
Polisrapporten 
 
Du är polis. Idag kommer två män och en kvinna in på stationen och berättar om en händelse 
som tyder på brott. 
 

Edvin Åkessons vittnesmål 
Igår var jag på restaurangen Kairos bar och disco med några vänner. Vi firade Johan Nilssons 
30-årsdag. Det var en trevlig kväll fram till midnatt ungefär… Ja, som du vet har Kairos bar 
och disco två våningar och jag var där nere och tog en öl i själva bardelen, medan några av 
mina vänner var där uppe och dansade bland annat Johan. Klockan började bli sent och det 
var dags att gå, så jag går till garderoben för att hämta ut min jacka. På vägen ut så passerar 
man trappen och där möter jag Johan och han ser medtagen ut. Jag frågar honom vad som 
stod på och han berättade att han blivit kallad bög på övervåningen och att en främling rykt av 
den ring han hade i örat. Plötsligt får Johan syn på någon och pekar på en man som står vid 
garderoben och samtalar med en annan man. Det var han, utbrister Johan och pekar på en man 
i blå skjorta och kort, brunt hår. Jaha, säger jag (Edvin), vi får väl tala med vakterna. Sagt och 
gjort. Jag talar med dem båda. Men de vill inte höra något om bråket utan säger till oss att gå 
hem istället. Jag ringer då polisen. Tyvärr var det ju problem med nätet så jag kom inte fram 
då. Men. Det det går att se på min mobil att jag ringde. 
 
Jag bestämmer mig dock för att gå, hämtar ut min jacka och går ut. Väl utanför ser jag 
plötsligt den utpekade mannen stå på gatan. Jag går fram till honom och frågar om det var han 
som ryckt min kompis (Johan) i örat och kallat honom bög. Han, mannen, säger att det ska jag 
skita och ber mig fara år helvete. Jag säger då till honom att jag gör ett ”envars”-ingripande 
och att han ska stanna på platsen tills polisen kommer. Han stirrar stint på mig en stund och 
säger att jag ska gå om jag är rädd om livet. Jag säger att han kan säga det där till polisen, om 
han törs. Då får jag plötsligt ett kraftigt slag mot ansikte som gör att jag faller till marken och 
slår huvudet illa. Det blöder från ett jack jag får när jag slår huvudet i gatstenen och på 
sjukhuset kunde man konstatera hjärnskakning. 
 
Om Edvin Åkesson… 
Åkesson är arbetslös ingenjör som jobbat två år på SAAB i Trollhättan. Han är 28 år och bor 
hemma hos sina föräldrar. Han har inget brottsregister. Han är ljus, 178 cm lång och väger 75 
kg. 

Paul Svensson vittnesmål 
Igår var jag på Kairos bar och disco. Jag hade en trevlig kväll och tog några öl. När jag till sist 
ska gå hem och står utanför och röker så kommer det fram en snubbe och att jag ska ”passa 
mig jävligt noga”. Jag ber honom att fara åt helvete men han fortsätter att gå på om att jag 
minsann ska passa mig. Han verkar jävligt förbannad och full. Ögonen är illröda och han 
skriker att han minsann ska ”sätta dit mig”. Plötsligt tar han tag med bägge händerna i min 
jacka och sliter i mig. Jag blir jag rädd och slår ut med armarna. Jag halkar till, vilket också 
han gör. Vi ramlar bägge till marken. Jag passar på att lägga benen på ryggen och springer 
därifrån. Min jacka blev trasig och jag fick skrubbsår på handen när jag landade, så jag 
hoppas att ni kan få tag på en blond kille som var runt 1,80 som var på Kairos igår. 
 
 



 
 
Om Paul Svensson… 
Svensson är svetsare och jobbar periodvis för Stena inne i Göteborg. Han är 22 år och bor i en 
hyresrätt på Hisingen. Han är fälld för ett fall av olovlig körning då han var 17. Han är 
rödhårig, 185 cm och väger cirka 100 kg. 
 

Birgitta Halldéns vittnesmål 
Jag var ute och gick med hunden igår och gick då förbi Kairos bar och disco. Strax utanför 
restaurangen ser jag två karlar som står och pratar med varandra. Plötsligt börjar det brottas – 
eller det blir något slags tumult… Men ganska så omedelbart får den ene en smäll på käften 
och faller till marken. Det såg ut som att det kunde gått illa. Den andre mannen springer från 
platsen i full fart. Jag blev rädd och gick hem med en gång, men det var i alla fall det här jag 
såg. Jag tror han som sprang iväg var ungefär 1,80 och att han hade ljust hår. Han hade en 
svart jacka, tror jag. 
 
Om Birgitta Halldén… 
Halldén är 71 år och pensionär hon bor ett stenkast ifrån baren. Hon har en liten hund som 
heter Fiffi. Hon är gråhårig, 162 cm och väger 59 kg. 
 
 

Uppgiften 
Du ska skriva en polisrapport. Den kan imitera modelltexten nedan. 

 

 

Modelltext 
 
Rapport för händelserna vid Kairos disco och bar 201x-xx-xx 
 
Inledning 
Flera personer har anmält misstanke om brott. Brottsmisstanken gäller misshandel. 
 
Frågeställning 
Vad hände egentligen utanför Kairos i fredags? 
 
Diskussion 
Edvin Åkesson, arbetslös ingenjör, kommer till polisen och uppger han blivit misshandlad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


