oroväckande mycket 
och är nära att falla ned på spåret framför det annalkande tåget, vilket får 
bromsa in mycket kraftigt. Tågföraren tutar. [UPPMANING] Aronsson 
får tag i killen och frågar:”hur står det till? [MENINGSUTBYTE] Killen 
svarar: ”det skall du skita i”. (ungefärligt citat). Aronsson svar: ”det skall 
jag inte göra”. (Bagarmossen-2, målsägandeprotokoll) 

I exempel (101) är innebörden av språkhandlingen uppmanande även om det 
syntaktiskt och semantiskt (anföringsverbet förklara) ser ut som ett påstå-
ende. I protokollet anger målsägande polis hur hon säger att det är olämpligt 
att stå där de misstänkta står. Innebörden av exemplet torde vara att poliserna 
(vi) vill att de (som är utanför taxin) ska utföra handlingen att gå in i taxin. 
Även detta exempel är kategoriserat som uppmaning. 

(101) [UPPMANING] Vi förklara för dem att det är olämpligt att de är ur taxin 
eftersom vi står på en motorväg. (Nynäsvägen-1, målsägandeprotokoll) 

I vissa exempel dyker modala satsadverbial upp som en värderande kom-
mentar till språkhandlingen som uttrycks. Ett tyvärr, som i exempel (102), 
påverkar dock inte analysen att Hellström uppmanas till att inte åka tun-
nelbana. 

(102) [UPPMANING] När Aronsson kom fram till Hellström sade han att 
Hellström tyvärr inte skulle få åka med tunnelbanan på grund av att han 
var för onykter. (Bagarmossen-1, målsägandeprotokoll) 

Ibland gäller uppmaningen att lyssnaren ska övergå till eller undvika en viss 
sinnesstämning, trots att man normalt inte har kontroll över en sinnesstäm-
ning. Dessa uppmaningar gäller eftersträvansvärda eller socialt gillade sin-
nesstämningar (SAG 4:715–716). En vanlig aktion i materialets uppmaning-
ar är den att lugna ner sig, exempel (103) och exempel (104). De här fallen 
rör i stort sett alltid uppmaning till agentiv aktion (eller avstående av agentiv 
aktion) snarare än sinnesstämningar. I exempel (103) uppmanar Karlsson 
vakterna att inte gå fram till hans kamrater med anledning av att de urinerar 
på spåret. I exempel (104) innebär ”att lugna sig” att väktarna (de), upp-
manar de 10 punkarna att vara tysta eller tala mindre högt. 

(103) Hans och Björn går mot den andra änden för att urinera. Karlsson ser att 
dom väntar till tåget passerar innan de påbörjar urineringen. Inga andra 
människor än Karlsson och vakterna finns i närheten. Från sin position 
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under stolpen ser att Karlsson att vakterna rådgör om någonting. Därefter 
börjar vakterna gå i rask takt mot hans kamrater. Bådas ansiktsuttryck 
var aggressivt. [UPPMANING] När vakterna passerar Karlsson säger 
han åt vakterna ”bry er inte om det utan ta det lugnt”. (Stora Mossen-8, 
misstänktprotokoll) 

(104) De gick ner till plattformen och såg ca 10 punkare som förde väsen. 
[UPPMANING] Dessa blir tillsagda att lugna sig. (Odenplan-13, målsäg-
andeprotokoll) 

I den här kategorin är det i allmänhet okomplicerat att bestämma vem som 
ansvarar för uppmaningen. Det är helt enkelt den som yttrar uppmaningen 
vilken i stort sett alltid står angivet i texten. För den typiska uppmaningen, 
exempel (89), är det till exempel subjektet i den anförande satsen, målsäg-
ande P, som uppmanar Gm 3. 

5.4.2 Vägran 
NEO:s definition av verbet vägra lyder ”genom uttalande eller (utebliven) 
handling motsätta sig krav eller förväntning (på att) utföra viss handling e.d.: 
2 inte vilja ge ngt till ngn.” Kategorin vägran i analysmodellen stämmer rela-
tivt väl med NEO:s betydelse för att vägra. Vägran rör alltså att någon mot-
sätter sig en aktion som förväntas av honom. Själva motsättandet kan vara en 
verbal handling, exempelvis männen som hävdar att de har rätt att åka tun-
nelbana i exempel (105), eller en mer fysisk handling, som till exempel män-
nen i exempel (106) som motsätter sig att de blivit avvisade från tunnelbane-
stationen och upprepat kommer tillbaka. I materialet föregås vägran vanligen 
av uppmaning och vägran utgörs då typiskt av ett motsättande av aktionen i 
uppmaningen. 

(105) [UPPMANING] Göthe med en kollega, bad männen lämna stationen 
eftersom de var berusade. [VÄGRAN] Männen hävdade dock att de hade 
rätt att åka tunnelbana ändå. (Karlaplan-1, målsägandeprotokoll) 

(106)  [UPPMANING] De båda männen avvisas ett flertal gånger utav ord-
ningsvakterna [VÄGRAN] men återkommer hela tiden. (Blackeberg-2, 
vittnesprotokoll) 

I protokollen uttrycks vägran typiskt med verbet vägra, exempel (107). Väg-
ran kan också uttryckas med verbet vilja ofta i kombination med negation 
eller adversativt uttryck, exempel (108), liksom något enstaka protestera, 
exempel (109). 

(107) [VÄGRAN] Den andre vägrar att ta fram sitt leg (Kungsträdgården-1, 
målsägandeprotokoll) 

(108) [VÄGRAN] Mannen yttrar dock att han vill röka. (Nynäsvägen-6, mål-
sägandeprotokoll) 
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(109) [VÄGRAN] Eldt protesterade och säger att det är onödigt. (Mariatorget-
5, misstänktprotokoll) 

I vissa fall är vägran något mer indirekt i den mening att innehållet i upp-
maningen inte anges i vägran. Så kan exempelvis uttryck för att inte rätta sig 
efter vad målsägande uppmanar till, uttryckt med ”hörsammade inte” i ex-
empel (110), ange att männen vägrar aktionen i uppmaningen ”att skärpa 
sig”. På samma mer indirekta sätt vägrar Matsson i exempel (111) att ”hålla 
käften” genom att ifrågasätta tillsägelsen. Båda exemplen återger samma 
händelse från serien Medborgarplatsen. Den första texten är målsägande-
protokoll och den andra är misstänktprotokoll.  

(110) [UPPMANING] Mä gick då fram till de två männen och bad dem skärpa 
sig, [VÄGRAN] men männen hörsammade inte tillsägelsen [...] (Med-
borgarplatsen-2, målsägandeprotokoll) 

(111) [UPPMANING] Väktarna bad Eriksson som talade högt att ”hålla käft-
en” så att de andra resenärerna kunde höra vad som sas i högtalarna. 
[VÄGRAN] När Matsson ifrågasatte tillsägelsen [...] (Medborgarplatsen-
3, misstänktprotokoll) 

Ett gränsfall eller åtminstone en svag kandidat till kategorin ser vi i exempel 
(112). ”Ingen som helst förståelse” är bokstavligt ingen kraftfull vägran. Den 
efterföljande kontexten får styra kategoriseringen. Här står hur männen som 
vägrar blir både bråkiga och hotfulla samtidigt som de börjar tjafsa. Möjlig-
en visar sig protokollföraren här genom att vara ironisk och formulera en 
litotes. Om ”ingen som helst förståelse” är en underdrift stärker det bedöm-
ningen av exempel (112) som vägran. 

(112) [UPPMANING] Eriksson gick fram till männen och ber att dom skall 
hålla tyst, Rasmusson finns straxt bakom Eriksson. [VÄGRAN] Männen 
hade ingen som helst förståelse för denna önskan om tystnad. Rasmusson 
säger vidare att männen direkt blev bråkiga,hotfulla och börjar tjafsa. 
(Medborgarplatsen-10, målsägandeprotokoll) 

Ett annat gränsfall rör frågan om vägran kan vara detsamma som att inte 
göra något alls. I materialet finns några exempel på den här typen av svaga 
kandidater. I exempel (113) uppmanar målsägande polis Matsson misstänkt 
att lämna tunnelbanestationen. Polisen får därefter ingen kvittens på att det 
han sagt har gått fram. Det enda som anges i texten är alltså att man inte vet 
om mannen har uppfattat uppmaningen. Resonemanget om litotes i exempel 
(112) skulle kunna appliceras även på exempel (113), på så sätt att protokoll-
föraren är ironisk. Det möjliggör tolkningen av exemplet som vägran. 

(113) [UPPMANING] Pa Matsson försökte avvisa mannen från platsen [VÄG-
RAN] utan att få någon kvittens på att något han sagt nått fram. (Rå-
lambshov-2, målsägandeprotokoll) 
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Det är lätt att tro att den typ av texter som behandlas i avhandlingen har giv-
na aktörer för vissa upptrappningssteg. En typisk konflikt mellan poliser/ 
väktare och vanliga människor torde börja med att polisen/vakten uppmanar 
en person att göra (eller inte göra) något. Konflikten skulle då fortsätta med 
att denna person vägrar göra det han uppmanats till. I viss mån stämmer 
detta, men långt ifrån alltid. Exempel (114) visar just motsatsen. Den miss-
tänkte mannens fru uppmanar målsägande polis att släppa hennes man. Po-
lisen vägrar att göra som kvinnan säger genom att förklara ”att han var 
gripen för Våld mot tjänsteman”. 

(114) Precis i samband med att de andra radiobilarna kom till platsen satt pasp 
Svensson bredvid mannen. Mannens fru kom då framrusande [UPP-
MANING] och skrek att vi skulle släppa honom. [VÄGRAN] Pasp 
Svensson förklarade för henne att han var gripen för Våld mot tjänste-
man. (Nynäsvägen-1, målsägandeprotokoll) 

Vad man bör veta om exempel (114) för att rätt förstå det, är att det är 
hämtat från en protokollserie som har delats upp i två konfliktanalyser: den 
första mellan mannen och poliserna och den andra mellan hans fru och polis-
erna. När fruns konflikt börjar är mannens konflikt redan återgiven hela 
vägen fram till frihetsberövande. 

För att avgöra vem som är ansvarig för vägran bestäms den som yttrar en 
vägran eller genom handling vägrar. Ansvarig för vägran i exempelvis (114) 
är sålunda polisaspirant Svensson. 

5.4.3 Meningsutbyte 
Det tredje steget i upptrappningsstegen är meningsutbyte. Kategorin innebär 
en händelse där båda parter medverkar till att konflikten trappas upp. I 
NEO:s definition av substantivet meningsutbyte beskrivs detta med ömse-
sidighet: ”ömsesidigt framförande av (skiljaktiga) åsikter”. Upptrappnings-
steget meningsutbyte innebär alltså att parterna uttrycker skiljaktiga åsikter. 
Framförandet av åsikter är i typfallet uttryckligen angivet i texten, men det 
verbala kan också underförstås eller tolkas in i en händelse. Typiskt uttrycks 
meningsutbyte med substantiv som meningsutbyte, exempel (115), eller med 
en verbfras som diskutera, exempel (116). 

(115) [MENINGSUTBYTE] Det uppstår meningsutbyte mellan ABAB och de 
som skulle avvisas (Hornstull-1, målsägandeprotokoll) 

(116) [MENINGSUTBYTE] johansson och väktarna började diskutera om att 
Johansson hejat på hundarna. (Gullmarsplan-7, misstänktprotokoll) 

Andra i protokollen vanligt förekommande uttryck för kategorin är substan-
tiv såsom ordväxling, diskussion, munhuggning och verbfraser som säga–
svara och tjafsa, exempel (117). 
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(117) [MENINGSUTBYTE] Männen började då att tjafsa med dem. (Karla-
plan-2, målsägandeprotokoll) 

Något som också förekommer i protokollen är återgiven dialog. Här gäller 
att båda parters åsikter kommer fram för att dialogen ska betraktas som men-
ingsutbyte, exempel (118). Citatmeningar med pratminus uppställda under 
varandra, som i exempel (118), är dock relativt ovanligt i protokollen. En 
vanligare typ av återgivet tal är den med indirekta anföringar som ser vi i 
exempel (119). 

(118)  [MENINGSUTBYTE] – Jaha, skall ni åka söderut eller norrut?  

        – Det har väl inte du med att göra, jag åker västerut eller österut. Vad  
        har du med det att göra? 

       – Det är jag som bestämmer här. 

    – Varför det då? 

    – Därför att jag har uniform. (Hornstull-6, misstänktprotokoll)  

(119) [MENINGSUTBYTE] Då han kommer ned till T-banan för att gå in i 
vagnen så kommer det fram en ABAB-vakt och frågar hur det står till 
med nyckterheten?. Sundqvist säger då att det är bra och frågar sedan vad 
ABAB har med det att göra (Vällingby-2, misstänktprotokoll) 

Av de hittills redovisade exemplen kan man få intrycket att meningsutbyte i 
avhandlingens material obligatoriskt uttrycker ett aggressivt tonläge. Men-
ingsutbytet i (120) visar dock ett av flera exempel med en mer neutral be-
skrivning som varken anger eller utesluter aggressivitet. 

(120) [UPPMANING] När Aronsson kom fram till Hellström sade han att 
Hellström tyvärr inte skulle få åka med tunnelbanan på grund av att han 
var för onykter. [MENINGSUTBYTE] Hellström sade då att han ville ha 
pengarna tillbaka och Aronsson talade om att det inte skulle vara några 
problem med det.Hellström vill dock inte gå trots detta och Aronsson 
uppmanade honom ånyo att följa med ut från perrongen. (Bagarmossen-
1, målsägandeprotokoll) 

Det typiska meningsutbytet uttrycker, som vi har sett ovan, en tydligt an-
given verbal handling. Kategorin omfattas även av händelser där det inte 
direkt framgår i texten om de skiljaktiga åsikterna framförs verbalt eller ej. 
Se på exempel (121). Där uppmanar målsägande polis en man att ta fram en 
ölburk ur en väska. Mannen vägrar att göra detta. Huruvida han vägrar gen-
om att säga något eller bara genom att inte ta fram burken är oklart och hel-
ler inte nödvändigt att veta för att göra kategoriseringen. Avgörande för 
kategoriseringen är att han uttrycker en annan åsikt än den som motparten 
har. Samma sak gäller mannen i exempel (122) som inte vill gå ifrån tunnel-
banan, vilket målsägande Hansson och Rehnström vill. Antingen står man-
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nen tyst kvar eller så står han kvar samtidigt som han uttrycker detta i ord. 
Både exempel (121) och (122) har kategoriserats som meningsutbyte med 
motiveringen att det är troligt att en yttrad åsikt underförstås. 

(121) [MENINGSUTBYTE] Jag vill då att han skall ta fram lättölen och visa 
den, jag ber honom ett flertal gånger att ta fram den men han vägrar. Jag 
ser då ner i kassen och ser den öppna ölen stå där, jag tar upp den och ser 
då att det är en starköl och säger till manen att viX kommer xxx rappor-
tera öven honom för att ha druckit alkohol på allmän plats. (Kungsträd-
gården-1, målsägandeprotokoll) 

(122) [MENINGSUTBYTE] Hansson och Rehnström så då till mannen att han 
skulle gå ut ifrån tunnelbanans områder, men det ville inte mannen (Vår-
berg-3, målsägandeprotokoll) 

Andra exempel i materialet som i viss mån underförstår verbal handling är 
vissa verbfraser som bli otrevligt bemött samt försöka övertala någon. Dessa 
verbfraser betraktas samtliga som svaga kandidater till kategorin menings-
utbyte. 

Till modellens kategoriseringsproblem hör frågan om olika upptrapp-
ningssteg kan gå i varandra. Det aktualiseras mellan några få kategorier. 
Gränsen mellan vägran och meningsutbyte är sådan. Om ena parten vägrar 
något och den andra parten uttrycker en skiljaktig åsikt om detta överlappar 
vägran och meningsutbyte, som i exempel (123). Jag har valt att acceptera 
sådan överlappningar. Upptrappningsstegen kan komma tätt och i princip 
kroka in i varandra så länge som upptrappningen återges i kronologisk följd. 
I exempel (123) inbegriper meningsutbytet det som händer i vägran ”killarna 
stod kvar och provocerade ganska kraftigt”. Men jag vill påpeka att de här 
fallen är få i materialet. 

(123) [UPPMANING] De två vakterna sa till de två killarna att dom skulle av-
lägsna sig från platsen, [VÄGRAN] Men killarna stod kvar och provo-
cerade ganska kraftigt istället. [MENINGSUTBYTE] Vakterna bad de 
två att ännu en gång avlägsna sig. (Medborgarplatsen, vittnesprotokoll) 

Fall där endast den ena partens åsikt uttrycks, som i exempel (124), betraktas 
däremot inte som meningsutbyte. Här är det killen som tjafsar med vakterna. 
I texten står inget om att vakterna ska ha besvarat tjafset. Exempel (124) är 
därför inte kategoriserat som meningsutbyte. 

(124) Den kraftiga killen har gått fram till en av de två ABAB vakter som 
tjänstgör på plats,och tjaffsar med honom om någonting som Storck ej 
hör: (Medborgarplatsen-9, vittnesprotokoll) 

I betydelsen av meningsutbyte ligger att båda parter är aktiva. I de flesta ex-
empel på meningsutbyte är den ena parten initiativtagare eller mer aktiv än 
den andra parten. Då får den första parten rollen som ansvarig för upp-
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trappningen. Men det finns även fall där ingen görs till ansvarig. I (125) ser 
vi hur mannens kamrat tar initiativ till ett meningsutbyte. Att den misstänkte 
är mest aktiv ligger också i betydelsen hos verbet övertala. Exempel (126), 
däremot, är en textsekvens som saknar ansvarig. I textsekvensen står att ”det 
uppstår meningsutbyte”, det vill säga en tydlig representant till kategorin, 
men det framgår inte vem som är ansvarig. Exempel (126) kategoriseras som 
meningsutbyte men kommer i analysen av ansvarig för hinder stå utan an-
svarig. 

(125) [MENINGSUTBYTE] Mannens kamrat kommer tillbaka och försöker 
övertala väktarna att mannen ska få åka med. Väktarna säger att den 
förste mannen får åka men att den andre måste gå ut från tunnelbanesta-
tionen. (Karlaplan-8, vittnesprotokoll) 

(126) [MENINGSUTBYTE] Vid kontroll visade de sig så berusade att de 
skulle avvisas ifrån t-banan. Det uppstår meningsbyte mellan ABAB och 
de som skulle avvisas. [FYSISK KONTAKT] ABAB blir tvungna att 
leda S. mot trapporna (Hornstull-1, målsägandeprotokoll) 

5.4.4 Förolämpning 
NEO:s definition av substantivet förolämpning lyder: ”bemötande (i ord eller 
handling) som visar brist på respekt för ngns värdighet”. Typiskt för för-
olämpning i materialet är återgivet tal som innehåller svordomar och vardag-
liga uttryck som skiljer sig från den omgivande stilen i protokollen. Det åter-
givna talet visar den ena partens brist på respekt för den andra. Förolämp-
ning kan förekomma som indirekt anföring eller som citatmening. I exempel 
(127) visar vakterna brist på respekt för Sandstedt och hans kamrat genom 
talspråklig stil ”står och pissar” och svordomen ”djävla äckel”. 

(127) [FÖROLÄMPNING] När han och Sandstedt står och urinerar längst bort 
på perrongen kommer vakterna fram och säger ”Djävla äckel som står 
och pissar”. (Stora Mossen-4, misstänktprotokoll) 

En textsekvens som kategoriseras som förolämpning behöver inte återge 
frasen där bristen för respekt för den andra uttrycks. Texten kan beskriva för-
olämpningen just som en sådan, som i exempel (128) där Svensson ”för-
olämpar”. Andra exempel från materialet på förolämpning är ”kryddades 
hennes språk av diverse invektiver”, exempel (129), eller ”vräkte ur sig 
några spydigheter”, exempel (130) . 

(128) [FÖROLÄMPNING] När de återigen står nere i biljetthallen kommer 
Svensson tillbaka, han förolämpar och uppträder då mycket agressivt mot 
Hallberg och Jensen. (Hornstull-8, målsägandeprotokoll) 
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(129)  [FÖROLÄMPNING] Efter varje tillsägelse blev kvinnan ytterligare hö-
ljudd och dessutom kryddades henens språk av diverse invektiver riktade 
mot pa Matsson. (Rålambshovsparken-2, målsägandeprotokoll) 

(130) [FÖROLÄMPNING] Men han var full och säger att han vräkte ur sig 
några spydigheter. (Valhallvägen-2, misstänktprotokoll) 

Kategorin är en av protokollens mest lättanalyserade. Generellt har alla svor-
domar kategoriserats som förolämpning. De situationer protokollen beskriv-
er rör konflikter mellan vanliga medborgare och tjänstemän som utövar sina 
lagliga befogenheter. Att använda en svordom i det mötet måste betraktas 
som förolämpande. Också andra nedsättande ord som svartskalle, nazist och 
idiot samt vardagliga ord, som äcklig och läskig, exempel (131), som bryter 
stilkonventionen för protokollgenren, representeras i kategorin. 

(131) [FÖROLÄMPNING] Du ser läskig ut både i uniform och badbyxor. 
(Hornstull-6, misstänktprotokoll) 

Någon gång är det förolämpande inte tydligt brist på respekt, men med ett 
visst mått av tolkning kan det betraktas nedsättande som ”en sådan där”, i 
exempel (132), och har därmed kategoriserats som förolämpning. 

(132) [FÖROLÄMPNING] Ehn som har en syster som är tillsammans med en 
ABAB vakt sa -”Min syster är tillsammans med en sådan där” (Med-
borgarplatsen-4, misstänktprotokoll) 

Kategorin förolämpning utgörs oftast av som någon typ av återgivet tal. Det 
finns förstås andra sätt att visa brist på respekt för en annan människa. I ma-
terialet förekommer det på ett ställe exempel på att den misstänkte Gm pekar 
finger mot polisen P, exempel (133). 

(133) [FÖROLÄMPNING] Helt XXXX oprovocerat lade sig Gm 1 i det hela 
om började peka finger mot P. (Odenplan-1, målsägandeprotokoll) 

I något enstaka fall är kategoriseringen tveksam. ”O svarade då att vakten 
inte var kompetent” i exempel (134) kan möjligen vara en vägran på en tid-
igare uppmaning från målsägande vakten Carlqvist. I det här fallet har jag 
dock följt principen att högre grad av upptrappning får gå först (5.2) För-
olämpning är högre upp på stegen än vägran. Vid sidan av den principen 
vågar jag också hävda att när man säger att någon är inkompetent så gör man 
det i brist på respekt för den andra, vilket ytterligare stärker att det rör sig om 
en förolämpning. 

(134) [UPPMANING] Carlqvist gick då fram till O och bad att han skulle ta 
det lite lugnare. [FÖROLÄMPNING] O svarade då att vakten inte var 
kompetent och att han skulle strunta i honom. (Valhallavägen-1, målsäg-
andeprotokoll) 
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Förolämpning är inte bara lättkategoriserat, det hör också till de upptrapp-
ningssteg där det är lätt att bestämma vem som är ansvarig. Det är den som 
yttrar förolämpningen, vilken oftast står angiven i texten. Så är det till exem-
pel vakterna som anför sin förolämpning mot de två misstänkta i exempel 
(127). 

5.4.5 Fysisk kontakt 
Steget fysisk kontakt utgör början på den fysiska delen av upptrappningen. 
Kategorin innebär direkt beröring mellan parterna i konkret fysisk mening. 
Beröringen är kopplad till kroppen, så som en knuff i exempel (135). 

(135) [FYSISK KONTAKT] Plötsligt ser Storck att vakten ger den kraftige 
mannen en knuff, som en sorts tillrättavisning. (Medborgarplatsen-9, vitt-
nesprotokoll) 

Liksom för alla upptrappningar måste den fysiska kontakten beskrivas som 
avsiktlig. Den som råkar beröra den andre för att han kommer nära, snubblar 
eller liknande trappar inte upp konflikten. För fysisk kontakt som i exempel 
(135), däremot, berättas hur den målsägande vakten knuffar mannen. I text-
sekvensen beskrivs knuffen ”som en sorts tillrättavisning”, alltså en klart av-
siktlig knuff. 

Till den konkreta betydelsen av fysisk beröring hör även beröring av 
kläder som någon har på sig. Den som till exempel drar i en dragkedja på 
någon annans kläder, som i exempel (136), gör det avsiktligt. 

(136) och började peka finger mot P [FYSISK KONTAKT] samt drog i drag-
kedjan till den senares jacka. (Odenplan-1, målsägandeprotokoll) 

I fysisk kontakt ligger fysisk beröring som inte är våldsam eller orsakar 
skada. I protokollen beskrivs upptrappningen ofta just med klargöranden om 
att beröringen inte är våldsam. Det kan vara graduttryck som ”tog […] för-
siktigt tag i”, exempel (137), eller uttryckligen angett ”utan något våld”, 
exempel (138). 

(137) [FYSISK KONTAKT] När inte detta hjälpte tog Aronsson försiktigt tag i 
Hellströms jacka för att leda ut honom perrongen. (Bagarmossen-1, mål-
sägandeprotokoll) 

(138) [FYSISK KONTAKT] och återigen utan något våld sakta men bestämt 
föser ut mannen ifråga igen. (Solna-3, målsägandeprotokoll) 

Ett uttryck som är typiskt för protokollen och som ofta kategoriseras som 
fysisk kontakt är verbet avlägsna. Textsekvensen i exempel (139) beskriver 
de målsägande vakternas fysiska kontakt mot den misstänkte Johansson. I 
exemplet preciseras handlingen med sättsadverbialet handgripligen, som för 
att understryka att det rör sig om fysisk kontakt. 
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(139)  [FYSISK KONTAKT] Johansson gick då mot pressbyrån inne i biljett-
hallen istället varför Lind och kollegan 1617 klang handgripligen avlägs-
nade honom till bussterminalen. (Gullmarsplan-1, målsägandeprotokoll) 

Avlägsna ska skiljas från verbet avvisa (se uppmaning 5.4.1). Medan avvisa 
underförstår en verbal handling anger avlägsna en fysisk kontakt: ibland för-
ydligad som med handgripligen, exempel (139), ibland underförstådd som i 
exempel (140). 

(140) Mannen gick sedan till en trappa intill pressbyrån inne på stationen. 
Klang och Lind (två kollegor) gick fram till mannen. [FYSISK KON-
AKT] De avlägsnade mannen till busstorget en trappa upp. (Gullmars-
plan-4, vittnesprotokoll) 

Beröring med föremål som den ena parten håller i handen kan i några fall 
också vara fysisk kontakt, exempel (141). I exemplet håller polisen Ekstrand 
en batong med sina båda händer med vilken han föser Palmqvist framför sig. 
Den här typen av fysisk kontakt ska inte förväxlas med kategorin slag med 
tillhygge (5.4.9). Här får verbet fösa styra kategoriseringen. Slag med till-
hygge uttrycks vanligen med verbet slå. 

(141) [FYSISK KONTAKT] och Ekstrand tog sin batong i båda händerna och 
föst Palmqvist framför sig ut från vagnen. (Odenplan-14, målsägande-
protokoll) 

Ibland skymtar klargöranden i texten för vilken grad av upptrappning som 
beskrivs. I exempel (142) föser målsägande den misstänkte, vilket i sig är 
fullt tillräckligt för att vara fysisk kontakt. Att det inte är exempelvis en fast-
hållning förtydligas ytterligare med frasen ”dock utan att gripa tag i honom”. 
Den vars armar hålls fast berövas möjligheten att försvara sig i långt större 
utsträckning än den vars väg hindras. 

(142) [FYSISK KONTAKT] och föser honom sedan den sista biten, dock utan 
att gripa tag i honom. (Ringen-3, målsägandeprotokoll) 

I modellen har jag utgått från att graden av fysisk beröring i konfliktsitua-
tioner speglar graden av hur upptrappad konflikten är. De preciserade angiv-
elserna i protokolltexterna kan sägas bekräfta just detta. 

Den som är ansvarig för upptrappningen fysisk kontakt är givetvis den 
som avsiktligt rör vid den andre. Som exempel kan man se på exempel (135) 
där det är vakten som ger den kraftige mannen en knuff och följaktligen är 
det också vakten som görs till ansvarig för upptrappningen. 

5.4.6 Fasthållning 
Söker man i NEO efter betydelsen av substantivet fasthållning så rör defini-
tionen sport och lyder som följer: ”det att regelvidrigt hindra en motspelares 
förflyttning genom att fatta tag i denne; i lagsport, till exempel ishockey”. 
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NEO:s definition är med andra ord inte tillräcklig för att bestämma den här 
kategorin i analysmodellen. För konfliktbeskrivningar gäller inga uttalade 
regler, möjligtvis kan ett hindrande av motpartens förflyttning vara aktuellt. 
En mer relevant beskrivning för upptrappningssteget finner man i stället i 
NEO:s första definition av verbet hålla: ”utsätta för ett fast tag (om eller i) 
med avs. på ngt föremål etc. el. del därav; vanl. med handen el. armen”. Värt 
att märka är att bland exemplen i NEO:s definition finns ett polisexempel: 
”men polisen höll fast honom”. I NEO:s definition finns det fasta taget och 
beskrivningen att det vanligen är med hand eller arm, dock inget om fast tag 
i motpartens kropp. 

Upptrappningssteget fasthållning innebär att en av de två parterna har ett 
fast tag om den andre. Det typiska fasta taget är med arm eller hand, även 
om detta inte är obligatoriskt. För att det fasta taget ska räknas som fasthåll-
ning ska taget vara kroppsnära motparten. Det handlar om att hindra mot-
partens rörelse, ofta hindrande av förflyttning. 

Den i protokollen typiska verbförbindelsen för kategorin är ta tag i, ex-
empel (143), men man träffar även på ta fast, gripa tag och hålla fast, exem-
pel (144). 

(143) [FASTHÅLLNING] Stefan och Ola sade till manne att stanna och tog 
också tag i mannens armar. (NK-7, vittnesprotokoll) 

(144) [FASTHÅLLNING] Där han till en början hölls fast av Nilsson och 
Bengtsson. (NK-2, målsägandeprotokoll) 

Fasthållning uttrycks i vissa fall med det för polisprotokoll typiska substan-
tivet transportgrepp, exempel (145). 

(145) [FASTHÅLLNING] Polismännen tar snabbt transportgrepp i varsin arm 
på Leth (Club Mix-1, målsägandeprotokoll) 

En typisk fasthållning i förhörsprotokollen är att det är motpartens armar 
man håller ett fast tag om. I exempel (146) är det vakterna som håller i var-
sin arm på den misstänkte. Samma vakter låser den misstänktes armar i (147) 
och i exempel (148) ser vi hur en vakt går fram till den misstänkte och 
”bryter upp hans högra arm mot axelpartier”. 

(146) [FASTHÅLLNING] Vakterna håller i varsin arm. (Mariatorget-5, miss-
tänktprotokoll) 

(147) [FASTHÅLLNING] Mannen gjorde motstånd och de var tvungna att låsa 
hans armar under transporten (Mariatorget-3, målsägandeprotokoll) 

(148) [FASTHÅLLNING] Han har tagit ett steg då någon bakifrån flyger på 
honom och bryter upp hans högra arm mot axelpartiet. (Bagarmossen-5, 
misstänktprotokoll) 

Något undantag från fasthållning av motpartens armar förekommer. Exempel 
(149) är ett sådant undantag, där målsägande Söderblad trycker den miss-
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tänkte Franssons kropp mot bilens bagagelucka, liksom exempel (150) där 
det i stället är kläderna den misstänkte håller fast (”greppa i Söderblads 
kläder”). Exempel (150) gränsar mot fysisk kontakt (5.4.5) i det att det rör 
sig om tag i kläder. En avgörande skillnad är att för fasthållning är avsikten 
att hindra motpartens aktioner (oftast förflyttning), medan materialets exem-
pel på fysisk kontakt och kläder snarast rör ett fysiskt närmande i sig. I det 
tidigare redovisade exemplet (137) för fysisk kontakt med kläder, i avsnitt 
5.4.5, förtydligar protokollföraren dessutom att det inte handlar om att av-
siktligt hindra med hjälp av sättsadverbialet försiktigt. 

(149) [FASTHÅLLNING] Söderblad hade nu greppat tag i Fransson och press-
ade honom mot bilens bagagelucka (Papillon-12, målsägandeprotokoll) 

(150) [FASTHÅLLNING] Då Kent Robert Fransson var mycket aggressiv och 
försökte greppa i Söderblad kläder (vilket även lyckades – skjortan gick 
sönder). (Papillon-4, målsägandeprotokoll) 

Eftersom gränsen mellan kategorierna fysisk kontakt och fasthållning är 
svår, får exempel (151) visa hur stegringen mellan de två kategorierna kan se 
ut. Målsägande ordningsvakter ”tog ett lättare tag i”, vilket är fysisk kontakt, 
för att sedan ta ”ett fastare tag i”, vilket är fasthållning. Gränsen är inte alltid 
given, men exemplet får illustrera var den kan gå.  

(151) Dom vägrade gå ut [FYSISK KONTAKT] varför ordningsvakterna tog 
ett lättare tag i männen för att föra ut dom. I dörrarna tog de tag i dörr-
posten. [FASTHÅLLNING] Wester tar nu ett fastare tag i den större 
mannen (Scharmer) för att ta ut honom. (Karlaplan-7, målsägandeproto-
koll) 

Ett tag om någons ryggsäck gränsar till att vara tillräckligt nära kroppen för 
att det ska vara fasthållning. Exempel (152) har kategoriserats som fasthåll-
ning, men det är en svag kandidat till kategorin.  

(152) [FASTHÅLLNING] Ingesson finner sig då nödgad att handgripligen 
köra ut mannen varför han tar tag i mannens ryggsäck, eftersom mannen 
är på väg bort från honom, på väg in i centrumet igen. (Ringen-3, mål-
sägandeprotokoll) 

Ansvarig för fasthållningen är förstås den som håller fast den andre. Så är 
det målsägande Stefan och Ola som ansvarar för att konflikten trappas upp i 
exempel (143). 

5.4.7 Nerdragning 
Definitionen i NEO av substantivet neddragning är: ”dragning till lägre 
nivå”. Modellens kategori nerdragning motsvaras i stort sett av denna all-
mänspråkliga betydelse med tillägg att den lägre nivån i protokollen för det 
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mesta är mark eller golv. Rörelsen är från upprätt till sittande eller liggande. 
Nerdragningen är avsiktlig. 

I materialet anges kategorin nerdragning vanligen med verbförbindelsen 
lägga ned som i exempel (153) där målsägande väktare ”lade […] ned 
Hultin på golvet”. Nerdragning uttrycks även med substantivet nedläggning 
som i exempel (154). Uttrycken lägga ned och nedläggning är vanliga i 
protokollen och är troligen den term som polisen använder för den här typen 
av aktion. 

(153) [NERDRAGNING] Hultin uppgav att inne på rummet lade väktarna ned 
Hultin på golvet (Vårberg-2, misstänktprotokoll) 

(154) [NERDRAGNING] Palmqvist hamnade i famnen på Svensson som 
gjorde en nedläggning av Palmqvist. (Odenplan-14, målsägandeproto-
koll) 

Materialet har också andra verbförbindelser i kategorin som: ta ner, få ner, 
dra ner och slita ner. Verbförbindelserna kan även förekomma med partik-
eln omkull, som i exempel (155). 

(155) [NERDRAGNING] För att freda sig hade Söderblad lagt omkull angrip-
aren (Papillon-13, vittnesprotokoll) 

Nerdragning ska vara avsiktlig. Om parterna exempelvis hamnar på marken 
utan att den ene dragit ner den andre så är det inte steget nerdragning. Exem-
pel (156) beskriver en situation utan avsiktlighet (”väktaren och Johansson 
åkte i backen”). Textsekvensen är inte kategoriserad som nerdragning och 
heller inte som någon annan upptrappning. Däremot blir resultatet, när alla 
ligger ner, upptrappningen tumult (5.4.8) 

(156) Det blev inte mycket till handgemäng förrän väktaren och Johansson åkte 
i backen. Väktaren var i underläge. De andra väktarna kom och hjälpte 
till [TUMULT] så till slut låg alla eller flera av väktarna på Johansson. 
(Gullmarsplan-7, misstänktprotokoll) 

Verbförbindelser liknande åka i backen behöver inte innebära att avsikt sak-
nas. Sett i en annan kontext kan sådana uttryck beskriva upptrappning. Så 
kan till exempel den misstänkte Höglund blir påhoppad av de tre vakterna i 
förkontexten till ”åkte i golvet”-sekvensen i exempel (157). Exemplet kate-
goriseras som nerdragning. 

(157) Då Höglund kom ner, så blev han direkt påhoppad av de tre väktarna. 
[NERDRAGNING] Höglund åkte i golvet och blev sedan insläpad in ett 
kyffe och där blev han inslängd i en vägg med huvudet före. (Göta Käll-
are-3, misstänktprotokoll) 

En något otydlig nerdragning vad beträffar avsikten anges i exempel (158). 
Där tar målsägande Ingesson tag i den misstänktes ryggsäck och den miss-
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tänktes rörelse mot marken beskrivs med dratta på ändan. Målsägande or-
sakar rörelsen, men beskrivs inte som den som har som avsikt att den miss-
tänkte ska hamna på golvet. Exempel (158) är ett gränsfall, men med avsikt-
ligheten som styrande har sekvensen inte kategoriseras som nerdragning och 
heller ingen annan upptrappning. 

(158) [FASTHÅLLNING] Ingesson finner sig då nödgad att handgripligen 
köra ut mannen varför han tar tag i mannens ryggsäck, eftersom mannen 
är på väg bort från honom, på väg in i centrumet igen. Mannen drattar då 
på ändan och ett par potatisar faller då ur ryggsäcken. Ingesson uppger 
att det inte var hans mening då han tog tag i mannen att han skulle ramla 
omkulle men mannen verkade ha mycket dålig balans. (Ringen-3, mål-
sägandeprotokoll) 

Protokollen kan beskriva att någon avsiktligt drar någon eller att någon av-
siktligt kastar någon. Om den därav följande rörelsen inte är mot marken, är 
det emellertid inte nerdragning. Både exempel (159) och exempel (160) visar 
detta. I exempel (159) är det den misstänkte Karlsson som berättar att han 
”slänger iväg” målsägande vakten. Inget sägs om att vakten hamnar på mar-
ken. I exempel (160) från samma protokollserie beskrivs hur Karlsson 
”slänger bort” vakten och här står det till och med angivet att ”vakten lyckas 
hålla sig på benen”. 

(159) Karlsson, som befinner sig i närheten, blir nu arg och samtidigt rädd för 
att vakten skall göra illa Hans. Han känner till att Hans kan få svår värk 
om han utsätts för våld. Han griper därför tag i vaktens axlar och slänger 
iväg honom ca 5 meter ifrån Hans. (Stora Mossen-8, misstänktprotokoll) 

(160) Då blir Karlsson rädd att han skall ”flyga” på Sandstedt, eftersom Sand-
stedt opererats flera gånger för en ledsjukdom. Karlsson griper därför tag 
i vakten och slänger bort honom från Sandstedt. Vakten lyckas hålla sig 
på benen. (Stora Mossen-9, misstänktprotokoll) 

Både exempel (159) och exempel (160) skulle kunna vara fysisk kontakt. 
Upptrappningen i respektive protokoll har dock redan gått längre upp på 
stegen, varför inget av exemplen kategoriserats som upptrappning. 

Återigen gäller att den som utför handlingen att dra ner motparten är den 
som är ansvarig för upptrappningen. I exempel (153) är det målsägande 
väktare som drar ner misstänkt och således ansvarar för upptrappningen. 

5.4.8 Tumult 
Substantivet tumult är ett ord som ofta förekommer i protokollen. Substan-
tivet har också namngivit nästa upptrappningssteg i modellen. I en annan typ 
av text skulle tumult kunna bytas mot exempelvis slagsmål eller bråk. 
NEO:s definition av tumult är: ”bråk eller slagsmål med ett större antal in-
blandande personer”. Tittar man vidare på substantivet slagsmål i NEO är 
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definitionen: ”oordnad fysisk kamp mellan två eller flera personer vanligen 
med enbart händerna eller med enklare vapen”. Kategorin tumult definieras 
därför som en oordnad fysisk kamp mellan två eller flera personer. Tumult är 
en fysisk kamp utan spark eller slag. 

I tumult är ansvaret för upptrappningen ofta delat, vilket innebär att ingen 
särskild part anges som (mest) ansvarig. I exempel (161) beskrivs hur ett 
slagsmål ”uppstod” och att det resulterade i att parterna ”låg på golvet och 
slogs”. I exempel (162) uppfattar vittnet Sköld att det blir bråk mellan parter-
na. Här är alla givetvis aktiva och ingen pekas ut som den som är mer aktiv 
än den andra parten eller den som tar initiativ till upptrappningen. 

(161) [TUMULT] Det uppstod ett slagsmål som resulterade i att de låg på 
golvet och slogs. (Karlaplan-2, målsägandeprotokoll) 

(162) [TUMULT] Sköld hör eller ser hur det blir bråk mellan vakterna och 
Svensson. Sköld ser inga slag […] (Hornstull-10, vittnesprotokoll) 

Men det finns också exempel på tumult där ansvarig pekas ut. I exempel 
(163) beskrivs den oordnade kampen med det typiska substantivet tumult. De 
misstänkta (”alla tre”) är ansvariga för kampen eftersom de ”gick till an-
grepp”. 

(163) [TUMULT] Sedan utbröt tumult, och alla tre gick till angrepp mot 
väktarna. (Stora Mossen-2, målsägandeprotokoll) 

Ibland när förkontexten anger att en karaktär är mer aktiv i en tidigare upp-
trappning ska man inte luras att tro att denne med automatik är fortsatt aktiv 
i en följande upptrappning. I exempel (164) ansvarar misstänkt Söderblad 
först för en nerdragning. Den upptrappning som följer är tumult (”och en 
brottning uppstod på gatan”). Någon mer aktiv eller initiativtagare till tum-
ultet uttrycks inte i texten, inte heller efter avsnittet med tumultet. Därför har 
vi en upptrappning utan att texten har angivit någon särskild karaktär som 
ansvarig för detta steg i konflikten. 

(164) För att freda sig hade [NERDRAGNING] Söderblad lagt omkull angrip-
are [TUMULT] och en brottning uppstod på gatan. Andersson försökte i 
detta läge hålla hålla de två andra från platsen samtidigt som han via sin 
bärbara radio kallade på förstärkning. (Papillon-13, vittnesprotokoll) 

Kategorin uttrycks inte bara med substantiven tumult, slagsmål och bråk. En 
oordnad situation kan uttryckas också på andra sätt. Viktigt för det här steget 
är att ingen slår eller sparkar. Detta förtydligas till och med i texten i vissa 
fall. I exempel (165) beskrivs en oordnad situation med tillägget ”inga slag 
eller sparkar delas ut”. Också här finns ansvariga. Det är vakterna som kan 
sägas vara mest ansvariga eftersom de sitter ovanpå den misstänkte Juha. 

(165) [TUMULT] och efter en liten stund kunde han från restaurangens entre 
höra ett fasligt liv och då han kom ut från toaletten såg han att två styck-
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en av restaurangens vakter satt ovanpå Juha. Ruuth såg inga slag eller 
sparkar delas ut, varken ifrån vakternas eller ifrån Juhas sida (Clara Käll-
are-1, vittnesprotokoll) 

5.4.9 Slag eller spark 
I en första version av protokollens upptrappningar var slag och spark två 
olika steg. Det visade sig dock svårt att avgöra vad som är starkast: ett slag 
eller en spark. Av detta skäl är de två nu en och samma kategori i modellen. 

NEO:s definition av substantivet slag är ”hård träff mot någon ofta av 
hand eller föremål som manövreras med hand men även av annat föremål”. 
Följaktligen omfattar slag mer än bara det att slå med handen mot någon som 
till exempel att slå med tillhygge, i materialet vanligast som slag med bat-
ong. De vanligaste och tydligaste exemplen på upptrappningen slag inne-
håller substantivet slag eller verbet slå. 

Exempel (166) och exempel (167) visar för materialet typiska upptrapp-
ningar med slag. I (166) formuleras detta med det vanligt förekommande 
uttrycket utdela slag och i exempel (167) ser vi slag med batong och verbet 
slå. 

(166) [SLAG] i samma stund kommer vakterna utspringande fram emot Ehn 
och Mårdstam och börjar att utdela slag mot dessa. (Medborgarplatsen-4, 
misstänktprotokoll) 

(167) [SLAG] En av väktarna slår Sandstedt i knävecken med en batong. 
(Stora Mossen-4, misstänktprotokoll) 

Det förekommer även andra formuleringar av slag även om de är relativt 
ovanliga. I exempel (168) ser vi till exempel substantivet snyting som man 
kan anta är vad den förhörde sagt, eftersom protokollföraren valt att sätta ut 
citationstecken i texten. 

(168) [SLAG] Han ser då väktaren får en ”snyting” och blir knäad i magen av 
personen (Bagarmossen-4, målsägandeprotokoll) 

I NEO förklaras slag som ”hård träff mot någon ofta av hand”. Ett slag be-
höver alltså inte vara med handen även om det oftast är det. Det kan också 
vara en armbåge, exempel (169), eller ett knä, exempel (170). 

(169)  [SLAG] I samband med detta hade Olsson av ALI tilldelats en armbåge 
som träffade i magtrakten på höger sida. Slaget framkallade liten smärta 
vid tillfället. (NK-2, målsägandeprotokoll) 

(170) [SLAG] I samband med detta så satte en polis sitt knä i bröstet på Leth 
ett flertal gånger. (Club-2, misstänktprotokoll) 

Spark är i allmänhet en okomplicerad kategori att analysera. Den formuleras 
oftast med substantivet spark eller med verbet sparka. NEO:s definition av 
substantivet spark är: ”(hård) stöt med foten vanligen åstadkommen genom 
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pendlande rörelse med (under)benet”. Exempel (171) exemplifierar upp-
trappningen: här finns både verbet (”sparkade Lind en gång”) och substan-
tivet (”med en rak spark”). 

(171) [SPARK] Plötsligt kom mannen emot Lind och sparkade Lind en gång i 
magen med en rak spark. (Gullmarsplan-3, målsägandeprotokoll) 

Vi ser i exemplen ovan att handlingarna att slå och att sparka är avsiktliga. 
Om den ene av konfliktens parter däremot råkar slå den andra parten eller 
råkar snubbla på den andre partens fot, kategoriseras händelsen inte som slag 
eller spark. Exempel på det ser vi i (172) där en person går på den andra 
personens fot. Texten uttrycker ingen avsikt hos personen att sparka med den 
utsträckta foten. Följaktligen är exempel (172) inte kategoriserat som spark. 
I exempel (173) beskriver Svensson till och med själv slaget i texten som 
”troligtvis ej en medveten handling”. En något annorlunda situation ser vi i 
(174) där mannen sparkar på ett sätt som inte är riktat mot någon person. 
Detta kan inte kategoriseras som en upptrappning mellan antagonisterna i 
konflikten. 

(172) Den person som kommer emot honom gick rakt på och träffas av hans ut-
sträckt höger fot. Personen stannar upp. (Bagarmossen-5, misstänktpro-
tokoll) 

(173) Dett slag är enligt Svensson, troligtvis ej en medveten handling. (Nynäs-
vägen-6, målsägandeprotokoll) 

(174) Mannen var dock helt tokig, sparkade och kastade med hela kroppen. 
(Odenplan-13, målsägandeprotokoll) 

Ett slag eller en spark måste vara avsett/avsedd att träffa en annan part. 
Gränsfall blir de exempel där det avsiktliga slaget eller sparken missar. De 
slag eller sparkar som inte träffar har trots allt kategoriserats som upptrapp-
ningar. Då är det avsiktligheten som har fått styra analysen. I Odenplan-1, 
exempel (175), beskrivs en situation där avsikten att sparka är tydlig. Den 
misstänkte sparkar mot målsägande P:s huvud, men han missar. 

(175) [SPARK] Bl a riktade Gm 1 en s k karatespark mot P:s huvud. Denna 
missade dock med ett par centimeters marginal. (Odenplan-1, målsäg-
andeprotokoll) 

Till problemet med missar hör de parerade slagen och sparkarna vilka också 
de utgör gränsfall. Återigen är det avsiktligheten som styr varför de parerade 
slagen och sparkarna räknas. 

(176) [SPARK] Men mannen sparkar emot dem, och Dan parerar en spark som 
mannen utdelar. (Odenplan-12, misstänktprotokoll) 

Slutligen några exempel som gränsar till andra upptrappningssteg i modell-
en. Ibland kan nämligen gränsen mellan fysisk kontakt (5.4.5) och slag vara 
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svår att bestämma om slaget exempelvis är mycket lätt (”slår undan min 
hand”) som i exempel (177). Detta slag har på grund av sin lätthet inte 
kategoriserats som slag utan som fysisk kontakt, en kategorisering som 
förstås kan diskuteras. 

(177) […] jag höjer då min handför att förtydliga det hela(i form av en pek-
ning). [FYSISK KONTAKT] Mannen slår då undan min hand och börjar 
flaxa med sin a händer (Kungsträdgården-1, målsägandeprotokoll) 

Några andra exempel gränsar till nerdragning som exempel (178) med parti-
cipet nerslagen. Här styr verbet slå kategoriseringen som slag. 

(178)  [SLAG] Hult blev nedslagen av väktarna utan anledning och införd till 
väktarrummet. (Blackeberg-4, misstänktprotokoll) 

Den som ansvarar för den här upptrappningen är förstås den som sparkar 
eller slår först eller är mest aktiv med sparkar eller slag. 

5.4.10 Vapen 
Det här upptrappningssteget innebär att vapen exponeras i konfliktsitua-
tionen. Det kan röra sig om stickvapen, exempelvis kniv, eller skjutvapen 
som exempelvis pistol. Batong eller andra tillhyggen som används att slå 
med hör till kategorin slag eller spark. För att en händelse i texten ska kate-
goriseras som upptrappningssteget vapen måste någon av parterna ta fram ett 
vapen och visa (och eventuellt hota) den andre med detta. Upptrappningen 
kräver inte att någon av parterna använder vapnet. Om så skulle vara fallet så 
rör det sig i stället om upptrappningssteget livsfarligt våld (5.4.11). Den som 
blir skjuten eller huggen med kniv utsätts i allmänhet för fara för sitt liv. 

Exempel (179) anger hur den misstänkte mannen håller en kniv i sin 
hand. Han exponerar den för målsägande Bengtsson genom att vifta med 
handen med kniven. Möjligen kan man tala om visst mått av hot eftersom 
detta sker oförväntat och hastigt (”plötsligt slängde mannen ut höger-
armen”). 

(179) [VAPEN] Plötsligt slängde mannen ut högerarmen och började vifta med 
denna. Bengtsson såg direkt att mannen höll en kniv i sin hand. Han höll 
den med bladet utfällt och i tummens riktning, stickgrepp alltså. (NK-1, 
målsägandeprotokoll) 

Upptrappning med vapen är mycket ovanligt i avhandlingens material. Det 
förekommer endast i en protokollserie: NK. Det finns (tack och lov) inga ex-
empel där vapen används så att livsfarligt våld beskrivs. Materialet har där-
emot flera exempel på slag med batong som alltså sorteras under slag eller 
spark (5.4.9). 
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5.4.11 Livsfarligt våld 
Kategorin livsfarligt våld är den sista på upptrappningsstegen. Eftersom det 
är den sista så utgör den alltid klimax om den är med i ett protokoll. Den 
omfattar våld av den omfattningen att det kan innebära livsfara. NEO defini-
erar substantivet våld som: ”(otillbörlig) användning av fysisk styrka som 
påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot ngn”. Kategorin är i vissa fall ut-
tryck för slag eller spark, men skiljer sig från den kategorin genom att slagen 
eller sparkarna kan innebära fara för livet.  

Vad är då fara för livet? Det rör framför allt våld mot huvudet. Om våldet 
medför att det blöder från huvudet och/eller att den som blir slagen förlorar 
medvetandet betraktas det som livsfara. I exempel (180) får misstänkt ett 
batongslag mot huvudet, han blöder (”känner sedan hur det rinner något från 
huvudet”) och han förlorar medvetandet (”det svartnar sedan till för hon-
om”). I exempel (181) beskrivs i stället en spark, också den mot huvudet, 
mot målsägande Söderblad som därtill ligger på marken när han blir sparkad. 
Här står inget om blod, men hans medvetande påverkas (”det svartnade för 
Söderblads ögon”). 

(180) [LIVSFARLIGT VÅLD] Han parerar ett batongslag med händerna och 
känner sedan hur det rinner något från huvudet och hanramlar också mot 
en armerad glasruta som går sönder. Slaget i huvudet ser han inte och det 
svartnar sedan till för honom. (Stora Mossen-5, misstänktprotokoll) 

(181) [LIVSFARLIGT VÅLD] Han kom då springande och måttade en spark 
mot Söderblads huvud. Söderblad kunde inte undvika sparken eftersom 
han låg med på marken och minskade bara dess kraft genom att vrida 
bort huvudet då han låg ned. Det svartnade för Söderblads ögon och för 
ett ögonblick trodde han att han skulle förlora medvetandet. (Papillon-4, 
målsägandeprotokoll) 

Fara för livet kan slutligen även röra risk för kvävning som i exempel (182). 
Här tar killen ett stryptag på målsägande Gustavsson. Texten anger också att 
Gustavsson känner fara för sitt liv. 

(182) [LIVSFARLIGT VÅLD] I något skede så tog den stora killen ett stryptag 
om halsen på Gustavsson, som kände panik och fara för sitt liv. (Med-
borgarplatsen-7, vittnesprotokoll) 

Ett annat scenario som kan innebära fara för livet är om vapen används. Mo-
dellens kategori vapen innebär ju enbart att vapen visas och utnyttjas vid hot, 
aldrig att de används. Några exempel på att vapen används finns dock inte i 
avhandlingens material, utan textsekvenser där vapen omtalas har alla kate-
goriserats som upptrappningssteget vapen. 

Upptrappningssteget livsfarligt våld är inte särskilt svårbedömt. Proto-
kollen uppvisar endast några enstaka fall som är svårbedömda. Ett exempel 
som kan nämnas som har sorterats bort från analysen är (183). Här blöder 
Sandstedt förvisso, men utan att det framgår varifrån på kroppen, vilket red-
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an det diskvalificerar exemplet från livsfarligt våld. Ett av kriterierna för 
upptrappningssteget är som nämnts våld mot huvudet. Om det exempelvis är 
smalbenet som blöder är det i allmänhet inte fara för livet. 

(183) Karvonen kan ej svara på om Hedberg försökte slå Bengtsson när denne 
låg på Sandstedt eftersom det var så stökigt hela tiden. När sedan Hed-
berg fick se att Sandstedt blödde så lugnade han ner sig så pass att Kar-
vonen kunde släppa upp honom. (Stora Mossen-3, målsägandeprotokoll) 

Ett gränsfall ser vi i exempel (184) där det finns inslag av vad som definieras 
som livsfarligt våld, det vill säga våld mot huvudet, och att den slagne förlor-
ar medvetandet. Här har medvetandeaspekten fått spela roll i kategorisering-
en. Det svartnar inte för ögonen på Carlqvist, det snurrar till. Våldet är kraf-
tigt, men någon direkt fara för Carlqvists liv beskrivs inte. Exempel (184) är 
därför kategoriserat som slag och inte livsfarligt våld. 

(184) [SLAG] Utan någon som helst förvarning slog då O ett kraftfullt slag 
med sin knutna högernäve mot Carlqvists haka. Slaget träffade hakan och 
Carlqvist kände hur detta gjorde att ”det snurrade till i skallen” på ho-
nom. (Valhallavägen-1, målsägandeprotokoll) 

Den av parterna som utövar det livsfarliga våldet är också den som görs till 
ansvarig för upptrappningen. 

5.4.12 Frihetsberövande 
Steget frihetsberövande ligger egentligen utanför upptrappningen av kon-
flikten och räknas till upplösningen. En upptrappad konflikt har en första 
konfrontation och en avslutande upplösning med upptrappningssteg och kli-
max på vägen. Frihetsberövande är en del av konflikten och måste räknas 
som en provokation för den som blir berövad friheten. Därför är steget med, 
men kan inte vara klimax, utan räknas konsekvent till upplösningen. 

Frihetsberövande är motiverat för polisprotokoll och de konflikter som 
beskrivs i avhandlingens material. Konfliktbeskrivningar i andra genrer om-
fattar förstås inte nödvändigtvis detta steg. Steget kan således betraktas som 
typiskt för avhandlingens material, även om det naturligtvis också kan före-
komma i konfliktbeskrivningar i andra texttyper. 

I NEO definieras frihetsberövande som: ”det att beröva någon friheten”, 
med den speciella juridiska betydelsenyansen att någon kan stå åtalad för 
”olaga frihetsberövande”. I avhandlingens material är det inte brottsrubricer-
ingen olaga frihetsberövande som är aktuell. I stället rör steget i modellen 
beskrivningar av hur den misstänkte på ett eller annat sätt berövas friheten 
av polisen. 

Vanliga och tydliga uttryck för frihetsberövande i protokollen är verbet 
gripa, exempel (185), att belägga någon med handfängsel, exempel (186), 
eller att föra någon till polisstationen, exempel (187). 
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(185) [FRIHETSBERÖVANDE] Danielsson och Nyman rusade ned på per-
rongen och grep en misstänkt vid namn Wikström. (Odenplan-2, målsäg-
andeprotokoll) 

(186) [FRIHETSBERÖVANDE] Mårdstam belades med handfängsel (Med-
borgarplatsen-3, misstänktprotokoll) 

(187) [FRIHETSBERÖVANDE] Polisen förde därefter Eldt till polisstationen. 
(Mariatorget-5, misstänktprotokoll) 

Till de vanligaste uttrycken för frihetsberövande hör även nominaliseringar 
som gripandet, exempel (188). 

(188) [FRIHETSBERÖVANDE] Speciellt Gm 1 och 2 gjorde kraftigt mot-
stånd vid gripandet. (Odenplan-1, målsägandeprotokoll) 

Relativt ofta hoppar man över själva handlingen när friheten berövas. I 
exempel (189) är det helt enkelt så att den förhörde misstänkte Palmqvist 
inte minns händelsen när han blev berövad friheten. Därför anges i proto-
kollet att han först springer från brottsplatsen och direkt efter det anges att 
han vaknar på polisstationen. Här finns inget gripande eller handfängsel, 
men att han har förts till polisstationen är ändå helt klart. Textsekvensen i 
exempel (189) är därmed kategoriserad som frihetsberövande. 

(189) [FRIHETSBERÖVANDE] Palmqvist minns inte vad som hände mer än 
att han sprang därifrån. Sedan vaknade han inne på polisstationen. 
(Odenplan-10, misstänktprotokoll) 

Ett liknande exempel på frihetsberövande ser vi i exempel (190) där den 
misstänkte förs till avräkningsrummet för att sedan omnämnas som ”den 
gripne”. Handlingen när han grips står inte utsatt i texten. 

(190) [FRIHETSBERÖVANDE] Killen var så aggresiv/vild att hon var rädd 
när hon kom närmare. Vakterna var så trötta att hon såg/hörde hur de 
skakade i händerna, de t.o.m. darrade på rösten. När hon öppnade dörren 
till avräkningsrummet, var killen så vild att han lyckades dra omkull dem 
alla tre. Hela tiden skrek han högt, skriken fortsatte även när Doréen 
stängt dörren och gick tillbaka till spärren. Den gripne hade även en 
kompis som stod utanför och bankade på dörren till avräkningsrum-
met.(Hornstull-9, vittnesprotokoll) 

Situationen i exempel (190), som beskriver en konflikt mellan väktare och 
personer i tunnelbanan, förekommer ofta i materialet. Som ett led i en sådan 
konflikt kan den misstänkte föras till det som kallas avräkningsrum i tunnel-
banestationen. 
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5.5 Några problem vid tillämpningen av upptrapp-
ningsstegen 
Före redovisningen av analysresultaten ges här plats för några reflexioner 
kring tillämpningen av modellen. Reflexionerna rör några metodiska pro-
blem som uppstått under arbetet med upptrappningsstegen på avhandlingens 
specifika material. Det jag vill diskutera här rör övergripande problem vid 
kategoriseringsarbetet, som också visar vad i textmaterialet som modellen 
inte klarar att omfatta. För problem som rör definition av modellens katego-
rier eller gränsdragningar inom och mellan olika kategorier hänvisas till 5.4 
som beskriver varje enskild kategori i upptrappningsstegen. 

Den första kommentaren rör intentionella utsagor. Några exempel på så-
dana från materialet är bestämma sig för exempel (191) besluta sig för 
exempel (192) och i avsikt att exempel (193). 

(191) Vakterna bestämmer sig för att avlägsma den ljushårige Eriksson. (Med-
borgarplatsen-1) 

(192) Sista gången den mt hade återvänt så beslutade sig väktarna för att om-
händertaga honom enl PL 13§. (Solna Centrum-1) 

(193) När Charlotte Eriksson sneglar bakåt, ser hon hur Abrahamsson tar sats 
mot henne. Han tar 3 – 4 steg fram. Charlotte Eriksson uppger att detta 
var i avsikt att knuffa omkull henne. (Centralen-3) 

En handling som enbart uttrycks som en intention behandlas inte som en 
upptrappning i analysen. Samtliga sådana uttryck sorteras därför bort även 
om de kanske hör till hur aggressionen i texterna beskrivs. Det är ett val som 
jag har gjort i analysen. 

Ytterligare något som jag vill påpeka är att det i materialet finns några få 
beskrivna händelser som är tydliga upptrappningar men som inte omfattas av 
upptrappningsstegen. I exempel (194)−(196) ser vi händelser som inte passar 
in i någon av stegens kategorier trots att de är klara upptrappningar i kon-
fliktbeskrivningarna. Att kasta en cykel mot någon, exempel (194), att kläm-
ma någon i en bildörr, exempel (195), är självklara exempel på aggressiva 
handlingar mot en motpart i en konflikt, men de kan inte betraktas som slag, 
livsfarligt våld eller något annat av modellens steg. Samma sak gäller för den 
som nästan trampar på en hund, exempel (196). Han gör sig absolut skyldig 
till en provokation mot hundägaren. Att trampa på en hund skulle möjligen 
kunna vara fysisk kontakt, men är ganska långt från de övriga händelser som 
kategoriserats som fysisk kontakt. 

(194) Wester ser hur mannen sliter sig loss och kastar en cykel mot vakten. 
(Ringen-4) 

(195) Söderblad reste sig ur bilen och blev stående mellan den öppna dörren 
och bilen. Kent Robert Fransson hade då rusat fram och slagit igen dörr-
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en varvid Söderblad kom i kläm. Han sade sig ej ha fått någon skada av 
att klämdes mellan dörren och bilen. (Papillon-12) 

(196) Mannen kom emot dem och gick mellan hundarna och väktarna flera 
gånger och var nära att trampa på båda hundarna. (Gullmarsplan-5) 

Exemplen visar att modellen inte täcker alla möjliga typer av händelser som 
kan uppstå i en konflikt. Men, de händelser som jag redovisar i det här av-
snittet är å andra sidan i stort sett de som finns i protokollmaterialet. De 
händelser som saknar kategori i upptrappningsstegen rör sig med andra ord 
om så pass få att de har fått passera utan att kategoriseras som upptrapp-
ningar. Det ringa antal upptrappningar som inte omfattas av modellen visar 
snarast på hur väl modellen täcker tänkbara typer av händelser som kan ut-
göra steg i en konfliktbeskrivning. 

I något enstaka fall kan man önska sig gradmarkeringar inom varje kate-
gori. Som vi har sett i beskrivningen av modellens samtliga steg finns en 
spännvidd för vad som kan ingå i varje enskilt steg. Ett exempel är fysisk 
kontakt som kan vara en lätt beröring eller en hårdare kontakt på gränsen till 
slag. I Centralen-1, exempel (197), trappas konflikten upp inom ramen för 
just fysisk kontakt. Först tar målsägande Eriksson tag i den misstänkte Ab-
rahamsson, för att som svar på detta själv bli knuffad med hård kraft. Text-
passagen visar tydligt två upptrappningar, men som modellen är utformad 
faller den senare, den hårda knuffen, bort och blir inte kategoriserad som ett 
steg i konflikten. För de här ”missade” upptrappningarna gäller att även de är 
ytterst sällsynta i protokollen. 

(197) [FYSISK KONTAKT] i detta läge så tog Eriksson tag i Abrahamssom 
och började gå mot avspärrningarna. *[FYSISK KONTAKT starkare] 
Abrahamsson blev då arg, och knuffade Eriksson med hård kraft, så att 
hon flög bakåt. (Centralen-1) 

Stegen förutsätter att upptrappningarna uttryckligen anges i texten. Om inte 
händelserna som utgör steg i konflikten anges kan de heller inte komma i 
fråga i analysen. Läser man mellan raderna i exempel (198) anar man en fys-
isk konfrontation mellan målsägande Lund och Hamrén och den misstänkte 
E. Varför skulle annars E vända och vrida på kroppen och varifrån kastar 
han sig bakåt? Det framgår att E är berusad och aggressiv, men förklarar det 
att han vänder, vrider och kastar med kroppen? Nej, jag tror inte det. Här är 
texten oklar. Är texten otydlig och underförstår konfrontation mellan part-
erna, kan den inte kategoriseras med modellens olika steg. Exempel (198) 
kan inte sägas berätta upptrappningen i olika steg, åtminstone inte uttryck-
ligen.  

(198) De väckte upp mannen och denne började omedelbart att uppföra sig ag-
gressivt. Lund och Hamrén insåg på ett tidigt stadium att mannen , dvs 
mt E, var berusad Mt E’s aggressivitet tog sig främst i uttryck att han 
vred och vände med kroppen. Han kastade sig även bakåt med kroppen 
samtidigt som han gapade och skrek åt vakterna. (Mariatorget-1) 
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Ett undantag från kravet på att upptrappningen ska vara tydligt angiven i 
texten har jag gjort för frihetsberövande (5.4.12). Steget från klimax till 
efterföljande slutkommentar underförstår ofta upplösningen frihetsberöv-
ande. Steget är i de flesta fall självklart och det förändrar inte beskrivningen 
av hur fokalisatorn har uppfattat händelseförloppet. 

5.6 Fördelningen av ansvarig för upptrappningarna 
för varje protokolltyp 
Det första steget i analysen av konfliktens struktur har syftat till att bestäm-
ma vilka upptrappningar som varje enskilt protokoll beskriver. Därefter 
bestäms ansvarig för varje enskild upptrappning i hela materialet. Detta ar-
bete omfattar också att identifiera varje karaktärs aktörsroll (misstänkt, mål-
sägande eller vittne). När ansvarig bestäms är det ansvarigs aktörsroll som är 
intressant, inte om det är Svensson eller Nilsson. Slutligen läggs alla miss-
tänktprotokoll samman för att summera ansvariga aktörer för upptrapp-
ningarna i alla misstänktprotokoll. På samma sätt summeras ansvariga aktör-
er i samtliga målsägandeprotokoll och samtliga vittnesprotokoll. De olika 
protokolltypernas ansvariga jämförs därefter med varandra. Det sista jäm-
förande steget av analysen av konfliktens struktur är med andra ord helt i 
linje med det sista steget av analysen av dramats centrum. 

Resultatet av undersökningen blir alltså en fördelning av aktörerna miss-
tänkt och målsägande som pekas ut för att resa hinder i konflikten. Liksom 
för dramats centrum redovisas fördelningen för alla tre protokolltyper miss-
tänktprotokoll, målsägandeprotokoll och vittnesprotokoll i kapitel 8. Fördel-
ningen i misstänktprotokoll jämförs med fördelningen i målsägandeprotokoll 
och vittnesprotokoll. 
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6 Kvantitativa resultat 

I avhandlingens undersökning har jag med hjälp av de två analyserna i de 
bägge föregående kapitlen sökt svaret på frågan om det är den misstänktes 
perspektiv som syns i misstänktprotokoll. Den metod som jag här kommer 
att använda bygger på jämförelse mellan protokolltyperna. Det jag testar är 
om skillnader mellan protokolltyperna finns i de båda analyserna, skillnader 
som kan bekräfta eller inte bekräfta att den misstänkte är fokalisator i miss-
tänktprotokoll. 

I detta kapitel behandlar jag de kvantitativa resultaten från analyserna. 
Polisprotokollens förekomster av de centrummarkerande adverben fram och 
bort är analyserade i kapitel 4 och aktörer i centrum är räknade. Upptrapp-
ningarna av de beskrivna konflikterna i protokollen och vem som görs till 
ansvarig för varje steg är analyserade i kapitel 5. Även dessa är räknade. För 
att pröva om de undersökta perspektivmarkörerna ger utslag och om den för-
hörde misstänktes perspektiv är anlagt i texterna jämförs misstänktprotokoll 
med målsägandeprotokoll och vittnesprotokoll. För analysen av dramats 
centrum har jag velat se om fram- och bort-uttrycken pekar ut den miss-
tänkte genom att ange honom i centrum signifikant mer i misstänktprotokoll 
än i de andra protokollen. I analysen av konfliktens struktur har jag velat se 
om den misstänkte är drabbad av motpartens aggression i misstänktprotokoll 
signifikant mer än i de andra protokollen. Fördelningen av olika centrum 
presenteras i 6.1 och fördelningen av ansvarig för de olika upptrappningarna 
presenteras därefter i 6.2. I avsnitt 6.3 diskuterar jag svaret på frågan huru-
vida den misstänkte är fokalisator eller ej i misstänktprotokollen. 

6.1 Resultat dramats centrum 
I protokollen finns sammanlagt 402 fram- och bort-uttryck. Av dessa har 
288 analyserats som centrummarkerande vilket motsvarar cirka 70 procent 
av materialets samtliga belägg. Av materialets samtliga fram-uttryck anger 
cirka 65 procent centrum och drygt 90 procent av bort-uttrycken anger cent-
rum. Knappt hälften av samtliga centrummarkerande uttryck anger explicit 
karaktären/karaktärerna i centrum och drygt hälften implicerar dem (Tabell 
2). 

Fördelningen mellan uttryck som markerar centrum och uttryck som inte 
gör det bekräftar att betydelsen hos bort primärt aktualiserar centrum. Så 
mycket som 85 (13 explicita + 72 implicita) av de totalt 93 förekomsterna av 
bort är centrummarkerande. En iakttagelse är att fram oftare anger explicita 
centrum och bort företrädesvis implicita centrum. Det kan förklaras med att
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Tabell 2. Fördelning av samtliga fram- och bort-uttryck i hela materialet 
efter om central(a) karaktär(er) anges explicit eller är implicit(a) 

             Betydelse 
Uttryck 

Explicit 
centrum

Implicit 
centrum

Ickecentrum Totalt 

Fram 122 81 106 309 
Bort 13 72 8 93 
Totalt 135 153 114 402 

det textuellt centrala följer den reella tidsaxeln, det vill säga att man berättar 
i tur och ordning. Man är helt enkelt mer benägen att precisera målet för en 
rörelse än utgångspunkten, som redan är given. 

6.1.1 Fördelning av aktörer i explicita och implicita centrum 
Vanligast i hela materialet är att aktörerna misstänkta befinner sig i centrum, 
89 fall, och målsäganden, 72 fall. Därefter kommer själva konflikten (miss-
tänkt och målsägande tillsammans), 68 fall. Minst frekventa i centrum är 
kategorier med vittne: enbart vittne, 30 fall, och vittne tillsammans med 
misstänkt och/eller målsägande, 25 fall. Kategorin övriga utgörs av karak-
tärer som inte är aktörer i brottshändelsen, till exempel en kollega, en vän, en 
flickvän (se exempel (67) i 4.5). I hela materialet förekommer referenter utan 
aktörsroll ensamma i centrum endast fyra gånger (Tabell 3).  

Så till det som analysen ska undersöka, det vill säga om den misstänkte 
ser sig själv i centrum i misstänktprotokoll. De kvantitativa resultaten visar 
att misstänktprotokollen företrädesvis har den misstänkte i centrum, i 34 fall. 
Det ska jämföras med frekvensen för de övriga aktörerna i centrum i miss-
tänktprotokollen: målsägande, 11 fall, vittne, 5 fall, misstänkt och målsägan-
de tillsammans, 15 fall, och vittne med någon av misstänkt eller målsägande, 
6 fall (Tabell 3). 

Nästa steg i analysen är att se om den fördelning som misstänktprotokoll 
uppvisar skiljer sig från fördelningen i målsägandeprotokoll och vittnes-
protokoll. För målsägandeprotokoll gäller att den målsägande är i centrum i 
de flesta fallen, 46 stycken. Frekvensen för de övriga aktörerna ger 33 fall för 
den misstänkte och 3 fall för vittne. Det näst högsta utfallet i målsägande-
protokoll får vi för misstänkt och målsägande tillsammans, 39 fall. Vittne 
med misstänkt och målsägande utgör 3 fall. Vittnesprotokoll, slutligen, har 
vittne samt misstänkt i centrum lika ofta, det vill säga i vardera 22 fall. Här 
finner vi också materialets högsta siffra för vittne tillsammans med misstänkt 
eller målsägande, 16 fall. Målsägande är i centrum i 15 fall och den miss-
tänkte tillsammans med målsägande i 14 fall. 

Den totala fördelningen av aktörer i centrum i hela materialet som visas 
på raden längst ner i Tabell 3 utnyttjas för att se om skillnaderna mellan pro-
tokolltyperna är signifikanta. Detta genom att den totala fördelningen läggs 
till grund för en förväntad (teoretisk) fördelning för varje protokolltyp. 
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Tabell 3. Fördelning centrum (explicita + implicita) i olika protokolltyper 

                 Centrum 
Protokolltyp  

Mt Mä Vt Mt + 
Mä

Vt + 
Mt/Mä

Övriga Totalt 

Misstänkt 34 11 5 15 6 0 71 
Målsägande 33 46 3 39 3 2 126 
Vittne 22 15 22 14 16 2 91 
Totalt 89 72 30 68 25 4 288 

Om skillnader finns mellan protokolltyperna prövas genom att observerad 
fördelning jämförs med förväntad fördelning. När denna statistiska analys är 
genomförd visar den att skillnaden mellan protokolltyperna är signifikanta.24 
Hypotesen att det är den misstänktes perspektiv som är anlagt i misstänkt-
protokoll har alltså bekräftats. 

6.1.2 Fördelning av aktörer i enbart implicita centrum 
Nästa resultatredovisning rör fördelningen över protokolltyper av enbart 
implicita centrum. Av protokollens totalt 288 centrummarkerande uttryck 
gäller 135 explicita centrum och 153 implicita centrum (Tabell 2). Av miss-
tänktprotokollens implicita centrum är det vanligast att konfliktplatsen (med 
både misstänkt och målsägande) är i centrum, 13 fall. Den misstänkte är i 
centrum i 10 fall, målsägande i 4 fall liksom vittne tillsammans med miss-
tänkt eller målsägande, 4 fall. Vittne är implicit i centrum i 2 fall. Flest im-
plicita centrum i hela materialet finner vi i målsägandeprotokoll, 69 fall. I 
målsägandeprotokollen är det framför allt konfliktplatsen som är implicit, 36 
fall, och målsägande, 23 fall. Den misstänkte är implicit centrum i 8 fall, 
vittne förekommer inte ensam implicit i centrum (dock i 2 fall tillsammans 
med misstänkt eller målsägande). I vittnesprotokollen är det framför allt 
vittne, 15 fall, och vittne tillsammans med någon av de andra aktörerna miss-
tänkt och målsägande, 13 fall, som är i centrum. Konfliktplatsen är implicit 
centrum i 11 fall. Misstänkt och målsägande är implicita centrum i 6 fall 
vardera i vittnesprotokoll (Tabell 4). 

Även resultaten av materialets implicita centrum (Tabell 4) har testats sta-
tistiskt på samma sätt som för samtliga centrum (explicita + implicita) (Tab-
ell 3), det vill säga genom att observerad fördelning jämförs med förväntad 
fördelning. Den statistiska analysen visar att också skillnaderna för implicita 
centrum är signifikanta. Skillnaderna är till och med mer signifikanta för im-
plicita centrum än för samtliga (explicita + implicita) centrum.25 Att skillnad- 

                          
24 Avvikelsen mellan observerad och förväntad fördelning testas med χ2-test (chi-två) good-
ness of fit, vilket innebär att man testar om en observerad frekvensfördelning avviker mer än 
slumpmässigt från en förväntad fördelning. Testen är gjort på 1 ‰ risknivå (p<0.001), det vill 
säga den lägsta risknivån för χ2-test. Samtliga analyser har utförts med hjälp av det statistiska 
programpaketet SAS. 
25 Skillnaderna är signifikanta för de implicita vid ett lägre p-värde än för samtliga centrum. 
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Tabell 4. Fördelning implicita centrum i olika protokolltyper 

                 Centrum 
Protokolltyp 

Mt Mä Vt Mt + Mä Vt + 
Mt/Mä

Totalt 

Misstänkt 10 4 2 13 4 33 
Målsägande 8 23 0 36 2 69 
Vittne 6 6 15 11 13 51 
Totalt 24 33 17 60 19 153 

erna är störst för materialets implicita centrum stämmer med antagandet att 
fokalisatorns perspektiv märks tydligast när den karaktär som står i centrum 
är implicit. 

6.2 Resultat konfliktens struktur 
Av materialets 172 protokoll får jag 199 stycken upptrappningar. 27 proto-
koll beskriver två konflikter genom att först återge en konflikt med en miss-
tänkt och sedan ytterligare en konflikt med en annan misstänkt (Medborgar-
platsen och Nynäsvägen). Även andra protokollserier omfattar fler misstänk-
ta och målsäganden, men då är samtliga aktörer inblandade i en och samma 
händelse. 

Tre upptrappningssteg utkristalliseras som mer frekventa än övriga. Det 
vanligaste steget är slag och spark (96 stycken), därefter fysisk kontakt (83 
stycken) och på tredje plats uppmaning (79 stycken). Att slag och spark upp-
träder flest gånger är inte särskilt anmärkningsvärt. Protokollen är berättelser 
om våldskonflikter och som sådana är det givetvis naturligt att skriva om just 
våldet. Att någon uppmanar någon tycks vara det vanliga startskottet för en 
konflikt och som vi ser ett frekvent steg i materialet. Modellen har en verbal 
och en fysisk del. Övergången från det muntliga till det fysiska förefaller 
viktig i en konfliktbeskrivning. Analysen visar i vart fall att det är viktigt att 
ge någon ansvar för just det här upptrappningssteget. Det näst vanligaste ut-
tryckta steget i materialet är fysisk kontakt. Protokollen beskriver i allmänhet 
inte konflikter med grövre våld. Upptrappningsstegen vapen (6 tillfällen) och 
livsfarligt våld (12 tillfällen) är de minst förekommande (Tabell 5).  

Förekomsten av stegen mellan igångsättningen, uppmaningen, och över-
gången till det fysiska, fysisk kontakt, och klimax, slag/spark, fördelar sig 
ungefär jämnt i materialet. Dessa steg är vägran, meningsutbyte, förolämp-
ning, fasthållning och nerdragning. Förolämpning är något mindre vanligt än 
de övriga. Steget tumult förekommer oftare i materialet än vad som syns i 
Tabell 5, eftersom protokolltexten ofta inte anger någon ansvarig för tumul-
tet (5.4.8).  

Stegen uppmaning, fasthållning och nerdragning avviker genom att mål-
sägande nästan alltid görs till ansvarig i samtliga protokoll. Detta är något 
som jag diskuterar vidare i kapitel 7. 
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Tabell 5. Fördelning av ansvarig för varje steg i hela materialet fördelat 
på protokolltyper. Endast steg där ansvarig pekas ut redovisas. Det till-
kommer fyra upptrappningar där någon annan än misstänkt eller målsäg-
ande görs till ansvarig 

    Misstänktprot.       Målsägandeprot.     Vittnesprot.      Totalt           Protokoll 
Upp- 
trappning 

Ansv. 
Mt 

Ansv. 
Mä

Ansv. 
Mt

Ansv. 
Mä

Ansv. 
Mt

Ansv.  
Mä

 

Uppmaning 1 15 4 37 4 18 79 
Vägran 5 1 19 4 14 – 43 
Meningsutbyte 4 7 12 5 8 6 42 
Förolämpning 6 9 11 – 4 4 34 
Fysisk kontakt 4 19 17 21 7 15 83 
Fasthållning – 7 2 18 1 13 41 
Nerdragning 2 18 5 9 2 12 48 
Tumult – 5 11 – 4 5 25 
Slag el. spark 2 21 51 4 17 1 96 
Vapen 1 – 3 – 2 – 6 
Livsfarligt våld 1 2 5 1 3 – 12 
Totalt 26 104 140 99 66 74 509 

I protokollen från förhör med de misstänkta görs målsägande till ansvarig 
för upptrappningen vid 104 tillfällen och den misstänkte vid 26 tillfällen. Det 
omvända gäller för protokoll från målsägandeförhör där den misstänkte oft-
are ansvarar för upptrappningen, 140 tillfällen, än vad den målsägande gör, 
som ansvarar för upptrappningar vid 99 tillfällen. Fördelningen är alltså någ-
ot mindre viktad för målsägandeprotokoll jämfört med misstänktprotokoll. 
För vittnesprotokollen gäller en i stort sett jämn fördelning: misstänkt 66 till-
fällen och målsägande 74 tillfällen (Tabell 5). 

Det som har undersökts är om det är någon skillnad mellan misstänkt-
protokoll och de andra protokolltyperna. Hypotesen att skillnader finns mel-
lan protokolltyper har prövats genom att observerad fördelning jämförts med 
förväntad fördelning. Skillnaderna har sedan prövats statistiskt. Prövningen 
har visat att skillnaderna i analysen kan säkerställas statistiskt, det vill säga 
att hypotesen att det är den misstänktes perspektiv som är anlagt har bekräft-
ats även för analysen av konfliktens struktur. 

6.3 Protokollens fokalisator 
Undersökningen visar att båda analyserna har gett utslag. Det betyder att 
centrum med fram- och bort-uttryck har demonstrerat hur den misstänkte 
tilldelas den positiva värderingen av att vara placerad i centrum i misstänkt-
protokoll. Jag tolkar detta som att ett perspektiv är anlagt och att den miss-
tänkte är fokalisator. I den andra analysen ansvarar den målsägande för att 
trappa upp konflikten i misstänktprotokoll. Här läggs med andra ord en 
negativ värdering på målsägande. Också detta tolkar jag som att ett perspek-
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tiv är anlagt och att det är den misstänkte som är fokalisator. Den hypotes 
som prövats rörande den misstänktes perspektiv i misstänktprotokoll kan 
därmed besvaras. Båda analyserna bekräftar att när den misstänkte är förhörd 
är det han som är fokalisator i det skrivna protokollet. Resultatet av under-
sökningens båda analyser stämmer med rättegångsbalkens anvisningar om 
att så nära som möjligt följa vad den förhörde säger. Ett av avhandlingens 
syften har varit att se om den misstänkte får en rättvis behandling i brott-
målet. Den här perspektivundersökningen pekar mot att så är fallet genom att 
det är den förhörde som är fokalisator i misstänktprotokoll. Jämförelsen av 
analyserna av målsägandeprotokoll och vittnesprotokoll har möjliggjort att 
resultatet för misstänktprotokoll har kunnat säkerställas. 
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7 Slutdiskussion 

Avhandlingens övergripande syfte har varit att introducera nya redskap för 
analys av perspektiv i berättande texter. I detta kapitel diskuterar jag dessa 
analysredskap och den perspektivanalys som jag nu har genomfört för att 
utveckla och pröva analysredskapen. 

Utgångspunkten för min avhandling har varit den teoretiska diskussionen 
om perspektiv i litterära texter som kan sägas ha ett traditionellt berättande. 
Perspektivdiskussionen kring det här slaget av berättelser utgår mer eller 
mindre uttalat ifrån att ett anlagt perspektiv är en av flera möjliga versioner 
av samma händelseförlopp. Här har den typ av texter som jag har valt att 
undersöka passat väl in. Polisprotokollen är konfliktberättelser med väl defi-
nierade antagonister och en kronologi som så gott som följer händelse-
förloppet. Vad som framför allt har gjort protokollmaterialet intressant är att 
det omfattar flera skrivna versioner av samma dramatiska händelseförlopp, 
något som har varit fruktbart för analysen eftersom det möjliggjort en jäm-
förelse mellan de olika versionerna. 

7.1 Nya redskap för analys av perspektiv 
Redskapen för perspektivanalysen har visat sig fungera även om de inte är 
helt enkla att hantera. För analysen av dramats centrum gäller det till exem-
pel att kunna skilja centrumbetecknande fram från de icke centrumbeteck-
nande. För konfliktens struktur gäller det att i analysen av stegringen etablera 
vilka hinder det handlar om i det givna fallet, eftersom seriens tolv steg från 
uppmaning till livsfarligt våld inte gäller alla konflikttexter. En förtjänst med 
båda analyserna är att om man studerar flera texter och jämför dem så kan 
man räkna och signifikanstesta och på så vis komma bort från mer impres-
sionistiska nedslag i detaljer i texterna. 

Jag har i det här arbetet haft en litteraturvetenskaplig ram för min diskus-
sion om perspektiv (kap. 2). Genettes definition av fokalisation som begräns-
ning av information i betydelsen av vad man kan se, har jag betraktat som 
god men inte tillräcklig. Därför har jag vänt mig till Rossholms vidare per-
ceptionsperspektiv ”som uppfattad av” för att också komma åt begränsning i 
hur och vad man vill se. Både undersökningen av fram och bort och under-
sökningen av upptrappningsstegen analyserar hur fokalisatorn omedvetet 
eller medvetet väljer att uppfatta händelsen. Analysen av dramats centrum 
visar vad eller snarast vem fokalisatorn vill se som central(t) i dramat. Ana-
lysen av konfliktens struktur visar hur fokalisatorn uppfattar delarna i händ-
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elseförloppet och också vilka delar han väljer att minnas. Det till viss grad 
nya med mina analysredskap, vad gäller perspektivdiskussionen, är med 
andra ord att de handlar om hur man vill se och vad man vill se. 

Jag har visat att vem som är fokalisator är en utslagsgivande faktor när det 
gäller val av centrum (angivet med adverben fram eller bort). Den som inne-
har perspektivet ger sig själv företräde som dramats centrala karaktär. Min 
undersökning har också visat att när fram och bort markerar perspektiv är 
implicita centrum starkare perspektivmarkörer än explicita centrum. 

Jag vill här samtidigt passa på att lyfta fram att centrum även kan studeras 
med andra språkliga uttryck såsom verbet komma, adverbparen in–ut och 
upp–ner. Men också för dessa utryck har man samma besvär med att sortera 
bort de icke centrumbetecknande fallen. 

Jag har också visat att vem som är fokalisator är utslagsgivande för valet 
av ansvarig för aggressiviteten i en konflikt. Den som görs till ansvarig för 
aggressionen får därigenom rollen som antagonist och därmed får hans mot-
part rollen som protagonist. Hjälten – protagonisten – är den karaktär foka-
lisatorn känner sympati för och identifierar sig med. 

Min tillämpning av modellen konfliktens struktur på två scener ur Shake-
speares Romeo och Julia (5.3) har visat att analysen fungerar på andra kon-
fliktberättelser än polisprotokoll. Analysen av ansvarig för hindren i upp-
trappningen i Romeo och Julia-exemplet (88) visar att av de angivna stegen 
ansvarar Julias kusin Tybalt för fem. Romeos vän Mercutio ansvarar bara för 
steget förolämpning. Fokalisationen associeras därmed med Romeo och hans 
släkt. Detta lilla analysnedslag i en helt annan texttyp än polisprotokoll ser 
jag som ett bevis för att analysmodellen är generaliserbar på olika konflikt-
berättelser. 

7.2 Perspektivet i misstänktprotokoll 
I min undersökning av perspektiv har jag satt misstänktprotokoll i särskilt 
fokus. Min fråga har rört om det är den förhördes perspektiv som är anlagt i 
texten. Resultatet av centrumanalysen i avhandlingens misstänktprotokoll 
visar att den misstänkte i första hand anges som den centrala karaktären. Den 
misstänkte beskriver med andra ord händelsen som han uppfattar den genom 
att ange sig själv som den karaktär som är i centrum. 

Analysen av hinder och ansvar för hinder visar att misstänktprotokoll 
beskriver ett drama där den misstänktes antagonist reser allt högre hinder för 
honom. Misstänktprotokoll framställer därmed den misstänktes som prota-
gonist enligt det fransk-klassiska mönstret. Det mest typiska fransk-klassiska 
dramat är en tragedi där hjälten går under. Riktigt så illa är det inte för den 
misstänkte i avhandlingens konfliktbeskrivningar, men att gripas av polisen 
och föras till arresten är inte ett lyckligt slut för en brottsmisstänkt. Det är 
därför rimligt att tänka sig att det fransk-klassiska dramamönstret speglar 
den misstänktes perspektiv. Slutet är en tragedi. 
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Den hypotes som bekräftas är att polisen följer rättegångsbalkens anvis-
ningar om att ligga nära vad som sägs under förhöret. Det är den misstänktes 
perspektiv som är anlagt i misstänktprotokoll. Sättet polisen följer den miss-
tänkte på är den tragiska berättelsen, något som jag snart ska återkomma till. 

Jönssons (1988) undersökning visar att den förhörde har relativt lite in-
flytande över vad som står i protokollet. Hennes resultat är att nära hälften 
av informationen i texten kan återföras på den protokollförande polisen. Vid 
sidan av att polisen i förhöret sovrar information och styr informationen gen-
om sina frågor, måste han också formulera en skriven text av det som kom-
mer fram. Polisen ska då skapa en sammanhängande text som kan förstås av 
en presumtiv läsare. Den här processen beskriver Jönsson som att polisen 
först väljer vissa för honom relevanta aspekter och mer eller mindre ignorer-
ar andra (1988:97). Därefter tolkar han de underförstådda sammanhangen 
mellan de valda fragmenten från förhöret och skapar en logisk-kronologisk 
ordning i texten. Han fogar in uppgifter som är underförstådda mellan part-
erna i dialogen, men som måste uttryckas i texten för läsaren. Den skrivna 
textens ökade krav på sammanhang, gör alltså att polisen fogar samman mer 
fragmentariskt, icke nödvändigtvis kronologiskt, framställda uppgifter från 
den misstänkte, med egna formuleringar, vilka i sig blir betydelsefulla för 
läsarens bild av händelseförloppet (1988:78–80, 90–92).  

Trots att mycket återgår på polisen, som Jönsson har visat, kan man i 
protokollen se den förhördes perspektiv. Mina resultat behöver dock inte stå 
i kontrast till Jönssons. Jag menar att när polisen formulerar den skrivna kon-
fliktberättelsen faller han tillbaka på kulturellt väl etablerade textmönster. 
Det handlar inte bara om krav på att tydliggöra sammanhang och kronologi. 
Det handlar om mönster för berättande som ytterst går tillbaka på litterära 
förebilder. Sättet på vilket han fogar samman fragmenten till en samman-
hängande text skapar en dramatisk text så som vi känner den.  

Det som sagts om centrum i misstänktprotokoll gäller i stort sett också för 
målsägandeprotokoll, det vill säga att den förhörde målsägande anger sig 
själv i centrum. Resultatet är dock tydligare för misstänktprotokoll. I cent-
rumanalysen av målsägandeprotokollen anges målsägande i centrum, men 
även själva konfliktplatsen är central. Eftersom brottsrubriceringen är ”våld 
mot tjänsteman” är det möjligt att den skrivande polisen i större utsträckning 
försöker styra konfliktbeskrivningen åt ett mer nyanserat håll för målsäg-
andeprotokollen, alltså bort från det perspektiviska. 

7.3 Olika hjältehistorier 
Det är vanligt att texter som återger händelseförlopp har ett anlagt perspek-
tiv. Hellberg skriver att skrivna berättelser normalt berättas ur någons per-
spektiv och att detta är typiskt för berättartekniskt okontroversiell eller osofi-
stikerad skönlitteratur (1996:30). Vad som anger perspektiv i en text kan 



 135

vara svårt att upptäcka, kanske för att vi är så vana vid den här berättar-
tekniken. När vi sedan själva berättar övertar vi dessutom gärna konven-
tioner som är djupt rotade hos oss. En sådan konvention är att ge någon 
hjälterollen, lycklig eller tragisk. Jag menar att mönstret för hjälteberättelser 
är mycket starkt. När polisen skriver misstänktprotokoll övertar han mönstret 
för den tragiska hjälten och på så vis blir det tydligt den misstänktes per-
spektiv. Detta återgår på Genettes (1980) två frågor om fokalisation. Den 
första frågan Vem talar? refererar till den berättande instansen och svaret 
torde vara polisen. Genettes andra fråga Vem ser? rör perspektiv i texten och 
kan för misstänktprotokoll besvaras med att det är den misstänkte som ser. 
Man kan säga att texterna återger hur den misstänkte vill se och vad han vill 
se av konflikthändelsen. 

Jag har redan sagt att misstänktprotokoll följer det fransk-klassiska 
mönstret genom att framställa den misstänktes som protagonist och tragisk 
hjälte. Går man så till målsägandeprotokoll visar analysen av hinder att mål-
sägande är protagonist. För honom är den misstänkte antagonist och den som 
reser hinder. I målsägandeprotokollen finns dock tecken på att mönstret att 
antagonisten reser hinder inte stämmer fullt ut. Några tydliga undantag finns 
där protagonisten tar initiativ till upptrappningen. En förklaring kan vara att 
konfliktberättelser kan falla tillbaka på andra litterära mönster än det fransk-
klassiska. Fell (1977) lyfter fram Propps modell och påpekar att hjälte-
beskrivningen så som vi känner den från Propp går igen i olika typer av film 
och litteratur som domineras av energifylld handling. I sådana berättelser 
finner man en hjälte som är aktiv bland annat genom att själv vid vissa till-
fällen resa hinder. Typiskt är ett lyckligt slut för hjälten och det stämmer ju 
också för målsägande. 

Propp har sammanställt sina handlingsfunktioner utifrån folksagor (3.2.1), 
men faktum är att de kan appliceras på protokolltexterna. I Propps modell 
träder hjälten in i handlingen genom att en brist förmedlas honom och hjält-
en uppmanas att ge sig av hemifrån (IX). Det kan jämföras med att polisen 
eller väktaren får ett larm om att något som kan vara en lagöverträdelse är på 
gång. Propps hjälte bestämmer sig för att lösa problemet (X) och polisen be-
stämmer sig för att rycka ut. Hjälten ger sig på någons uppdrag av hemifrån 
(XI) och polisens uppdrag är att åka till brottsplatsen. Hjälten förs till platsen 
där det sökta föremålet/bristen finns (XV) och polisen åker till brottsplatsen. 
Hjälten strider med skurken (XVI) och polis och medborgare hamnar i vålds-
konflikt. Under striden får hjälten ett märke (XVII), ibland får polisen ett sår 
eller annan skada. Slutligen besegras Propps skurk, varpå den ursprungliga 
bristen/olyckan omintetgörs och polisen upprättar lag och ordning (XVIII). 
Hjälten återvänder hem (XX) vilket i polisens fall kan jämföras med att han 
återvänder till polisstationen. Propps modell kan uppfattas som att hjälten 
söker upp antagonisten och konfronterar honom och på så vis drar igång kon-
flikten. I målsägandeprotokollen kan målsägande öppna handlingen genom 
att uppmana den misstänkte, det vill säga ta första initiativet till att resa hind-
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er. Just i fråga om uppmaningar står målsägande i stort sett alltid för upp-
trappningen. Det som sedan händer i sagan är att skurken besegras och den 
ursprungliga bristen omintetgörs. För protokollen innebär det att polisen 
skapar lugn på platsen och berövar den brottsmisstänkte friheten. Frihets-
berövandet är för övrigt också ett upptrappningssteg som målsägande alltid 
ansvarar för. I Propps modell återvänder hjälten hem och i förhörsproto-
kollen återvänder polisen till polisstationen.26 

Jag menar att när samma händelse återberättas på olika sätt efter två givna 
mönster kan det förklaras med att mönstren finns väl etablerade i våra med-
vetanden. Gärdenfors (2007) menar att vi har en lång rad mönster på alla 
nivåer i vårt tänkande. En del av de här mönstren är grundade på vår bio-
logiska beskaffenhet, några har vi lärt oss i vår barndom och i vår utbildning 
och några får vi från den kultur vi lever i. Med betoning på mönster från den 
kultur vi lever i menar jag att när polismannen fogar samman fragmenten 
från förhöret till en sammanhängande text skapar han en dramatisk text så 
som vi känner den från litteratur, teater, film etc. Därför kan vi ta till dem 
när vi erfar något som till exempel ett händelseförlopp och när vi återger en 
sådan situation. Jag har visat att de protokoll som jag undersökt som be-
skriver konflikthändelser är inspirerade av litterära förebilder (och film). 

Mönstret för den fransk-klassiska tragedin går i själv verket att urskilja 
också i ett par protokollserier där den förhörde den misstänkte inte står i 
centrum. Det handlar i bägge fallen om att den tragiska hjälten är en annan 
än den förhörde. Den första protokollserien där karaktären i centrum är någ-
on annan än den misstänkte själv är Stora Mossen som omfattar ett kamrat-
gäng på fyra personer. De är alla misstänkta för våld mot tjänsteman och för-
hörsprotokoll har upprättats för dem alla. Protokollserien har alltså fyra 
misstänkta. En av dessa män uppges ha en sjukdom som enligt de andra för-
hörda misstänkta innebär att han lätt kan få fysiska skador. De andra är upp-
rörda över att målsägande väktare använder våld mot kamraten. Exemplen 0, 
0 och 0 visar hur passagen med annan misstänkt än förhörd ser i ut i tre av 
protokollen från Stora Mossen. Protokolltexten i exemplen (199) och (200) 
är från förhöret av misstänkt ”Karlsson” och återger händelsen kring 
misstänkt ”Hans”. Hans anges som centrum i (199) samordningen ”Vakten 
går fram och ställer sig […]” och i (200) med bort-uttrycket ”[…] han ryckte 
bort vakten från Hans […]”. 
                          
26 Jag har inte studerat vittnesprotokoll så systematiskt som misstänktprotokoll och målsäg-
andeprotokoll. Ändå kan jag konstatera att också vittnesprotokoll har anlagt perspektiv i det 
att de ofta anger sig själva i centrum. Här finns dock en variation mellan explicita centrum 
och implicita centrum. Det är företrädesvis i implicita centrum man ser vittnen. Misstänkt och 
målsägande anges i hög grad explicit i centrum, vilket kan förklaras med att vittnet primärt 
har till uppgift att beskriva vad som händer mellan antagonisterna. Värt att påpeka är att man 
utan att närmare analysera ett vittnesprotokoll kan se vilken av antagonisterna som har sympa-
tierna. Detta brukar sammanfalla med om vittnet är en privatperson (då är misstänkt prota-
gonist och mönstret följer det frankklassiska) eller om vittnet är en kollega till målsägande (då 
är målsägande protagonist och mönstret följer Propp). 
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(199) Vid ett tillfälle inne i hallen hör Karlsson [förhörd misstänkt] att en av 
vakterna säger att dom skall gripa en av dom. Den mindre vakten upp-
träder mycket aggressivt. Han inriktar sig på Hans, som hela tiden upp-
manat Karlsson och Bjrön att ta det lugnt. Vakten går fram  och ställer 
sig framför Hans [annan misstänkt] och skriker. Hans säger till honom att 
han inte får röra honom p g a att han lider av en ledsjukdom. Vakten 
svarar högt ” det hör inte hit”. (Stora Mossen-8, misstänktprotokoll) 

(200) Karlsson [förhörd misstänkt] erkänner våld mot tjänsteman samt våld-
samt motstånd. Han erkänner alltså att han ryckte bort vakten från Hans 
[annan misstänkt] samt att han slet sig loss ur det grepp, som den ena 
vakten höll runt hans högra arm utanför tunnelbanehallen. (Stora Moss-
en-11, misstänktprotokoll) 

I exempel (201) är det misstänkt ”Hedberg” som är förhörd och beskriver 
vad som händer kring misstänkt ”Hans Sandstedt”. Sandstedt anges som 
centrum med bort-uttrycket ”[…] och slänger bort honom från Sandstedt”. 

(201) Den mindre av vakterna går då i riktning mot Sandstedt [annan miss-
tänkt]. Hedberg [förhörd misstänkt] tycker att det är märkligt p g a att 
Sandstedt hela tiden uppmanat både honom och Karlsson att lugna ner 
sig. Vakten ställer sig i närheten av Sandstedt och skriker. Han kommer 
inte ihåg vad vakten skriker. Då blir Karlsson rädd att han skall ”flyga” 
på Sandstedt, eftersom Sandstedt opererats flera gånger för en ledsjuk-
dom. Karlsson griper därför tag i vakten och slänger bort honom från 
Sandstedt. (Stora Mossen-9, misstänktprotokoll) 

När de misstänkta i protokollserien Stora Mossen inte anger sig själva i cent-
rum så är det mannen med sjukdomen som är i centrum. Speciellt för de här 
protokollen är att en viss karaktär gemensamt framstår som central i händel-
sen för flera förhörda, och att denne också blir gripen, det vill säga slutet är 
olyckligt för honom också. 

Det andra fallet där en annan misstänkt än den förhörde är i centrum kon-
centrerar sig till ett och samma protokoll, Nynäsvägen-7. Den här gången är 
det ett äkta par där båda är misstänkta. Mannen är mer aktiv i brotthändelsen 
och är misstänkt för grövre våld än kvinnan. Kvinnan som blir förhörd har 
med andra ord en nära relation till den karaktär som hon anger i centrum. 
Liksom i exemplet från Stora Mossen blir herr Lindstedt i exemplet från Ny-
näsvägen också gripen och får därmed rollen som tragisk hjälte. I protokollet 
från förhöret med fru Lindstedt anger hon sin man i centrum tre gånger. 
Exempel (202) visar hur fru Lindstedt först är centrum själv ”Taxichauffören 
kommer sedan fram till fru Lindstedt […]” och i meningen efter hennes man 
”[…] går nu fram med långa kliv mot maken […]”. Något längre ner i proto-
kolltexten är den förhörde trajektor och mannen i centrum ”Fru Lindstedt 
kliver nu ur taxin på den vänstra sidan och går fram till maken”.  

(202) Fru Lindstedt skjuter nu igen passagerardörren om maken men maken 
öppnar den igen. Taxichauffören kommer sedan fram till fru Lindstedt 
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och säger att det var hetsiga poliser och att han är van vid att de är trev-
liga. Den manliga polisen går nu fram med långa kliv mot maken där 
han står vid den öppna passagerardörren, och säger ”nu djävlar” till herr 
Lindstedt. Herr Lindstedt står nu med sin vänstra axel vänd mot den 
manlige polisen. Fru Lindstedt kliver nu ur taxin på den vänstra sidan 
och går fram till maken. Herr Lindstedt yttrar inget. Den manlige polisen 
tar nu tag om Per Lindstedt bakifrån och försöker knuffa in honom i 
taxin. Den kvinnliga polisen går även hon fram mot dem och försöker att 
hjälpa kollegan att knuffa in herr Lindstedt utan att lyckas. I denna situa-
tion går Marta Frisk ur taxin. Fru Lindstedt fråga poliserna vad de gör 
och får svaret att han röker på motorväg. Den kvinnliga polisen slår så 
bort herr Lindstedts cigarett från hans hand. Den manlige polisen går 
bort mot polisbilen bakom taxin. Då tar den kvinnliga polisen ett tag om 
herr Lindstedts hals, i något polisgrepp med sin arm där hon står bakom 
herr Lindstedt och fäller herr Lindstedt till marken så att han blir ligg-
ande på rygg. Enligt fru Lindstedt så ligger maken helt lealös och blev 
tydligen avsvimmad för en stund. Fru Lindstedt undrar om hon inte är 
riktigt klok. Den kvinnliga polisen svarar med att fru Lindstedt har slagit 
henne. Fru Lindstedt ber då att hon skall tala om var hon har blivit slaget. 
Den kvinnliga polisen svarar med att ”du är full” till fru Lindstedt. 
(Nynäsvägen-7, misstänkprotokoll) 

Den som läser ytterligare ett stycke längre ner kan lätt förstå att den förhörda 
är upprörd över det som händer. I hennes beskrivning svimmar hennes man 
på grund av det polisvåld han utsätts för. Våldet motiveras av att han står och 
röker bredvid taxibilen på motorvägen. Jag menar att exemplet är ett fall av 
den förhördes perspektiv. I centrum befinner sig dels den förhörda själv, dels 
en person som hon har en nära relation till och som hamnar i en situation 
som väcker starka känslor hos henne. 

De här sista exemplen där den misstänkte anger en annan tragisk hjälte än 
sig själv, stärker min slutsats att den som återberättar en dramatisk händelse 
faller tillbaka på litterära förebilder med olika hjälteroller. 

7.4 Slutord 
Att hitta redskap för tillämpad analys av perspektiv är och förblir en svår 
uppgift. Till att börja med är själva begreppet perspektiv förknippat med en 
räcka definitioner och användningar. Därtill har vilken typ av objekt man 
studerar betydelse för hur frågan om perspektivet ska besvaras. De redskap 
som jag har introducerat och arbetat med i den här avhandlingen erbjuder 
inga mekaniska verktyg. Ändå är det min förhoppning att de ska kunna ut-
vecklas ytterligare framför allt genom att de tillämpas på andra typer av be-
rättande texter än polisprotokoll. 
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Summary 

 
This dissertation investigates perspective in police reports. Generally speak-
ing, it could be said that the study of perspective suffers from a lack of 
applied analysis. The overall aim of this dissertation is thus to introduce new 
tools to analyse perspective in written narratives.   

When several people give their accounts of the same sequence of events, 
it is usually the case that their accounts vary to different degrees. This may 
be because they have experienced things differently (they have seen, heard 
and felt differently) or they choose to include certain details or leave out 
others. Sometimes the person giving the account has different interests in the 
event and/or in re-telling it. There are also cases where people say what 
other people have said and, so to speak, take over that person’s understand-
ing of it. When an account of the same sequence of events is given as one of 
several possible versions of what happened, this is usually referred to in lite-
rary studies as a text with a chosen perspective. Each version thus establishes 
a perspective. This is something that has been studied especially in literary 
texts. However, in this study, a completely different text type, specifically 
police reports, is examined. The material investigated consists of police 
reports from interviews about acts of violence between regular citizens and 
police officers or security guards. The reports have characteristics that make 
them particularly suitable for an analysis of perspective in the same way per-
spective is discussed in literary contexts. The police report material consists 
of accounts of the same conflict from a number of different people (the 
suspect, the injured part and witnesses), that is, several different versions of 
the same sequence of events. There are also clearly different interests behind 
the different written versions. At the same time, the different versions show 
similarities, which justifies a comparative method in analysing the different 
reports. 

Starting out with a theoretical discussion of perspective in literary texts 
and of characteristics of police reports, two tools are developed to analyse 
some linguistic means by which perspective can be  identified. In the study, 
perspective is considered to be a characteristic of the text. The analytical 
tools discussed have already been developed, but they were never used pre-
viously for the analysis of perspective. The first analysis, which I call the 
centre of the drama, can be placed within the framework of cognitive seman-
tics. This analysis concerns spatially expressed relations in the text, when 
positions reported as being central are reported by virtue of one or more 
characters being at the scene. The second analysis, which I call the structure 
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of the conflict, can instead be placed within the theoretical framework of 
dramaturgy. The analysis concerns dramatic patterns in the accounts of the 
conflict and the character’s active role in the conflict described.  

The hypothesis being tested is whether the suspect’s perspective is dis-
cernible in the report of the suspect’s account. This hypothesis is tested by 
determining whether the suspect’s account differs significantly from those of 
the injured party and witnesses. The method for testing the hypothesis is 
comparative; the analysis of the report of the injured party’s account and the 
witnesses’ accounts serves as comparative material in the analysis of the 
report of the suspect’s account. The hypothesis is based on knowledge we 
have about police reports. One the one hand, there are instructions in the 
Swedish Code of Judicial Procedure to faithfully follow the spoken word, 
which should give the suspect’s perspective. On the other hand, results from 
work done previously by Linda Jönsson (1988) indicate that the suspect’s 
perspective seems to disappear to a large degree from the text of the 
suspect’s account. The hypothesis advanced in this investigation then leads 
to another aim, that is, to contribute to the discussion on the suspect’s in-
fluence in criminal procedure. 

Chapter 1 includes a review of studies carried out on Swedish police 
reports. Linda Jönsson’s research is given particular attention. In her disser-
tation (1988), she addresses perspective in police reports in part by com-
paring what is said in the interview with what is stated in the written report. 
The results of Jönsson’s investigation indicate that the written account of the 
crime is to a high degree formulated by the police officer conducting the 
interview. Also in chapter 1, the aim of the dissertation, as noted above, is 
presented. This is followed by a presentation of the material in the investi-
gation, which consists of 172 police reports from 23 different preliminary 
investigations. 

In chapter 2, the theoretical framework is presented, beginning with a dis-
cussion of perspective in literary studies. The aim of this overview is to find 
a way to study perspective in an applied linguistic analysis and descriptions 
of linguistic means with which perspective can be expressed.  

An underlying assumption is that perspective presupposes that whatever 
is presented is one of several possible versions of the story of the sequence 
of events. In order to determine who has the perspective in the text, the foca-
liser, Genette (1980, 1988) gives great emphasis to where in the space of the 
account the narrative information, as it is called, is conveyed from. Other re-
searchers bring in the object of the perspective, the focalised, and focus on 
the text and whose understanding of the event and space is described there 
(Jahn 1996, 1999). Rossholm (2003) distinguishes two ways in which the 
reader can share the perspective with the focaliser, either through what is 
called the afferent perspective or the efferent perspective. In this dissertation, 
it is the afferent perspective that will be analysed. Rossholm describes this as 
the text “being perceived by” a character (the focaliser). 
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The afferent perspective can be described as a limiting of what the foca-
liser can see (Genette 1980, 1988). It can also be described as how the foca-
liser can see (Sonesson 2005). Sometimes two people can in principle both 
perceive everything that occurs in the situation that is reported. What hap-
pens is that they focalise different things. The difference then is not as 
Genette describes, what a person can and cannot see, but rather what the 
focaliser wants to see and how the focaliser wants to see. The limiting of 
what and how a person wants to see can entail more or less conscious choi-
ces. Up until now, what and how a person wants to see has not attracted 
much attention in the research on perspective.  

In chapter 3, two analytical models are presented. They consider a few 
characteristics of police reports in the study. It is striking that the police 
reports include many spatial expressions that indicate the locations and 
movements of the different characters. The reports are characterised by the 
way they depict a dramatic event and resemble dramas. The sequence of 
events follows a conflict between well-defined parties where some are assig-
ned a more central and important role and others are assigned responsibility 
for the aggression in the conflict.   

The first analytical model – the centre of the drama – concerns seeing 
space differently, and having different limits in one’s way of experiencing 
the sequence of events in terms of the space and characters in the event. The 
centre of the drama addresses how the focaliser presumably unconsciously 
chooses to highlight a certain character as important in the sequence of 
events retold. This conceptualisation of the focaliser is realised in the text 
through certain spatial expressions. In the analysis, I assume that the foca-
lised is a place or position that the focaliser perceives or chooses to perceive 
as central. I have found the cognitive semantic concept of image schema 
useful. To analyse the different centres of the drama, I use the image schema 
CENTRE–PERIPHERY and expressions for the spatial fram–bort (Eng. up to – 
away from) dimension. Both fram and bort can realise CENTRE and PERI-
PHERY. In concrete terms, this means that I analyse instances of the adverbs 
fram and bort and their derivations. 

A point or place becomes central by virtue of there being one or several 
characters there that are important in how the focaliser perceives the event. 
These points become part of how someone sees the characters in the event 
and/or wants to see them. The centre of the drama should not be associated 
with the place where the person assigned the perspective is located in the 
sense of deictic centre or be associated with the observer, although these 
places can be the same. One assumption is actually that the focaliser tends to 
perceive himself as central. 

Chapter 3 continues by presenting the second analytical model – the 
structure of the conflict – which concerns perceiving the dramatic develop-
ment of events differently. The differences can be seen in the focaliser’s 
choice of events and how the sequence of events is viewed. I link the way 
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the sequence of events is perceived to how aggression is consciously or un-
consciously described in the sense of how different characters cause the con-
flict to escalate. Because it is generally possible to identify one character 
who is responsible or more active in an individual event in the conflict, the 
choice of events can be seen as a way of limiting what a person wants to see 
in the sequence of events. Along with the choice between different events, 
an individual event can be interpreted differently depending on who is re-
sponsible for the aggression behind it. One can then speak of limits in how a 
person wants to see. The structure of the conflict can thus be described as 
how the focaliser chooses to present a certain character as responsible for the 
aggression in a conflict.  

I maintain that the same sequence of events can give rise to different hero 
stories depending on what perspective the person telling the story chooses. 
The same sequence of events can thus be described with a happy ending or 
as a disaster depending on who is given the role of protagonist. It should be 
possible, for instance, to make folktales with a victorious hero into tragedies 
by making the villain the protagonist (instead of antagonist). I link the choice 
of the role of hero to the afferent perspective. Tragic hero or victorious hero 
depends on who the focaliser is. 

I see the fact that the two analytical models are so different as a good 
thing in itself because there is nothing that clearly indicates that the two ana-
lyses should confirm or not confirm the hypothesis about the suspect’s per-
spective in police reports. The centre of the drama assigns a positive evalu-
ation to a person (or several people), and this is independent of whether or 
how a person is acting at that moment. The structure of the conflict, in con-
trast, assigns a person a negative evaluation that is directly linked to that 
person’s action. If the report of the suspect’s account is to show the suspect’s 
perspective, then the suspect should get the positive evaluation in the first 
case and rarely the negative evaluation in the second case. In my investi-
gation, there is nothing that says getting it right in one case means getting it 
right in the second. But if the analyses point in the same direction, they can 
instead be assumed to confirm each other’s results. 

The analytical tools have been taken from different fields of research, but 
both analyses allow perspective in the text or section of text to be studied as 
a whole. The investigation thus leads to two comparisons between reports, or 
rather between types of reports. This is necessary in order to find any differ-
ences regarding the indicators of perspective that I chose to study between 
the three groups of accounts, those from suspects, injured parties and wit-
nesses. The study of the afferent perspective “perceived by” is done in the 
same way in all three groups. The analyses of reports of injured party 
accounts and witness accounts are then used as comparative material for the 
analyses of reports of suspect accounts, because the hypothesis I am testing 
is that the perspective of people interviewed is included in the report of the 
suspect’s account.  
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In chapter 4, the analytical model of the centre of the drama in police 
reports is applied through an analysis of the adverbs fram and bort together 
with their derivations and compounds. Categorisations in the analysis and 
the borderline cases that turn up are exemplified and discussed in detail. 

Included in the categorisations is the difference between explicit and im-
plicit centre. Along with the choice of centre, the language user also makes a 
choice (consciously or unconsciously) in the text of whether he will specify 
which character(s) is found in the centre. When the character in the centre is 
specified in the context that immediately follows, I call it the explicit centre. 
When the character in the centre is not specified in the context immediately 
following, I call it the implicit centre. Which character(s) is implied is usu-
ally indicated clearly by the context before the expression for the centre. I 
assume that implicit centres are a stronger marker of perspective than expli-
cit centres. I think this is justified because a character that is the obvious 
focus of interest does not need to be specified explicitly but can instead be 
implied. The explicit indicates what the focaliser perceives as not being 
obvious in the event. The implicit instead indicates what is obvious to the 
focaliser. 

Chapter 4 also includes a description of how people identify which actors 
(the suspect, injured party, witness) are in the centre of the drama.  

In chapter 5, the analytical model is applied to the structure of the conflict 
by analysing the obstacles in the report that are gradually introduced and 
raised. To determine which character in the police report raises the most 
obstacles, the obstacles must first be identified. I have thus designed a ladder 
of escalation to describe what possible obstacles can be raised. The first step 
in the conflict is appeal and the last is lethal violence. The first part is verbal: 
appeal, refusal, exchange of words and insult. The second is physical: phys-
ical contact, holding, dragging a person down, grappling, fisticuffs or kick-
ing, weapon and lethal danger. 

The person who is made responsible for the aggression in the conflict 
emerges as a result of which character in the text is described as being re-
sponsible for the obstacles. In order to determine this, the person responsible 
for each escalation is identified in each report. After this, it is determined 
which role (suspect, injured party, witness) each person responsible has. 

The analytical model is also tested successfully on a scene of conflict in 
Shakespeare’s play Romeo and Juliet, that is, a completely different text type 
than police reports. 

The quantitative results from the two investigations are presented in chap-
ter 6. The method is based on a comparison between reports of the suspect’s 
account and reports of the injured party’s and witnesses’ accounts. The com-
parison concerns which actor is in the centre in the different types of reports 
and which actor is made responsible for the aggression in the different types 
of reports. I return to the hypothesis of the dissertation regarding the 
suspect’s perspective in the report of the suspect’s account. What is tested 
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here is whether there are differences between the types of police reports in 
the two analyses, differences that can confirm or not confirm that the suspect 
is the focaliser in the report of the suspect’s account. Both analyses yield 
results, which in both cases can be validated.  

The results from the centre of the drama analysis show that the suspect 
lies at the centre of the report of the suspect’s account. The statistical 
analysis shows that the differences between report types are significant. The 
results for the implicit centre are even clearer in that the differences are even 
more significant. The suspect is implicitly in the centre of the report of the 
suspect’s account. The results for the structure of the conflict indicate that 
the injured party is made responsible for the escalation in the report of the 
suspect’s account. In other words, they confirm each other’s results, which 
means that the suspect is the focaliser in the report of the suspect’s account.  

Finally, in chapter 7, the results of the investigation are discussed in con-
nection with whether the tools introduced can be considered to work in the 
analysis of perspective. The tools for analysing perspective work even 
though they are not easy to handle. For the analysis of the centre of the 
drama, it is a question of being able to distinguish, for instance, the centre-
denoting fram from non-centre-denoting expressions. For the structure of the 
conflict, it is a question of establishing in the analysis of escalation what 
obstacles are involved in the case in point, given that the twelve steps 
ranging from challenge to lethal violence do not apply to every conflict text. 
One advantage to both analyses is that, if several texts are studied and 
compared, one can make a count and do a significance test and in this way 
get some distance from more impressionistic aspects of details in the texts. 

I demonstrate that whoever is the focaliser is a decisive factor in the 
choice of centre (indicated by the adverbs fram or bort). Whoever has the 
perspective gives himself priority as the central character in the drama. My 
investigation also shows that fram and bort indicate the perspective more 
strongly when it is implied which character is in the centre.   

I also show that whoever is the focaliser is decisive in the choice of who 
is responsible for the aggressiveness in a conflict. Whoever is made respons-
ible for the aggression consequently takes on the role of antagonist, with his 
counterpart then taking on the role of protagonist. The hero – the protagonist 
– is the character the focaliser feels sympathy for and identifies with.  

My application of the model for the structure of the conflict to two scenes 
from Shakespeare’s Romeo and Juliet shows that the analysis works with 
other accounts of conflict besides police reports. I see this small analytical 
exercise with a completely different text type than police reports as evidence 
that the analytical model is generalisable for different accounts of conflict. 

In my study of perspective, I give particular focus to the report of the 
suspect’s account. My question concerns whether the perspective of the 
person interviewed is conveyed in the text. The results of the analysis of the 
centre of the drama in the reports of suspect’s accounts show that the suspect 
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is generally identified as the central character. In other words, the suspect 
describes the event as he perceives it by identifying himself as the character 
in the centre.  

The hypothesis that is confirmed is that the police follow the instructions 
in the Swedish Code of Judicial Procedure of keeping close to what is said in 
the interview. It is the suspect’s perspective that is conveyed in the report of 
a suspect’s account. Even though a great deal falls to the police, as Jönsson 
has shown, one can discern the perspective of the person interviewed in the 
police report. However, my results need not conflict with Jönsson’s findings. 
I argue that when a police officer formulates the written account of the con-
flict, he falls back on text patterns that are culturally well established. It is 
not just a question of requirements to clarify the context and chronology. It 
involves patterns of story-telling that ultimately go back to literary models. 
The way in which he pieces the fragments together into a coherent text 
creates a dramatic text as we know it. 

I have already said that the report of the suspect’s account follows the 
classic French pattern of depicting the suspect as protagonist and tragic hero. 
Taking that approach to the report of the injured party’s account, the analysis 
of obstacles shows that the injured party is the protagonist. For him, the 
suspect is the antagonist and the one raising obstacles. However, there are 
clears signs in the report of the injured party’s account that the pattern of the 
antagonist raising obstacles does not quite hold true. There are some clear 
exceptions where the protagonist takes the initiative in escalating the con-
flict. One explanation could be that accounts of the conflict can fall back on 
other literary patterns than the classic French one. Fell (1977) highlights 
Vladimir Propp’s model and notes that the description of hero as we know it 
from Propp recurs in different types of film and literature that are dominated 
by energy-packed action. In such narratives, one finds a hero who is active, 
among other things, by raising obstacles himself on different occasions. 
There is typically a happy ending for the hero, and this is also the case with 
the injured party. 

I argue that, when the same event is retold in different ways following 
two given patterns, this can be explained by the patterns being well estab-
lished in our consciousness. Gärdenfors (2007) maintains that we have a 
large number of patterns at all levels of thought. Some of these patterns are 
grounded in our biological nature, some we have learnt as children and some 
we get from the culture we live in. Giving emphasis to patterns from the 
culture we live in, I argue that when a police officer pieces together the frag-
ments from the interview into a coherent text, he creates a dramatic text as 
we know it from literature, the theatre, film etc. We can therefore make use 
of them when we experience something, like a sequence of events, and give 
an account of the situation. I demonstrate that the police reports I examined 
that describe conflict events are inspired by literary models (and film).  
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It is and remains a difficult task to find tools for an applied analysis of 
perspective. To begin with, the very notion of perspective is associated with 
a range of definitions and uses. In addition, the type of object being studied 
is important for how the question of perspective can be addressed. The tools 
I have introduced and worked with in this dissertation provide no mechanical 
instruments. Nonetheless, my hope is that they can be further developed, 
above all by being applied to other types of narrative texts than police 
reports.  

Translated by Susan Long. 
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