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Abstract 
 
I denna studie undersöks polisstudenters och yrkesverksamma polisers bruk av evalueringar i 
avrapporterings-pm. Evalueringar är språkhandlingar som värderar, bedömer, uttrycker 
känslor eller ståndpunkter. Förekomsten av evalueringar har undersökts genom en Appraisal-
analys, som är en form av textanalys. Materialet består av tio yrkestexter och tio studenttexter. 
Evalueringarna beskrivs och ställs i relation till de krav på objektivitet som finns i 
Rikspolisstyrelsens riktlinjer för skrivande (2011). Resultaten antyder att Rikspolisstyrelsens 
riktlinjer är svåra att leva upp till. Både yrkespoliser och polisstudenter använder evaluerande 
språk i sina pm, men studenttexterna innehåller fler evalueringar och en större andel 
subjektiva bedömningar. Resultatet är värt att uppmärksamma eftersom attitydbärande 
evalueringar kan äventyra objektiviteten i texterna, vilket i förlängningen skulle kunna 
påverka rättsprocessen. 
 
Nyckelord: polistext, polisstudenter, avrapporterings-pm, objektivitet, evalueringar, 
Appraisal 
 
Engelsk titel: Subjectivity in objective texts: evaluative language in police students’ and 
professional policemen’s memoranda 
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1 Inledning  
Det är avgörande för ett välfungerande samhälle att de texter som produceras inom polis-
väsendet är objektiva och opartiska. Objektiviteten är en förutsättning för rättssäkerheten, 
men också för medborgarnas förtroende för rättsstaten (jfr Ask & Byrman 2009:2). Med 
anledning av Polismyndighetens rättsvårdande funktion i samhället ställs det särskilda krav på 
att poliser i sin avrapportering ska använda ett sakligt och objektivt språkbruk. Dessa krav 
finns uttryckta i lagtext i form av objektivitetsprincipen (Regeringsformen 1 kap 9 §) och i 
Rikspolisstyrelsens (2011) interna riktlinjer för skrivande. Hur polistexter i praktiken förhåller 
sig till kraven på ett objektivt språkbruk är dock ett outforskat fält.  
 Tidigare studier (se exempelvis Björkvall 2003, Wiksten Folkeryd 2006, Nord 2008, 
Hommerberg 2011) har visat att skribenter inom olika facklitterära textpraktiker använder 
språket evaluerande, det vill säga för att uttrycka känslor, värderingar, uppskattningar eller 
ståndpunkter. Hur evalueringar framträder i myndighetstexter har tidigare bara studerats av 
Jonasson (2010), som i en c-uppsats undersökte dokumentation på ett vårdboende utifrån 
Socialtjänstlagens riktlinjer. I den här studien har jag valt en liknande ingång och undersöker 
förekomsten av evaluerande språk i verksamma polisers och polisstudenters avrapportering i 
relation till objektivitetsprincipen och Rikspolisstyrelsens (2011) riktlinjer. I undersökningen 
resonerar jag om hur evalueringar som språkligt medel kan kopplas till attityder och hur 
bruket i förlängningen kan tänkas påverka polistexternas trovärdighet och hållbarhet i rätts-
systemet.  

1.1 Begreppsdefinitioner 
Begreppen evaluering och Appraisal är centrala i den här undersökningen. Därför följer här 
en definition av begreppen. 

1.1.1 Evaluering och Appraisal 
I tidigare forskning har termen evaluering använts som en benämning på språkhandlingar som 
värderar, bedömer, uttrycker hållningar, känslor eller på andra sätt positionerar språkbrukaren 
i relation till ett innehåll. I likhet med Holmberg (2002) och Jonasson (2010) har jag valt att 
använda begreppet evaluering som en sammanfattande benämning på de språkhandlingar som 
jag avser att undersöka.  

Begreppet appraisal definieras på svenska som ’evaluering som resurs’ och ’evaluativt 
språkbruk’ (se Nord 2008, Holmberg 2002). Appraisal är ett samlingsnamn för hur språket på 
olika sätt kan användas evaluerande, men det är också namnet på det teoretiska och metodiska 
ramverk för analys som används i denna studie. Jag kommer fortsättningsvis att använda 



2	  
	  

termen Appraisal1 när jag syftar på det övergripande ramverket och begreppet evaluering när 
jag avser språkhandlingar som uttrycker känslor, värderingar eller uppskattningar.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra förekomsten av evalueringar i 
polisstudenters och yrkesverksamma polisers avrapporterings-pm samt att studera 
evalueringarna i relation till objektivitetsprincipen och Rikspolisstyrelsens Riktlinjer för 
skrivande inom Polisen (2011). 

Studiens forskningsfrågor är:  
1. Vilka evalueringar förekommer och hur används evalueringar i polisers och polis-

studenters avrapporterings-pm?  
2. Hur förhåller sig bruket av evalueringar i pm-texterna till objektivitetsprincipen och 

Rikspolisstyrelsens (2011) interna riktlinjer för polisers skrivande? 

2 Bakgrund: skrivande poliser 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis villkoren för skrivande inom polisväsendet. Därefter 
beskrivs de texttyper som är centrala i en förundersökning, med fokus på avrapporterings-pm 
som är den genre som analyseras i studien. Avslutningsvis redogör jag för tidigare 
språkvetenskaplig forskning om polistexter.  

2.1 Skrivande inom polisväsendet 
Polisen måste enligt lag följa objektivitetsprincipen, vilken innebär att allas likhet inför lagen 
ska beaktas och att saklighet och opartiskhet ska iakttas (Regeringsformen 1 kap. 9 §). Det 
betyder att polisen måste vara objektiv i återgivandet av det som framkommer i en utredning, 
något som också poängteras i Rikspolisstyrelsens (hädanefter RPS) riktlinjer. Där betonas 
också att skribenten måste vara observant på ords värdeladdning, eftersom ordvalet inte får 
uppfattas som kränkande eller vinklat och att subjektiva inställningar aldrig får förmedlas när 
polisen ska redogöra för fakta (RPS 2011:13). I riktlinjerna framhålls även betydelsen av ett 
språk som inte drar onödig uppmärksamhet till sig, för om läsarna börjar fundera över 
”uttryckssättet istället för innehållet fyller texten inte sitt syfte” (RPS 2011:7).  

I Språklagen (2009:600) betonas vikten av en korrekt språkanvändning i offentliga 
verksamheter. I 11 § fastslås att språket i offentlig verksamhet ska vara ”vårdat, enkelt och 
begripligt”. Att det ställs särskilda krav på precision och begriplighet på texter inom	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I enlighet med tidigare forskning skrivs Appraisal med versal för att markera att det är det övergripande 
ramverket som avses.   
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offentligheten hänger samman med att myndighetstexter måste kunna läsas och förstås av en 
heterogen mottagargrupp (jfr Pappinen 2010:7).  

Det skrivande som bedrivs inom polisväsendet är mångfacetterat. Eftersom de texter 
som produceras är myndighetsutövande 2  ställs höga krav på precisa och objektiva 
framställningar, något som också poängteras i RPS interna riktlinjer för språk och skrivande: 
 

Inom Polisen produceras stora mängder text av många olika slag. Anmälningar, 
förhör, beslut och brev är bara några exempel på texttyper som förekommer. Man 
måste då inse att Polisens rättsvårdande funktion innebär särskilda krav på exakt och 
tydlig språkbehandling. (RPS 2011:7) 
 

Polisens förundersökningstexter har många presumtiva mottagare. Förutom åklagare, domare 
och inblandade personer kan även andra myndigheter, kommunala förvaltningar, brottsoffer-
jourer, försäkringsbolag, journalister och forskare nämnas. Sammantaget ställer detta höga 
krav på skribenterna, eftersom varje text förväntas ge tillräcklig och korrekt information till 
flera olika läsare (RPS 2011:7).  

Ask (2013) skriver i Skrivande polis att det är en svår balansgång att som myndighets-
person närma sig medborgarna och samtidigt förhålla sig objektiv. Hon betonar att språket 
kan styra läsaren i en viss riktning och att det därför är viktigt att granska ordval och 
formuleringar så att de inte uttrycker subjektiva ställningstaganden. Asks forskning visar att 
läsarens uppfattning om en text ligger ”inbäddat i bruk av ord och fraser som på ytan och var 
för sig ser harmlösa ut” (2013:75). Ask konstaterar att det är den sammanlagda mängden 
laddade ord och fraser som påverkar tolkningen av texten och styr läsaren i en viss riktning.  

2.2 Förundersökningen och avrapporterings-pm 
Förundersökning är ett annat ord för brottsutredning och en sådan inleds när polisen har fått 
kännedom om ett brott, med målet att utreda vem som kan misstänkas för brottet samt om det 
finns bevis nog för att väcka åtal. I ett förundersökningsmaterial ingår flera olika texter, men 
de tre bärande texterna i en förundersökning är brottsanmälan, förhör och avrapporterings-
pm (Ask 2012:3).  

Förundersökningsgenren pm kompletterar anmälan och ska innehålla information som 
kan vara viktig för den fortsatta utredningen. I sina pm beskriver poliserna upplevelser av och 
iakttagelser vid ett ingripande, till exempel vad de såg när de kom till platsen, hur de 
uppfattade situationen eller de inblandade parternas beteende (Ask 2013). Textformen i pm är 
fritext, vilket innebär att det står poliserna fritt att utforma sina pm efter hur de upplevde läget 
på brottsplatsen. Även om pm-genren ger större utrymme för personliga iakttagelser än övriga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Myndighetsutövning innebär att ”beslut tas eller åtgärder utförs som uttrycker samhällets maktbefogenheter att 
bestämma något i förhållande till medborgarna” (Erdis 2007:38).	  
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förundersökningstexter måste poliserna fortfarande förhålla sig objektiva till händelserna. 
Exempelvis ska uppgifter som talar både till den misstänktes för- och nackdel presenteras, om 
sådana framkommer. Pm-texter ställer höga krav på skribenten just eftersom de öppnar upp 
möjligheten för personliga reflektioner, samtidigt som återgivandet av händelser ska vara 
objektivt. Avrapporterings-pm är också juridiskt viktiga texter eftersom de används som 
underlag i de fall poliser kallas som vittnen i rättegångar (Ask 2012:3). 

2.3 Forskningsöversikt: språkvetenskaplig polisforskning 
Svensk polisforskning har framförallt bedrivits inom samhälls- och beteendevetenskapliga 
discipliner. Det finns dock forskning om polistexter som är språkvetenskapligt inriktad och 
även ett litet antal studier som behandlar polisstudenters insocialisation i en polisär yrkes-
diskurs. 

Linda Jönsson (1988) har studerat kommunikationen i polisförhör i ett antal 
undersökningar, bland annat genom att undersöka hur bandade inspelningar av förhör med 
misstänkta förhåller sig till de skrivna protokollen. Hennes avhandling visar att polisen i 
rollen som förhörsledare i hög grad styr och kontrollerar det som kommer fram under 
förhöret. Jönssons resultat visar dels att polisen bygger ut den misstänktes berättelse när 
förhöret skrivs ner – hela 46 procent av informationen i förhören utgörs av förhörsledarens 
egna formuleringar, dels att polisen redan från början har en tydlig uppfattning om vad som 
ska ingå ett förhör och därför inte förutsättningslöst återger vad den misstänkte säger.  

Även Ingatora Gumbel har studerat språket i polisförhör. Hennes studie Hörd angående 
misshandel – Polisens protokoll vid förhör med misshandlade kvinnor och misstänkta män 
(2000) visar hur polisens inställning till kvinnomisshandel avspeglas i förhörsprotokollens 
utformning. Gumbels undersökning visar att polisperspektivet i texterna, det vill säga 
intäckande av rekvisit, 3  brottsrubricering och juridiska kategoriseringar, är tydligare i 
förhören med de målsägande4 kvinnorna än i motsvarande förhör med de misstänkta männen. 
Gumbels resultat blir intressanta när de ställs i relation till Jönssons (1988) studie. Jönsson 
undersökte förhör med misstänkta och visade att utformningen av dessa texter var hårt styrda 
av förhörsledaren. Gumbels studie av förhör med både målsägare och misstänkta visar 
emellertid att målsägarprotokollen styrs i ännu högre grad än de misstänktas. Vidare visar 
hennes studie hur polisernas inställning till kvinnorna respektive männen syns i förhören. 
Genom anföringar och omtal visar förhörsledarna distans till de misstänkta männen och 
empati för de målsägande kvinnorna. Gumbels slutsats blir att polisernas grundantaganden om 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Brottsrekvisit är de förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att gärningen, enligt brottsrubriceringen, ska 
vara straffbar (Nationalencyklopedin). 
4 Målsägare är ”den mot vilken ett brott är begånget eller som blivit förnärmad eller lidit skada av brottet” 
(Rättegångsbalken, 20 kap 8§).	  
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och inställning till kvinnomisshandel tydligt avspeglas i förhören och att polisen därmed är 
delaktig i att skapa och upprätthålla myter om kvinnomisshandel (2000:31).  

2.4 Forskning om polisers och polisstudenters skrivande   
I ett pågående projekt med titeln Texter med tyngd – Skrivande i utbildning och arbetsliv 
studerar Ask & Byrman myndighetsskrivande i tre utbildningar och yrken (poliser, 
socionomer och lärare). Syftet med projektet är att undersöka hur dessa professions-
utbildningar förbereder studenter för skrivande i det kommande yrket.  

I en analys av förhör skrivna av polisstudenter och yrkesverksamma poliser studerar 
Ask & Byrman (2010) perspektiv och verbanvändning i texterna, dels i syfte att se hur 
brottsrekvisit skrivs fram, dels för att jämföra utbildnings- och yrkestexter. Deras antagande 
är att val av verb hänger samman med det övergripande perspektiv som finns i texten, 
eftersom verbvalet vägleder läsaren i hur perspektivet ska uppfattas. I studien undersöks 
verben i relation till textens förgrund (vilken innehåller brottsrekvisiten) och bakgrund (där 
utförligare beskrivningar av skeendena görs). För både polisstudenter och polisers texter 
gäller att förhören präglas av brottsrekvisit och att förgrunden innehåller information om den 
misstänktes brottsliga handlingar (rekvisiten), medan det i bakgrunden återfinns fler verb med 
kopplingar till offret. Vidare är den främsta skillnaden mellan utbildnings- och yrkestext att 
bakgrunden är fylligare och mer detaljerad i den senare. Detta gör texten mer trovärdig och 
därigenom mer juridiskt hållbar (Ask & Byrman 2010). Författarna fastslår att det är viktigt 
att blivande poliser undervisas i varför det är viktigt att skriva längre och mer utvecklade 
bakgrunder och hur bristen på utförliga formuleringar äventyrar rättsäkerheten. Polisstudenter 
behöver dessutom lära sig att använda mer neutrala anföringsverb i sina referatförhör (2010). 

I en studie från 2012 undersöker Ask hur polisstudenter vid tre polisutbildningar i sina 
övningstexter närmar sig yrkesdiskursen och beskriver hur de i lärandeprocessen förhåller sig 
till kraven på att skriva formellt och begripligt. I studien analyseras 50 polisstudenters 
avrapporterings-pm och fokus ligger på hur studenterna uppfyller de riktlinjer som finns för 
polisens skrivande i fråga om stil. När texterna skrevs befann sig polisstudenterna i slutet av 
sin utbildning. Resultaten av Asks undersökning visar att polisstudenternas pm överlag 
fungerar formellt, men att de ibland glider över i ett vardagligt stilläge. Hon fastslår att det 
vardagliga visserligen är fullt begripligt, men att stilen kan äventyra trovärdigheten och 
rättssäkerheten.   

3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. För att undersöka hur 
evalueringar kommer till uttryck i yrkes- och studenttexterna har jag använt ett teoretiskt och 
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metodiskt ramverk5 som kallas Appraisal (Martin & Rose 2003, Martin & White 2005). 
Appraisals teoretiska förankring beskrivs närmare i 3.1 och de metodiska implikationerna av 
teorin presenteras i kapitel 4.  

3.1 Appraisal: en teori med rötter i SFL  
Appraisalramverket har utvecklats av brittiska och australiska språkvetare för att beskriva och 
förklara hur språk används för att värdera, bedöma, uttrycka hållningar och på olika sätt 
positionera en talare eller skribent i relation till det som uttrycks	  (White 2005). Appraisal har 
sin huvudsakliga teoretiska förankring i M.A.K. Hallidays (2004) systemfunktionella 
lingvistik (fortsättningsvis SFL). 

3.1.1 SFL 
Från SFL kommer Appraisalteorins fokus på funktion och betydelse snarare än formell, 
språklig form. SFL har en konstruktivistisk syn på språk som innebär att allt relations- och 
meningsskapande görs med språket som resurs; till exempel gör skribenter olika språkliga val 
för att skapa mening i sina texter (Maggerø 1998:34). Enligt Halliday, den forskare som 
främst förknippas med SFL, har språket tre metafunktioner, vilka existerar samtidigt i alla 
yttranden. Dessa funktioner benämns ideationell, interpersonell och textuell funktion (Martin 
& White 2005). Det ideationella perspektivet handlar om vad som förmedlas, alltså om vilken 
typ av idé eller tema som ligger bakom ett yttrande. Den interpersonella funktionen rör 
textens relationella struktur, alltså hur texten förhåller sig till sina mottagare, medan den 
textuella funktionen handlar om i vilken (grammatisk) form ett budskap förmedlas. Enligt 
Halliday utgör den ideationella och den interpersonella funktionen grunden för allt 
meningsskapande medan den tredje metafunktionen, den textuella, ”breathes relevance into 
the other two” (Maggerø 1998:34). Formen blir alltså med Hallidays språksyn ett medel för 
att skapa mening. Mening kan skapas på alla språkliga nivåer, inte bara på den syntaktiska 
(1998:35).   

Appraisalforskningen har fokuserat och vidareutvecklat den gren av SFL som rör 
språkets interpersonella funktion, det vill säga hur den subjektiva närvaron av en skribent eller 
talare tar sig uttryck. Enligt Martin & White (2005) förhåller sig alltid språkbrukare till 
textmaterialet som presenteras och till dem som texten kommuniceras till – och detta, hur 
attityder och värderingar skapas och förmedlas i texter och yttranden är det som Appraisal 
försöker synliggöra. Genom att undersöka form och funktion tillsammans gör teorin det 
möjligt att komma under textens yta och få syn på inte bara explicita evalueringar utan också 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Jag använder omväxlande benämningarna ramverk och system när jag skriver om Appraisal.  
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indirekta positioneringar (Martin & White 2005:2). I metodkapitlet redogör jag för Appraisal-
systemets kategorier och centrala begrepp.   

3.1.2 Appraisalforskning 
Appraisalramverket har utarbetats för det engelska språket och har därför främst använts på 
engelskspråkiga texter. På senare tid har Appraisal etablerats i Sverige och teorin har helt eller 
delvis använts i ett antal avhandlingar. Appraisalsystemet går att applicera på många olika 
typer av material; det har till exempel använts som ett textanalytiskt redskap för att kartlägga 
språklig evaluering inom skilda skrivpraktiker som reklamtext (Björkvall 2003), elevtexter 
(Wiksten Folkeryd 2006, Bergh Nestlog 2009), litteratur som vänder sig till blivande föräldrar 
(Westberg 2008), böcker om trädgårdsskötsel (Nord 2008), vårdtexter (Jonasson 2010) och 
vinrecensioner (Hommerberg 2011).  

Holmberg (2002) var den som först introducerade Appraisal på svenska. I hans 
avhandling Emotiv betydelse och evaluering i text, som är en begreppsstudie, undersöks hur 
språkliga resurser för evaluering har beskrivits och förklarats i tidigare forskning. Holmbergs 
forskningsöversikt visar hur studier av språklig evaluering historiskt har varit ett 
marginaliserat forskningsfält och hur tidigare forskning har definierat evaluering som något 
som i huvudsak kan härledas ur ordbetydelse (jfr yttrandet Per är en skurk, där ordet skurk är 
negativt värdeladdat och yttrandet därför klassas som en negativ evaluering). Holmberg 
menar att denna begreppsbildning för med sig praktiska begränsningar och definitionsproblem 
eftersom det metodiskt är svårt att avgöra vilka ord som är värdeladdade. Holmberg 
ifrågasätter det gängse sättet att se på evalueringar som bundna till enskilda ord och visar hur 
alternativa teoretiska perspektiv som SFL och Appraisal kan bidra till en bredare förståelse 
för hur evalueringar realiseras i text. Inom Appraisal är nämligen studiet av evalueringar inte 
bara en fråga om att identifiera enstaka värdeladdade ord på lexikal nivå utan systemet syftar 
till att beskriva hur språkbrukare på olika språkliga nivåer och i olika kontexter uttrycker 
explicita och implicita evalueringar.  

4 Metod och material 
I detta kapitel presenteras analysmetod och kategoriseringar följt av en redogörelse för 
studiens material och de urval och avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen. 
Avslutningsvis framförs metod- och materialkritik.  

4.1 Analysmetod: Appraisal 
I den här undersökningen har en Appraisalanalys genomförts utifrån det system för textanalys 
som presenteras i The Language of Evaluation (Martin & White 2005). Analysens 
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utgångspunkt är att en text innehåller information som vid en vanlig genomläsning inte blir 
synlig (jfr Lagerholm 2005:88). Appraisal är en kvalitativ metod som innebär att man 
ingående närläser ett material och klassificerar de evalueringar som framträder i olika 
kategorier beroende på hur de tar sig uttryck.  

Appraisalsystemet delas in i tre huvudgrupper, som på engelska kallas engagement, 
attitude och graduation (se figur 1 nedan). Delsystemen består i sin tur av en mängd under-
kategorier.  

 
Figur 1. En översikt av Appraisals tre delsystem, efter Martin & White (2005:38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nord (2008) var den förste som mer ingående beskrev Appraisal på svenska och han översatte 
engagement till dialogicitet, attitude till attityd och graduation till gradering. Fortsättningsvis 
kommer jag att använda Nords svenska benämningar på systemet och dess olika under-
kategorier.  

I min undersökning har jag begränsat mig till att studera evalueringar inom attityd- och 
graderingssystemen. Dialogicitetssystemet analyseras inte i den här undersökningen eftersom 
flera aspekter av det som faller inom dialogicitetssystemet har undersöks i tidigare studier av 
polistextmaterialet som jag använder. Hit hör till exempel Pappinens (2010) studie av 
anföringsbruk i förhörstext och Ekenvärns (2011) undersökning av citatteckenbruk i förhörs-
protokoll.  
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4.1.1 Attitydsystemet  
Attitydsystemet beskriver hur olika typer av känslor uttrycks språkligt (Nord 2008:191). 
Martin & White menar att man kan se kategorin attityd som ett ramverk för sortering av 
känslouttryck (2005:42). Olika typer av attityd fyller dock olika funktioner och i nedan-
stående avsnitt presenteras underkategorierna affekt, bedömning och uppskattning närmare. 
Affekt har att göra med upplevelser och känslouttryck, bedömning med värderingar av 
mänskligt beteende medan uppskattning rör beskrivningar av föremål (Nord 2008:198).  

För alla tre kategorierna gäller att de kan manifesteras som antingen positiva eller 
negativa och de kan dessutom uttryckas direkt eller indirekt. Direkta uttryck rymmer en 
explicit attityd som kan uppfattas av läsaren, medan indirekta uttryck inte i sig själva bär 
attityd. Tolkade i sitt sammanhang kan dock de indirekta uttrycken signalera en värdering. 
Bergh Nestlog (2009) uttrycker förhållandet mellan direkta och indirekta uttryck för 
evaluering enligt följande:  

De indirekta och direkta uttrycken i en text är inte isolerade från varandra, utan ofta 
kan tolkningen av ett direkt uttryck förstärkas av ett närstående indirekt uttryck, och 
de indirekta uttrycken kan också synliggöras med hjälp av de direkta. (Bergh Nestlog 
2009:33). 

Bergh Nestlog menar alltså att man måste förstå de indirekta och direkta attityduttrycken i 
relation till varandra eftersom de alltid samspelar i en text.   

4.1.1.1 Affekt 
Affekt är den mest grundläggande formen av attityd och alla typer av attityd innehåller inslag 
av affekt. Detta illustreras i Figur 2 nedan.  
 
Figur 2. Förhållandet mellan undergrupperna inom attitydsystemet, efter Martin & White (2005:45).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Affekt, som är kärnan i attitydsystemet, handlar om hur känslor, positiva och negativa, tar sig 
språkliga uttryck i texter. Det finns en mängd underkategorier till affekt, men jag har 
begränsat min indelning till positiva eller negativa affektyttringar.   

	  

	  

Bedömning 

Affekt 

Uppskattning 
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Affekt kan uppträda i olika grammatiska former. Till exempel kan det uttryckas som 
adjektiv (en ledsen kapten, kaptenen var ledsen), som verb (hans bortgång upprörde honom, 
kaptenen grät) eller som en adverbiell kommentar (tyvärr var han tvungen att gå). Dessutom 
kan affekt förekomma som nominaliseringar av kvaliteter (glädje) och processer (sorg). 
Affekt handlar alltså om hur språkbrukare med olika medel signalerar känslomässiga 
inställningar till personer, ting eller händelser (Martin & White 2005:46).   

4.1.1.2 Bedömning 
Kategorin bedömning behandlar hur attityder till och bedömningar av människors eller 
gruppers beteenden tar sig uttryck (Martin & White 2005:52, Nord 2008:192). Precis som i 
fallet med affekt kan bedömningar uttryckas i positiva eller negativa ordalag och de 
bedömningar som kommer till uttryck görs utifrån olika normativa principer. Detta innebär att 
det inte bara är någons agerande som beskrivs, utan det görs en värdering av beteendet som är 
av normativ eller moralisk karaktär. Bedömningar kan uppträda i olika språkliga former, till 
exempel som adjektiv (arrogant, modig), verb (ljuga, charma) eller som satskommentarer 
(konstigt nog).  

I den här undersökningen kategoriseras bedömningarna som antingen positiva eller 
negativa (jfr Martin & White 2005).  

4.1.1.3 Uppskattning  
Till kategorin uppskattning räknas yttranden som värderar ting eller företeelser. Uppskattning 
kan bland annat uttryckas som reaktioner på något (fascinerande, bra, dålig) eller som 
värderingar av utseende eller estetik (vacker, ful, ren, stökig). Jag delar in uppskattningar i 
positiva eller negativa.  
 Jag har valt att använda Nords (2008) benämningar på Appraisalsystemets olika 
underkategorier, men vill framhålla att termen uppskattning inte är helt funktionell. Ordet 
uppskattning uttrycker i svenskan något positivt, men inom Appraisal kan uppskattning också 
uttryckas negativt (den var ful, grotesk, vidrig etc.). I min undersökning talar jag därför om 
negativ uppskattning, även om benämningen kan uppfattas som främmande på svenska. 

4.1.1.4 Gränsdragning inom attitydsystemet 
Distinktionen mellan de olika underkategorierna inom attitydsystemet kan uppfattas som 
komplex. Bergh Nestlog (2009) föreslår att man för att särskilja gränserna kan se det som att 
kategorierna har olika måltavlor: känslor inom människor är målet för affekt, beteende är 
målet för bedömning och värdering av ting och annat utanför människan är målet för 
uppskattning (2009:35).  



11	  
	  

I vissa fall kan ett och samma uttryck tillhöra två olika kategorier. När det gäller 
formuleringar som väldigt rädd har jag kategoriserat väldigt rädd som affekt eftersom det 
beskriver en känsla hos någon och väldigt som styrka eftersom det fungerar som en 
förstärkande gradering. Ord som skev och modig har på motsvarande sätt kategoriserats som 
både styrka och bedömning eftersom ordvalet i sig uttrycker både en förstärkning och en 
bedömning av någons beteende. Enstaka ord, till exempel apatisk, har jag klassat som både 
affekt och bedömning. Apatisk innehåller enligt min tolkning både en känsla som kan knytas 
till den beskrivna personen (ledsen eller likgiltig) och en bedömning av personens beteende 
(håglös).  

Attitydsystemet är ett semantiskt ramverk som tar sin utgångspunkt i betydelse, inte i 
formella drag (Nord 2008:192). Även om exempel på vanliga realiseringar har givits ovan så 
bör det understrykas att attityd inte kan sägas förekomma som vissa ordklasser eller språkliga 
nivåer.   

4.1.2 Graderingssystemet  
Gradering handlar om hur talare och skribenter graderar sina påståenden i fråga om intensitet, 
mängd eller precision (Nord 2008:191). Graderingarna delas in i styrka (understrykningar 
som jätteglad eller mycket ledsen) eller fokus (garderingar som ganska, nästan, i viss mån). 
Graderingar kan alltså användas både förstärkande och som ett sätt att tona ner. Detta gör att 
graderingar är fruktbara att undersöka i relation till författarrösten. Ökade graderingar kan 
stärka skribentens ställningstagande och manifestera auktoritet medan nedtonade graderingar 
på motsatt sätt minskar författarröstens intensitet. Nedtoningar som ganska eller något kan 
minska risken för att ett yttrande uppfattas som utmanande om innehållet i det som graderas 
är känsligt och till exempel innehåller värderingar av beteende eller utseende som kan 
uppfattas som kontroversiella. Graderingar, vare sig de är i form av styrka eller fokus, är alltså 
viktiga för hur författarrollen skapas och hur den uppfattas av läsaren (Nord 2008:191). Jag 
menar att detta fenomen är särskilt viktigt att studera i myndighetstexter, eftersom det ställs 
speciella krav på dessa texter vad gäller sakligt och objektivt språkbruk.  

4.1.3 Analysmodellen i relation till Rikspolisstyrelsens riktlinjer 
Ett delsyfte i denna studie är att undersöka förekomsten av evalueringar i relation till några av 
de officiella riktlinjer som finns för polisers skrivande. Rikspolisstyrelsens riktlinjer har tagits 
fram med utgångspunkt i de lagar som reglerar skrivandet inom Polismyndigheten och kan 
ses som en konkretisering av lagtexten, i detta fall objektivitetsprincipen. Jag har tagit fasta på 
de direktiv ur Rikspolisstyrelsens Riktlinjer för skrivande inom Polisen (2011) där ordvalets 
betydelse betonas, liksom vikten av att förhålla sig objektivt: 
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Det är viktigt att du är observant på olika ords värdeladdning. Ordvalet får aldrig 
uppfattas som kränkande och du får heller aldrig förmedla en subjektiv inställning 
när du objektivt ska redogöra för fakta. (RPS 2011:10) 
 
Ett överdrivet bruk av vissa ord tunnar även ut ordens betydelse. Om man säger sig 
kraftsamla mot praktiskt taget allt, förlorar ordet sin tyngd. (RPS 2011:10)  

 
Ur dessa riktlinjer har jag identifierat följande principer, som jag undersöker närmare: 
 

1. ”Var uppmärksam på ords värdeladdning” 

2. ”Förhåll dig objektivt till fakta” 

3. ”Var försiktig med förstärkningsuttryck”  

 
I tabell 1 nedan illustreras hur Appraisalanalysen kopplas till de utvalda principerna 1–3 ovan. 
 

Tabell 1. Valda delar av Appraisalsystemet i relation till Rikspolisstyrelsens Riktlinjer för skrivande 
inom polisen (2011).  
	  

Delsystem Underkategorier Koppling till RPS riktlinjer 

Attityd 

Affekt  

1. ”Var uppmärksam på ords värdeladdning” 

2. ”Förhåll dig objektivt till fakta” 
Bedömning 

Uppskattning 

Gradering 
Styrka 1. ”Var uppmärksam på ords värdeladdning” 

3. ”Var försiktig med förstärkningsuttryck” Fokus 

	  

Direktivet att fästa uppmärksamhet på ords värdeladdning kan framförallt kopplas till attityd-
systemet. Känsloyttringar, bedömningar och uppskattningar innehåller ofta ord med någon 
form av inneboende värdeladdning. Även graderingar, oavsett om de är understrykningar 
(styrka) eller garderingar (fokus) kan påverka värdeladdningen i ett ord. Kravet på att poliser 
objektivt ska förhålla sig till fakta och inte förmedla subjektiva bedömningar kan främst 
kopplas till attitydsystemet och underkategorin bedömning, medan förstärkningsuttryck hör 
ihop med graderingar och underkategorin styrka. 

4.1.4 Metodkritik 
Att valet av teori föll på Appraisal beror på att många begrepp och redskap som traditionellt 
har använts för att beskriva och förklara interpersonell positionering och evaluering 
(exempelvis inom stilistik och grammatik) främst ser på evalueringar som något som 
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huvudsakligen härleds till ordbetydelse, vilket många forskare menar är problematiskt (jfr 
Holmberg 2002:7, 119f, 142, Nord 2008:61). Holmberg (2002) visar till exempel i sin 
avhandling att det i de flesta fall är omöjligt att reducera språklig evaluering till enstaka ord. 
Appraisal gör det möjligt att identifiera evalueringar på olika språkliga nivåer och belysa hur 
texter på ett övergripande plan kan ge uttryck för olika inslag av attityd. Att modellen är mer 
heltäckande än traditionell variabelanalys ser jag som en fördel och något som ökar graden av 
tillförlitlighet i min studie.  

Ett generellt problem med textanalys som metod gäller möjligheten till objektiv 
värdering av resultaten. Alla former av textanalys innebär ett visst mått av subjektiv tolkning 
– det ligger i metodens natur. Metodvalet får därmed effekter för studiens generaliserbarhet, 
eftersom kvalitativa studier är svårare att replikera än kvantitativa. Närheten till materialet 
och den subjektiva ansatsen är både metodens styrka och svaghet. Valet av metod innebär 
även att mina tolkningsförutsättningar, det vill säga min förförståelse av materialet, kan 
påverka analysen (jfr Hellspong & Ledin 1997:224, Nord 2008:62). Martin & White menar 
att texter kan läsas på olika sätt, till exempel accepterande, motsträvigt eller kritiskt (Nord 
2008:36). Den ingång man har vid läsningen av en text påverkar vilka delar av texten som 
uppmärksammas. Jag har i min texttolkning intagit ett kritiskt förhållningssätt – den position 
som forskare normalt intar vid studier av ett textmaterial.  

Fördelen med Appraisal är det tydliga ramverket, vilket jag menar har synliggjort mina 
tolkningar och underlättat klassificeringen av dem. Appraisal är dock ett komplicerat system 
och det finns säkerligen andra möjliga tolkningar än mina. Resultatredovisningen har därför 
illustrerats med många exempel från texterna för att göra analysen så genomskinlig som 
möjligt.  

4.2 Material 
Materialet består av 20 avrapporterings-pm, varav tio är autentiska pm skrivna av verksamma 
poliser och tio är utbildningstexter skrivna av polisstudenter. Texterna är en del av ett 
insamlat material som används i det pågående forskningsprojektet Texter med tyngd – 
Skrivande i utbildning och yrkespraktik som bedrivs vid Institutionen för svenska språket vid 
Linnéuniversitetet. De texter som analyserats har avidentifierats, vilket innebär att alla 
uppgifter som kan röja de inblandades identitet har tagits bort. Alla namn och platser som 
förekommer är fingerade och inblandade polismyndigheter och utbildningar hålls anonyma. 
De citat som förekommer återges exakt i den form som de står i materialet. Genomsnitts-
längden på pm-texterna är 398 ord, men antalet ord i texterna varierar från 205 ord till 645 
ord. Variationen beror på att varje utredning är unik, sett till händelser och inblandade 
personer.  
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För studenttexterna gäller att dessa tillkommit efter övningar om våld i nära relationer, 
där figuranter deltagit för att göra övningen så verklighetstrogen som möjligt. Studenterna 
som har skrivit pm-texterna läser sista terminen på polisutbildningen och deras pm är en del 
av en examination.  

4.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 
Utifrån det tillgängliga materialet gjordes först ett urval utifrån genre. Eftersom tidigare 
studier (Ask & Byrman 2010) har undersökt skillnader mellan utbildningstexter och yrkes-
texter i förhör valde jag att i min analys fokusera avrapporterings-pm. Det finns olika typer av 
pm-texter: korta tjänsteanteckningar som dokumenterar kontakter med personer som berörs av 
eller arbetar med brottsutredningen och längre pm som innehåller polisens egna beskrivningar 
av omständigheterna vid ett ingripande (Ask 2013). I denna studie har den senare typen av pm 
analyserats. 

Valet att analysera pm gjordes också med tanke på att poliserna i denna förunder-
sökningsgenre ska uttrycka egna iakttagelser och uppfattningar om händelser som utspelats 
under ett ingripande, vilket öppnar upp för möjligheten att göra personliga evalueringar. 
Poliserna måste visserligen även i sina pm-texter förhålla sig till objektivitetsprincipen, men 
tidigare polisforskning (Ask 2013) har visat att detta i praktiken är en svår balansgång och att 
polisernas avrapportering ibland glider över i personligt värderande.  

Ytterligare urval gjordes utifrån de autentiska texternas omfång. Vissa pm var bara 
några rader långa och dessa bedömde jag som för korta för att kunna utgöra en rättvisande del 
av materialet. Därför sorterades dessa texter bort. De analyserade texterna är inte i strikt 
mening framslumpade utan är resultatet av ett bekvämlighetsurval.  

Ett sista påpekande är att direkta citat av typen Johan skrek då ”jävla hora” har 
uteslutits ur analysen. Detta skulle kunna ifrågasättas, eftersom vilka personer som tillåts 
komma till tals i texterna också är en fråga om aktiva val och medvetna eller omedvetna 
värderingar från skribentens sida. Citat faller dock främst inom ramen för dialogicitets-
systemet, som jag inte undersöker närmare här. Citatbruk i polistexter har tidigare studerats av 
Ekenvärn (2011).  

4.2.2 Materialkritik 
I denna studie undersöks endast ett fåtal pm-texter skrivna av verksamma poliser och 
polisstudenter. Undersökningen kan därför inte ses som generaliserbar för allmänna 
beskrivningar av skillnader mellan utbildnings- och yrkestexter. De kvantifieringar av analys-
resultaten som presenteras är inte statistiskt säkerställda utan gäller enbart för mitt material. 
Sett till studiens omfattning och val av metod har det inte heller varit möjligt att använda ett 
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större antal texter eller att utvidga analysen till fler genrer, något som hade kunnat lägga 
grund för mer allmänna generaliseringar. Det kan även diskuteras huruvida det är relevant att 
jämföra enskilda fall, eftersom varje fall – och även polisens uppfattning och beskrivning av 
detta – är unikt. Jag menar emellertid att resultatet kan ge en fingervisning om vilka skillnader 
som finns mellan yrkes- och utbildningsskrivande, sett till hur skribenterna väljer att använda 
evalueringar i sin avrapportering.  

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av textanalysen. Framställningen visar hur evalueringar 
används i polisers och polisstudenters avrapporterings-pm, vilka evalueringskategorier som 
dominerar i materialet samt hur de evalueringar som förekommer i pm-texterna förhåller sig 
till objektivitetsprincipen och Rikspolisstyrelsens riktlinjer för polisers skrivande (2011).  

5.1 Allmänt om evalueringarna 
I denna studie har evalueringar inom delsystemen attityd och gradering undersökts. Antalet 
evalueringar i materialet uppgår till 369, varav 249 härrör till attitydsystemet och 120 till 
graderingssystemet. Studenttexterna innehåller både fler attityduttryck och fler uttryck för 
gradering än yrkestexterna, vilket framgår av tabell 2 nedan.  
	  

Tabell 2. Fördelning av evalueringar inom attityd och graderingssystemen. Anges i antal belägg.  
	  

	  

	  

	  	  
	  

	  
Studenttexterna är i genomsnitt längre än yrkestexterna, men även procentuellt sett innehåller 
de en större andel evalueringar än yrkestexterna – i genomsnitt 33 procent fler. Av den totala 
textmängden utgör dock evalueringarna en liten andel: 3,9 procent av yrkes- och 5,2 procent 
av studenttexterna.  
 För både yrkes- och studenttexter gäller att majoriteten av evalueringarna hör till 
attitydsystemet och att uttrycken för attityd är omkring dubbelt så många som uttrycken för 
gradering. En närmare beskrivning av evalueringarna inom de olika delsystemen följer i 6.2 
och 6.3.  

Evalueringar Yrkestexter Studenttexter Totalt 

Attityd 92 157 249 

Gradering 43 77 120 

Totalt 135 234  
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5.2 Förekomst av evalueringar inom Attitydsystemet 
Attityduttrycken utgör 67 procent av evalueringarna i materialet. Uttrycken för attityd har 
kategoriserats efter om de uttrycker affekt, bedömning eller uppskattning och i tabell 3 
illustreras fördelningen inom systemet. De negativa attityduttrycken är i majoritet och 
tillsammans utgör de nästan 90 procent av alla attitydyttringar.  
 
Tabell 3. Fördelning av evalueringar inom attitydsystemet. Anges i antal belägg. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som tabellen visar är affekt den största kategorin i attitydsystemet. Studenttexterna innehåller 
nästan dubbelt så många uttryck för affekt som för bedömning, medan yrkestexterna 
innehåller ungefär lika många uttryck för båda kategorierna. Sett till antalet positiva och 
negativa yttringar av kategorierna är negativ affekt vanligast, följt av negativ bedömning, 
därefter (i fallande ordning) positiv bedömning, positiv affekt, positiv uppskattning och 
negativ uppskattning.  

5.2.1 Affekt 
Kategorin affekt handlar om hur känslor, positiva och negativa, signaleras språkligt. Affektiva 
uttryck anger hur en medveten upplevare förhåller sig känslomässigt till andra personer, 
beteenden, objekt eller händelser (White 2005).  

De analyserade pm-texterna handlar om misshandel och kvinnofridskränkning och det 
är därför inte förvånande att negativ affekt dominerar. Affektuttrycken återfinns främst i 
polisernas och studenternas skildringar av målsägaren, alltså den som blivit utsatt för brott. 
Ofta är uttryck för affekt kopplat till brottsrekvisit som rädsla, smärta eller upplevt hot. 
Direkta uttryck för affekt står i exemplen nedan med fet stil och indirekta affektuttryck är 
markerade med understruken, fet stil. Y står för yrkes- och S för studenttext, och siffran anger 
textens nummer i min korpus. I de fall exempel ges från både yrkes- och studenttexter 

 Yrkestexter Studenttexter 

Affekt 
Negativ 42 97 
Positiv 2 3 
Totalt 44 100 

  

Bedömning 
Negativ 33 43 
Positiv 14 8 
Totalt 47 51 

  

Uppskattning 
Negativ - 3 
Positiv 1 3 
Totalt 1 6 
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illustreras detta i tabeller för att tydliggöra skillnader mellan grupperna, men när exempel 
endast ges från antingen yrkes- eller studenttexter presenteras ingen tabell.   

 
Tabell 4. Exempel på uttryck för negativ affekt i skildringar av målsägaren.  

 
De understrukna uttrycken har kategoriserats som indirekt affekt, eftersom de tagna ur sin 
kontext inte automatiskt signalerar en negativ känsla. Att vara ”påtagligt berörd” skulle till 
exempel i ett annat sammanhang kunna signalera glädje, men i denna kontext uttrycker det en 
negativ känsla. På motsvarande sätt kan ”att flacka med blicken och titta ner” i andra 
situationer signalera förlägenhet eller blygsel medan uttrycket här, tolkat i sitt sammanhang, 
förstärker intrycket av en skrämd kvinna.  
 En påtaglig skillnad mellan yrkes- och studenttexterna är att studenterna i högre 
utsträckning upprepar affektbärande beskrivningar av målsägaren i sina pm. I exempel 7 
nedan illustreras hur målsägaren Barbro beskrivs i ett student-pm: 
	  

(7) Kvinnan ser mycket rädd ut […] Barbro som är mycket rädd […] Barbro är mycket rädd […] 
Barbro som är vettskrämd vågar inget annat än hålla med […] Barbro är mycket rädd och ger 
nästintill ett apatiskt tillstånd. Hon är mycket rädd för att Bengt-Göran ska höra vad hon berättar. 
Varje gång Bengt-Göran skriker märker jag på Barbro hur rädd hon blir. Hon är rädd för att Bengt-
Göran ska komma in […] Barbro gråter och har svårt att berätta vad som har hänt. Hon sitter 
och vaggar lite lätt fram och tillbaka och gnor med sina händer mot sina knän och lår […] Hon 
är dock fortfarande ledsen och rädd (S8) 

 

Mängden upprepningar gör att pm-texten kan upplevas som oplanerad och tjatig. Effekten av 
detta upprepande kan paradoxalt nog bli att beskrivningarna och förstärkningarna tappar i 
värde, just eftersom de är så många.  

Yrkestext 
 

Studenttext 
 

 
(1) Samtliga tre inblandade är mycket 

påtagligt berörda av händelsen. 
Vid flera tillfällen brister Amma ut 
i gråt. Azra börjar också gråta 
under samtalet. De sätter sig 
tillsammans och försöker trösta 
varandra (Y1) 
 

(2) I samtalet framkom att Birthe blivit 
slagen och hotad (Y4) 

 
(3) Hon var väldigt orolig och 

uttryckte rädsla för vad som 
skulle hända när Carl-Erik blev 
frigiven (Y7) 

 
(4) Han är mycket skärrad över det 

som inträffat. Jag märker på Ali att 
han har mycket ont (S1) 
 

(5) Eva tittar hela tiden bort mot sin 
pojkvän och är uppenbart orolig. 
Jag får känslan av att hon inte 
vågar berätta vad det är som har 
hänt (S4) 

 
(6) Jag upplevde kvinnan som oerhört 

rädd för mannen […] Hon flackar 
med blicken och tittar ner i 
golvet (S7) 
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Affektuttryck återfinns också i beskrivningar av den misstänkte. Sådana skildringar är 
dock vanligare i studenttexterna.  

 

Tabell 5. Exempel på uttryck för negativ affekt i skildringar av den misstänkte. 

 

Uttrycken för negativ affekt är i materialet främst knutna till beskrivningar av människors 
sinnesstämningar och känslor, men på enstaka ställen förekommer affekt även när stämningen 
eller känsloläget på brottsplatsen beskrivs:  
 

Tabell 6. Exempel på uttryck för negativ affekt i skildringar av stämningen på platsen. 

 
För både yrkes- och studenttexter gäller att uttrycken för positiv affekt är få (2 respektive 3 
belägg). På de ställen där positiv affekt uttrycks handlar det uteslutande om målsägarens 
känslotillstånd:  
 

(14) När Asp var avtransporterad uppfattande NN [polisman] att Bergströms sinnesstämning 
lättade något (S5) 

(15) Barbro var positivt inställd till att åka till sjukhuset (S6)  
 

En förklaring till varför studenttexterna innehåller fler belägg på uttryck för affekt än 
yrkestexterna kan vara att studenterna oftare omformulerar och upprepar affektuttryck, till 
exempel i sina beskrivningar av målsägaren (se exempel 7). Dessutom återger studenterna i 
större utsträckning egenskaper hos de misstänkta, och dessa beskrivningar rymmer ofta affekt. 

Yrkestext 
 

Studenttext 
 

 
(8) När Apaco meddelas att han ska 

gripas blir han arg och han börjar 
skrika (Y2) 
 

 
(9) Jag märkte under ingripandet att 

Roger lätt kunde bli arg (S2) 
 

(10) Asp var upprörd över polisens 
närvaro (S5) 

 
(11) NN [polisman] berättade för BG 

att han var gripen. BG blev arg 
(S6) 

Yrkestext 
 

Studenttext 
 

 
(12) Patrullens uppgift på platsen blev 

till största delen en stöttande 
funktion för Göran och Gullvi i 
deras för närvarande svåra 
situation (Y10) 

 

 
(13) Det råder en hatisk stämning på 

platsen (S1) 
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Analysen visar att det finns vissa skillnader i de två gruppernas sätt att återge information; 
studenterna anger i högre utsträckning att det är egna observationer som återges, genom 
formuleringar som ”jag upplevde…” eller ”jag får känslan av…”. Sådana markeringar är inte 
lika vanliga i yrkestexterna, utan där skrivs beskrivningarna av de inblandade oftare fram som 
fakta.  

5.2.2 Bedömning 
Skillnaden mellan affekt och bedömning består i att affekt behandlar känslouttryck medan 
bedömning handlar om hur mänskligt beteende värderas och bedöms utifrån normativa 
principer (Nord 2008:192).  

Negativ bedömning är vanligare än positiv i både yrkes- och studenttexterna. De 
negativa bedömningarna finns framförallt i beskrivningar av de inblandades berusningsgrad, 
beteenden eller mentala tillstånd, men bedömande yttranden förekommer även i beskrivningar 
av parternas relation och deras språkkunskaper. I framställningen nedan anger fetade ord 
direkt bedömning medan de feta, understrukna markerar indirekta uttryck för negativ 
bedömning. 

 

• Berusningsgrad 
(16) Hon är inte synbart berusad dvs. hon talar utan att sluddra och kan gå utan snedsteg (Y1) 
(17) Vid kontakten med Bengan konstaterades att han var berusad (Y4) 
(18) Då patrullen var på plats var både Gullvi och Göran berusade (Y10) 

 

• De inblandade parternas beteende 
(19) Jag upplever att Andreas, Peter och Adam är helt oberörda av det som har inträffat och de visar 

inget som helst medlidande för Ali (S1) 
(20) Jag anser att Roger har en skev kvinnosyn där det är mannen som kommer i första rummet (S2) 
(21) Han kommer ut och ser Barbro som sitter i soffan. Han ger henne då, vad jag uppfattar, som en 

ond blick (S9) 
(22) Han är nu hotfull och har höjt tonläget på sin röst (S10) 
(23) Han är kaxig mot mig (S10) 

 

• De inblandades mentala tillstånd 
 
Tabell 7. Exempel på uttryck för negativ bedömning i skildringar av de inblandades mentala 
status.  

Yrkestext 
 

Studenttext 
 

 
(24) Patrullen fick uppfattningen av att 

bråken i familjen beror på psykisk 
ohälsa och alkoholproblem (Y10) 

 

 
(25) Jag upplever Eva som förvirrad 

och ambivalent (S5) 
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• Parternas relation 
(26) Britt-Louise som har haft ett minst sagt stormigt förhållande med Barres vill nu att vi tar 

kontakt med Barres så att han kan lämna tillbaka lägenhetsnycklarna (Y6) 
 

• Språkkunskaper 
(27) Patrullerna möts av Elzbieta som talar mycket dålig svenska och engelska (Y9) 
(28) De [Elzbietas släktingar] talar dålig svenska (Y9) 

 

Yrkestexterna innehåller nästan lika många bedömningar som studenttexterna, men 
studenternas bedömande yttranden innehåller fler personliga och explicit värderande 
uppfattningar om parternas handlande eller mentala tillstånd (se exempel 20–23). De 
verksamma polisernas bedömningar återfinns i högre utsträckning i bedömningar av 
berusningsgrad eller språkförmåga. Subjektivt värderande förekommer även i några av 
yrkestexterna (se exempel 24 och 26), men totalt sett är bedömningar med negativt 
värdeladdade ord vanligare i studenttexterna. 
 Det förekommer uttryck för positiv bedömning i texterna, även om de är färre än de 
negativa. I yrkestexterna är de positiva bedömningarna omkring hälften så många som de 
negativa (14 respektive 33) och i studenttexterna utgör positiv bedömning ungefär en 
femtedel av de totala bedömningsuttrycken (8 positiva respektive 43 negativa). I 
studenttexterna förekommer positiv bedömning vid skildringar av hur den misstänkte agerade 
när patrullen kom till platsen: 
 

(29) Roger var tillmötesgående och ville vara till hjälp (S2) 
(30) BG verkade väldigt tillmötesgående och bjöd in oss för att prata (S5) 
(31) Då vi kom till platsen öppnade sambon, Bengt-Göran, dörren och uppträdde lugnt och sakligt 

(S7) 
 

Samtliga uttryck för positiv bedömning i yrkestexterna återfinns i en och samma pm-text. Alla 
uttrycken är i denna text knutna till polisens beskrivning av målsägaren, här kallad Emina, 
som har misshandlats av sin sambo:  
 

(32) Jag uppfattade Emina som lugn och samlad. Hon var naturligtvis ledsen och såg trött ut, men 
gav ett bra intryck (Y8) 

(33) Jag uppfattade Emina som, trots år av förtryck och isolering, en stark kvinna som äntligen 
vågat ta steget (Y8) 

(34) Jag förklarade för henne att det var modigt att äntligen anmäla (Y8) 

 
Det är anmärkningsvärt att en och samma yrkestext innehåller fler positiva bedömningar än 
resten av materialet sammantaget. Det är ovanligt att en skribent, i synnerhet bland yrkes-
verksamma poliser, så öppet positionerar sig och tar ställning för en av parterna i ett 
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brottsmål, sett till de krav på saklighet och opartiskhet som objektivitetsprincipen fordrar. Jag 
gör bedömningen att denna enskilda yrkestext inte är representativ för yrkestexterna i 
materialet som helhet. 

5.2.3 Uppskattning 
Uppskattning är den minsta kategorin inom attitydsystemet sett till mitt material. Eftersom de 
analyserade pm-texterna handlar om människor och om deras upplevelser och beteenden är 
det kanske inte förvånande att uppskattning, som uttrycker positiv eller negativ attityd till 
tings estetik eller utseende, har få belägg i texterna. De uttryck för uppskattning som 
förekommer gäller alla ordning eller oordning på brottsplatsen:  
 

Tabell 8. Exempel på uttryck för uppskattning i beskrivningar av brottsplatsen. 

 

I tre av fyra exempel ovan förekommer en mer utförlig beskrivning i anknytning till den 
uppskattning som uttrycks. Undantaget är exempel nummer 37 som inte alls beskriver på 
vilket sätt det var rörigt på platsen. Det är oklart om det var rörigt i den fysiska miljön eller 
om det var parternas agerande som var rörigt. 

5.2.4 Direkta och indirekta attityduttryck 
Majoriteten av evalueringarna inom attitydsystemet uttrycks direkt och det är enbart inom 
kategorierna affekt och bedömning som indirekta attityduttryck återfinns. I yrkestexterna 
förekommer 16 belägg på indirekta uttryck och i studenttexterna 21. Räknat i procent innebär 
detta att yrkestexterna innehåller 17 procent indirekta attityduttryck och studenttexterna 13 
procent. Sett till fördelningen av de indirekta uttrycken skiljer sig dock grupperna åt. 

Yrkestext 
 

Studenttext 
 

 
(35) Det finns också en omkullvält 

blomkruka med utspilld blomjord i 
hörnet av vardagsrummet, bakom 
soffan. I övrigt var det god 
ordning i lägenheten (Y2) 

 

 
(36) Inne i sovrummet ser jag en 

spjälsäng och en dubbelsäng. 
Dubbelsängen är obäddad och 
stökig (S8) 
 

(37) Det var ganska rörigt på platsen 
och det tog ganska mycket tid i 
anspråk att sära på parterna (S1) 

 
(38) Lägenheten är städad och jag ser 

inga tecken på att det varit bråk 
(S10) 
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Majoriteten av studenternas indirekta uttryck återfinns i kategorin affekt, medan yrkes-
polisernas återfinns i kategorin bedömning: 
 
Tabell 9. Fördelning av indirekta uttryck inom attitydsystemet. Anges i antal belägg.  

   

 

 

 
De indirekta uttrycken utgör en begränsad del av materialet, vilket gör det omöjligt att dra 
några klara slutsatser av resultaten. Fördelningen skulle lika gärna kunna bero på slumpen och 
det behövs större studier för att kunna säga något generellt om bruket. Trots det menar jag att 
fördelningen mellan kategorierna är intressant, speciellt det faktum att de yrkesverksamma 
polisernas indirekta uttryck för attityd främst återfinns i kategorin bedömning.  

Indirekta bedömningar bär inte i sig en bedömning, men tolkade i sitt sammanhang kan 
de ändå uppfattas som värderande. Det tydligaste exemplet på detta är i yrkestext 9, där 
många subtila antydningar sammantaget gör att läsaren kan skapa sig en bild av målsägaren 
Elzbieta som besvärlig. Direkta bedömningar markeras med fet stil och indirekta med fetstil 
och understrykning. 
 

(39) De [Elzbietas släktingar] säger allihop att Elzbieta brukar ringa polisen och ställa till problem 
[…] Brodern och broderns flickvän förklarar även de att de har haft mycket problem med 
Elzbieta och att hon även haft problem med grannar. Patrullen kan inte notera några skador 
på Elzbieta men hon säger att Edmund har slagit henne. 

 

Det här utdraget visar att det inte är de enskilda orden som påverkar tolkningen utan den 
sammantagna mängden ”språkliga pilar som pekar åt samma håll” (Ask 2013:74).  

5.3 Förekomst av evalueringar inom Graderingssystemet 
Graderingssystemet behandlar hur språkbrukare på olika sätt graderar sina yttranden. 
Förstärkande graderingar har jag kategoriserat som styrka och graderingar som används 
nedtonande som fokus. För både yrkestexter och studenttexter gäller att de innehåller mer 
styrka än fokus och i tabell 4 nedan visas fördelningen. 
 

Tabell 10. Fördelning av evalueringar inom graderingssystemet. Anges i antal belägg.  
 

 

 
 

Indirekta uttryck Yrkestexter Studenttexter 

Affekt 6 16 

Bedömning 10 5 

Totalt i attitydsystemet 16 21 

 Yrkestexter Studenttexter 

Gradering 
Styrka 38 70 
Fokus 5 7 
Totalt 43 77 
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Procentuellt sett använder studenterna ungefär 40 procent mer graderingar än de verksamma 
poliserna. Precis som i fallet med affekt kan siffran förklaras av att studenterna upprepar 
information. Studenterna förstärker och upprepar alltså i högre grad sina yttranden, medan 
yrkespoliserna är mer restriktiva med förstärkningsuttryck.  
 Det vanligaste sättet i materialet att förstärka ett yttrande är genom att använda ett 
fristående förstärkningsord som exempelvis mycket eller väldigt. Förstärkning kan emellertid 
också signaleras genom att ordvalet i sig uttrycker styrka. Uttryck som sliter tag i och 
vägrade har jag till exempel klassat som förstärkningar för att uttrycken är starkare och 
därmed mer evaluerande än ta tag i eller avstod. I tabell 11 illustreras några vanliga sätt att 
förstärka yttranden.  
 
Tabell 11. Exempel på vanligt förekommande uttryck för styrka.  

 

 

Även i de fall nedtonande gradering används skiljer sig studenternas och polisernas bruk åt. I 
de flesta fall där yrkespoliserna använder fokusuttryck som ganska eller liknande följs 
uttrycket av en förklaring. Studenttexternas fokusuttryck saknar denna typ av förtydligande 
tilläggskommentarer. 
 
Tabell 12. Exempel på fokusuttryck. 

Yrkestext 
 

Studenttext 
 

 
(40) Assa fyller hela tiden i med 

detaljer (Y1) 
(41) NN uppfattade det som om 

Bahiri var otroligt rädd för sin 
pojkvän (Y5) 

(42) Hon var mycket upprörd (Y7) 
(43) Hon sa att hon älskade Carl-

Erik (Y7) 

 
(44) De anser att de har gjort 

samhället en tjänst och 
ifrågasätter helt och hållet vårt 
ingripande mot dem (S1) 
 

(45) Hela hennes kroppsspråk tyder på 
att hon är i chock (S10) 
 

Yrkestext 
 

Studenttext 
 

(46) Det var ett rött, ganska stort 
märke, ca 7–8 cm i diameter (Y5) 
 

 
(47) Det var ganska rörigt på platsen 

och tog ganska mycket tid i 
anspråk att sära på parterna (S3) 
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Nedtonande graderingar kan användas som en försiktighetsstrategi och kan tyda på osäkerhet 
hos skribenten (jfr Nord 2008:191, Hellspong & Ledin 1997:171). Denna osäkerhet kan 
skönjas i studentexemplen ovan, medan yrkespolisernas fokusuttryck inte uppfattas som lika 
osäkra eftersom de följs upp och förtydligas i den fortsatta texten. 

5.4 Evalueringarna i relation till Rikspolisstyrelsen riktlinjer 
För att besvara studiens andra frågeställning ställer jag resultatet av analysen i relation till 
följande principer för polisers skrivande: 
 

1. ”Var uppmärksam på ords värdeladdning” 
2. ”Förhåll dig objektivt till fakta” 
3. ”Var försiktig med förstärkningsuttryck” 

(Rikspolisstyrelsen 2011) 

5.4.1 ”Uppmärksamma ords värdeladdning” 
Värdeladdade ord förekommer i både yrkes- och studenttexter, men studenttexterna innehåller 
en större andel värdeladdade uttryck. Majoriteten av dessa återfinns i kategorin bedömning. 
Flera av värdeorden är också representerade i graderingssystemet eftersom det många gånger 
är en inneboende styrka som ger ordet dess värdeladdning. 
 

Tabell 13. Exempel på värdeladdade ord.  

(48) Det våld som hade utövats det 
senaste dygnet uppfattade patrullen 
som relativt ringa […] Göran 
hade dragit Gullvi i håret och slagit 
henne med öppen hand i huvudet 
varpå Gullvi reagerade och slog till 
Göran. Skadorna inskränkte sig 
till ömhet i hårbotten (Gullvis 
skador) och en rodnad på kinden 
(Görans skador) (Y5) 

 
(49) Jag upplever att min kollega har 

problem med pojkvännen som är 
ganska provocerande och hela 
tiden söker kontakt med Eva (S3) 

 
(50) BG blev arg. Han började stöka 

lite (S6) 

Yrkestext 
 

Studenttext 
 

 
(51) Jag förklarade för henne att det var modigt 

att äntligen anmäla (Y8) 
 
 

 

 
(52) Jag anser att Roger har en skev 

kvinnosyn (S2) 
 

(53) Han ger henne då, vad jag uppfattar som en 
ond blick (S9) 
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I yrkestexterna är det framförallt en text, nummer 8, som utmärker sig. Den innehåller många 
värdeladdade ord och skribenten upprepar genom texten hur modig och stark kvinnan är som 
äntligen vågat anmäla sin sambo. Sett till yrkestexterna som helhet skulle jag säga att denna 
text utgör ett undantag; yrkespoliserna är generellt restriktiva med personliga värderingar.  

5.4.2 ”Förhåll dig objektivt till fakta” 
I pm-texterna ska poliserna beskriva sina egna upplevelser av det som sker vid ett ingripande. 
Detta innebär dock inte att poliserna får lov att bedöma och värdera helt fritt, utan det är 
iakttagelser som kan vara till nytta för den fortsatta utredningen som ska lyftas fram (jfr Ask 
2013:64) Min analys antyder att Rikspolisstyrelsens riktlinjer kan vara svåra att leva upp till. 
Texterna innehåller en mängd evalueringar som alla i viss mån förmedlar ståndpunkter och 
personliga värderingar. De subjektiva inställningar som förekommer i materialet finns 
framförallt inom attitydsystemet och kategorin bedömning. Bedömningar uttrycker inte bara 
känslor utan värderar mänskligt beteende utifrån normativa och moraliska principer. Både 
student- och yrkestexter innehåller bedömningar, men evalueringarna tar sig olika uttryck. 
Medan poliserna i större utsträckning bedömer parternas uppförande i termer av 
berusningsgrad och kommunikationsförmåga uttrycker studenterna personliga uppfattningar 
om de inblandade personernas beteende eller mentala status. Exempel på det senare är när 
studenter beskriver den misstänkte som aggressiv, kaxig eller stökig och målsägaren som 
förvirrad och ambivalent. En annan aspekt av detta är att studenternas bedömningar sällan 
förklaras eller exemplifieras. Det blir oklart för läsaren på vilket sätt den misstänkte är stökig 
eller kaxig.  
 Både yrkes- och studenttexterna innehåller alltså subjektiva bedömningar och 
värderingar, om än i olika former. Yrkesskribenterna förhåller sig dock mer objektivt till det 
som förmedlas genom att de i högre utsträckning enbart beskriver vad som sker och avstår 
från explicita värderingar. Men i yrkestexterna finns undantag och speciellt text nummer 8 
innehåller många tvivelaktiga formuleringar, som inte är objektivt återgivna. En fråga som 
aktualiseras är om det någonsin går att redogöra helt objektivt för en händelse eller om 
skribentens förhållningssätt till det inträffande alltid speglas i språket, till exempel genom 
ordval och omedvetna positioneringar. Detta diskuteras vidare i kapitel 7.  

5.4.3 ”Var försiktig med förstärkningsuttryck” 
I Rikspolisstyrelsens riktlinjer uppmanas poliser att vara försiktiga med förstärkningsuttryck, 
med motiveringen att ”ett överdrivet bruk av vissa ord tunnar ut ordens betydelse” (2011:10).   

Förstärkningar förekommer i både yrkes- och studenttexter, främst i form av graderad 
affekt eller bedömning. Graderingen uttrycks vanligen genom ett fristående förstärkningsord 
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som otroligt, väldigt eller påtagligt. I genomsnitt innehåller studenttexterna 45 procent fler 
förstärkningar än yrkestexterna. Detta kan möjligen förklaras av att studenterna i sina pm 
upprepar beskrivningar av de inblandade personerna. Det är till exempel inte ovanligt att det 
på flera ställen i samma pm står att målsägaren var väldigt/mycket/otroligt rädd. Studenternas 
tendens att upprepa förstärkningar kan ha flera förklaringar, men oavsett anledning är ett 
överdrivet bruk av förstärkningar viktigt att uppmärksamma eftersom det kan få konsekvenser 
både för läsarens uppfattning om innehållet som förmedlas och för textens trovärdighet.  

5.5 Sammanfattning av resultatet  
Analysen har visat att både yrkespoliser och polisstudenter använder evalueringar i sina 
avrapporterings-pm. Evalueringarna är främst knutna till beskrivningar av inblandade 
personers sinnesstämningar och beteenden. Totalt sett innehåller studenternas texter omkring 
30 procent fler evalueringar än yrkestexterna. Majoriteten av evalueringarna i yrkes- och 
studenttexterna återfinns inom attitydsystemet och för både yrkespoliser och studenter gäller 
att uttrycken för attityd är ungefär dubbelt så många som uttrycken för gradering. 
Evalueringar som uttrycker negativ attityd är vanligast och utgör 90 procent av de totala 
attitydyttringarna. Inom attitydsystemet är affekt den största underkategorin, följt av 
bedömning och därefter uppskattning. Inom graderingssystemet är förstärkande graderingar 
(styrka) vanligare än nedtonande graderingar (fokus). Både yrkes- och studenttexter 
innehåller mer styrka än fokus, och i genomsnitt innehåller studenttexterna 40 procent fler 
graderingar än yrkestexterna.  
 När de evalueringar som förekommer i materialet ställs i relation till RPS riktlinjer visar 
det sig att studenterna i högre utsträckning än yrkespoliserna använder värdeladdade ord som 
ond, kaxig eller aggressiv i sina beskrivningar av de inblandade personerna. Evalueringar 
förekommer som sagt i både yrkes- och studenttexter, vilket indikerar att direktivet att skriva 
objektivt är svårt att uppfylla i praktiken. Sett till materialet som helhet är dock yrkes-
polisernas pm mer objektiva än studenternas, beroende på att yrkespoliserna i högre 
utsträckning enbart återger händelseförlopp och avstår från att värdera personernas handlande. 
Det sista perspektiv som har analyserats gäller direktivet att vara försiktig med 
förstärkningsuttryck. Min analys visar att studenternas texter innehåller en stor mängd 
förstärkningar, 45 procent fler än i yrkestexterna. Den höga andelen förstärkningar i student-
texterna beror på att studenterna i hög grad upprepar beskrivningar av de inblandade 
personerna. Dessa beskrivningar innehåller ofta förstärkningsuttryck som mycket eller väldigt. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten av textanalysen utifrån ett vidare samhällsperspektiv. 
Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Subjektiva inslag i objektiva texter 
Studiens syfte var att undersöka och jämföra förekomsten av evalueringar i polisstudenters 
och yrkesverksamma polisers avrapporterings-pm samt att studera evalueringarna i relation 
till objektivitetsprincipen och Rikspolisens riktlinjer för skrivande inom Polisen (2011). I de 
utvalda riktlinjerna betonas vikten av ett sakligt, objektivt och opartiskt återgivande av 
information. Resultatet visar att både yrkes- och studenttexter innehåller evalueringar som 
framförallt är knutna till beskrivningar av de inblandade personernas sinnesstämning eller 
uppförande. Studenternas texter innehåller totalt sett en större mängd subjektiva evalueringar 
än yrkestexterna. Det förekommer subjektiva ställningstaganden även i några av yrkes-
texterna, men sett till materialet i sin helhet är yrkespoliserna mer objektiva i sin avrapport-
ering. Jag kommer fortsättningsvis att diskutera resultaten ur ett större samhällsperspektiv, 
med fokus på trovärdighet och rättssäkerhet.   
 Det bör inledningsvis poängteras att inte alla evalueringar är av ondo. En del kan 
tvärtom vara nödvändiga och centrala för den fortsatta utredningen. Hit hör beskrivande 
evalueringar som är kopplade till intäckandet av brottsrekvisit, det vill säga förutsättningar för 
att gärningen ska vara straffbar. Min analys visade att uttrycken för affekt ofta är knutna till 
rekvisit som rädsla eller upplevt hot, och för den fortsatta utredningen och åklagarens 
möjlighet att väcka åtal är det avgörande att dessa rekvisit framkommer tydligt i texten. 
Beskrivningar av typen ”jag uppfattar X som rädd/skakad/skräckslagen” är exempel på hur 
evaluerande språk kan användas för att uppfylla riktlinjerna för pm-texterna, vilka anger att 
iakttagelser som kan vara av vikt för den fortsatta utredningen ska framkomma. Andra 
evalueringar är mer problematiska. Detta gäller framförallt evalueringar som uttrycker 
subjektiva inställningar eller ställningstaganden (majoriteten återfinns inom kategorin 
bedömning) men även ett överdrivet upprepande av evalueringsuttryck och förstärkningar kan 
räknas hit, liksom evalueringar utan en klar avsändare. I nedanstående text diskuteras dessa 
företeelser närmare.   

Evalueringarna är fler i studenttexterna, vilket delvis kan förklaras av att studenterna 
genom omskrivningar och med små nyansskillnader upprepar samma information flera 
gånger, till exempel målsägarens sinnesstämning vid ingripandet. En möjlig orsak till detta 
kan vara att studenterna vet att deras texter bedöms som en del av en examination och att de 
hellre än att missa att rapportera information upprepar sig. Det är förvisso önskvärt att 
skribenten är så utförlig och precis som möjligt i sina beskrivningar (jfr RPS 2011), men å 
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andra sidan kan många upprepningar och omskrivningar av samma företeelse ge texten ett 
osäkert intryck och påverka skribentens trovärdighet i negativ riktning. Upprepningar 
förekommer nästan inte alls i yrkestexterna, vilket troligen hänger samman med att de 
verksamma poliserna är säkrare och mer vana skribenter.  

Förstärkningar använda på rätt sätt kan understryka betydelsen av ett uttryck: måls-
ägaren var inte bara lite utan mycket skärrad. Sådan information är viktig att förmedla i en 
pm-text. Inte minst ur ett åklagarperspektiv är det viktigt att polisernas uppfattning av 
målsägaren framkommer, exempelvis om hen verkar vara skräckslagen. Ett överdrivet bruk 
av förstärkningar i en text kan dock leda till att de tappar sin betydelse (jfr RPS 2011). Om 
allting är väldigt, mycket, oerhört etc., förlorar orden till slut sin förstärkande funktion, vilket 
är fallet i flera av studenttexterna. I genomsnitt innehåller studenttexterna 45 procent fler 
förstärkande uttryck än yrkestexterna och även här kan siffran förklaras av studenternas 
benägenhet att upprepa information.  

Ur en rättssäkerhetsaspekt är ett överdrivet bruk av förstärkningar problematiskt 
eftersom det kan ta fokus från textinnehållet (jfr RPS 2011). Det kan också vara svårt för 
åklagaren att ta ställning till och bedöma relevansen av innehållet om alla beskrivningar är 
förstärkta. Förstärkningar används vanligen när något ska understrykas eller särskilt betonas, 
och studenternas överdrivna bruk av förstärkningar kan därför paradoxalt nog få motsatt 
effekt. Eftersom majoriteten av målsägarbeskrivningarna innehåller förstärkningsuttryck kan 
effekten bli att läsaren inte uppfattar styrkan i dem och att åklagaren har svårt att bedöma 
förstärkningarnas värde, just för att de är så många.  
 Analysen visar också att yrkespoliserna och polisstudenterna delvis använder olika 
språkliga strategier för att uttrycka evaluering. Medan studenterna i högre utsträckning skriver 
”jag upplever att” eller ”min uppfattning är” följt av skildringar av personernas 
sinnesstämning eller beteende skriver yrkespoliserna fram sina beskrivningar som fakta, i 
form av konstateranden som ”hon är rädd” eller ”hon är väldigt ledsen”. Detta blir särskilt 
problematiskt när beskrivningarna utgör brottsrekvisit, eftersom yttranden av typen ”hon är 
rädd” öppnar för tolkning. Är det polisens upplevelse att kvinnan är rädd, eller är det något 
hon själv har sagt? Denna tolkningsmöjlighet äventyrar inte bara skribentens trovärdighet 
utan också rättssäkerheten. I juridiskt viktiga texter som pm ska det inte förekomma 
tolkningsbara formuleringar (jfr RPS 2011). I sina pm förväntas poliserna uttrycka just egna 
iakttagelser, och sett till denna aspekt är studenternas pm tydligare än yrkespolisernas 
eftersom studenterna uttryckligen anger att det är egna eller patrullens upplevelser som avses.  
 Polisstudenternas pm är visserligen tydligare sett till att det oftare explicit anges att det 
är egna uppfattningar som skrivs fram, men samtidigt innehåller studenttexterna många 
negativa bedömningar som inte svarar mot kraven på objektivitet. I vissa fall uttrycks till och 
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med ett direkt ogillande. Studentexemplen ”Roger har en skev kvinnosyn” och ”han ger henne 
en ond blick” är exempel på evalueringar som uttrycker ett tydligt ställningstagande gentemot 
den misstänkte, vilket gör att dessa texter inte lever upp till kravet på opartiskhet.  

I förlängningen kan medborgarnas rättssäkerhet äventyras av subjektiva värderingar. 
Polisers avrapportering kan – med anledning av att polisen representerar en myndighet – 
upplevas som ”sanningen” även i de fall texterna uttrycker personliga värderingar (jfr 
Pappinen 2010). Polisens val av evalueringar kan med andra ord påverka hur inblandade 
personer uppfattas och i de fall evalueringarna uttrycker nedsättande omdömen kan den 
enskildes rättssäkerhet påverkas negativt. 
 Min analys visar att skribenterna genom ordvalet i sina pm många gånger distanserar sig 
från de misstänka (de beskrivs som aggressiva, hotfulla, stökiga, kaxiga med mera) och 
uttrycker empati för målsägaren. Det senare syns allra tydligast i yrkestext nummer 8 där det 
förekommer yttranden som: ”Jag uppfattade Emina som, trots år av förtryck och isolering, en 
stark kvinna som äntligen vågat ta steget”. I denna text tar skribenten tydligt ställning för den 
ena parten i brottsmålet, men sett till materialet som helhet är det ovanligt att yrkespoliser 
positionerar sig och väljer sida på detta vis. Mina resultat kan relateras till Gumbels (2000) 
studie av polisförhör som visar att polisernas inställning till kvinnomisshandel tydligt 
avspeglas i förhörsprotokoll. På motsvarande sätt går det i mitt material, framförallt bland 
studenterna, att utläsa negativa uppfattningar om de misstänka i pm-genren. Resultaten av den 
här studien visar att det är en svår balans att som myndighetsperson närma sig medborgarna 
och samtidigt förhålla sig objektivt (jfr Ask 2013:19). Det bör i sammanhanget understrykas 
att polisstudenterna är just studenter som håller på att lära sig ett yrkesspråk. Att språket i 
studenternas pm-texter ligger längre ifrån det språk som riktlinjerna anger är sett ur detta 
perspektiv inte förvånande utan snarare förväntat. Resultaten antyder dock att polis-
studenterna skulle behöva mer undervisning om värderande språkbruk i relation till rättssäkra 
och hållbara framställningar. En liknande slutsats kommer Ask & Byrman (2010) fram till i 
sin studie av polisstudenters referatförhör. Författarna menar att polisstudenterna behöver 
medvetandegöras om hur språkliga val, till exempel val av anföringsverb, kan leda läsaren i 
en viss riktning och varför detta, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, är problematiskt.   

Det kan avslutningsvis diskuteras om det överhuvudtaget går att redogöra helt objektivt 
för en händelse eller om skribenters förhållningssätt till det inträffade alltid avspeglas i 
språket. Min analys indikerar det senare och åskådliggör hur även indirekt uttryckta 
evalueringar kan påverka läsarens inställning till beskrivna personer. Resultaten kan bero på 
att det ställs komplexa krav på polisers skrivande. Poliserna förväntas redogöra för personliga 
iakttagelser i sina pm, samtidigt som iakttagelserna inte får förmedla en subjektiv inställning. 
I praktiken verkar kraven vara svåra att uppfylla. Både yrkespolisernas och polisstudenternas 
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pm följer visserligen i stort de riktlinjer som finns, men min analys visar att skribenterna i 
sina beskrivningar av de inblandade ibland glider över i ett subjektivt värderande som är 
olämpligt i myndighetstext och som i förlängningen kan påverka texternas hållbarhet i 
rättssystemet.  

6.2 Fortsatt forskning 
Denna studie har gett uppslag till fortsatta studier om språket i myndighetstexter. Eftersom 
polisstudenterna uppvisar en osäkerhet i förhållande till kraven på objektivitet vore det 
intressant att undersöka hur skrivundervisningen på polisutbildningen går till i praktiken. 
Områden som skulle kunna studeras vidare är hur man på polisutbildningen arbetar med 
frågor som rör förhållandet mellan teori och praktik samt i vilken utsträckning mönstertexter 
används.  

För att kunna fastställa resultaten av denna studie hade det behövts en större korpus och 
ett möjligt angreppssätt vore att utöka analysen till fler förundersökningsgenrer. Ett annat 
alternativ är att undersöka evalueringar i andra typer av myndighetstexter och jämföra 
resultaten med denna studie. 

Ytterligare fortsatt forskning skulle kunna innebära en undersökning av vem de olika 
uttrycken för evaluering tillskrivs. I min studie har jag till exempel inte studerat vems affekt 
det är som skrivs fram, det vill säga om affektuttrycken är knutna till en känsla som ligger 
inom den skrivande polisen eller om den framställs som inneboende i personerna som 
omnämns. Denna aspekt vore intressant att studera närmare, återigen med anledning av de 
krav på tydlighet som ställs på polisers texter. 	   	  



31	  
	  

Litteraturförteckning 
Ask, Sofia (2012). Authoritative language in police training. Style in police students’ memoranda. I: 

The Evolution of Policing: Worldwide innovations and insight. Red. Guzman, C., Daz, Dilip & 

Das, M. New York: Taylor & Francis Publishing.   

Ask, Sofia (2013). Skrivande polis. Lund: Studentlitteratur. 

Ask, Sofia & Byrman, Gunilla (2009). Perspektiv och processverb i polisstudenters avrapportering. I: 

Humanetten. Nr 24. S. 2–12. 

Ask, Sofia & Byrman, Gunilla (2010). ”Så slog han Anna med ett okänt antal knytnävslag i ansiktet”: 

Reliefanalys av polisstudenters och polisers skrivande. I: J. Smidt, I. Folvord & A. Aasen (red.), 

Rammer for skriving: Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. Trondheim: Tapir akadmeisk forlag. 

S. 125–139. 

Bergh Nestlog, Ewa (2009). Perspektiv i elevtexter: skriftligt argumenterande i grundskolans 

mellanår. Lic.-avh. Växjö: Växjö universitet., 2009. 

Björkvall, Anders (2003). Svensk reklam och dess modelläsare. Diss. Stockholm: Univ., 2003. 

Ekenvärn, Johan (2011). Där är ”nolltolerans”: Citatteckenbruk i Polisens förhörsprotokoll. C-

uppsats i svenska vid Institutionen för språk och litteratur, Linnéuniversitetet. Hämtad (2013-04-

08): http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:395643  

Erdis, Mare (2007). Juridik för pedagoger. 4. upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Gumbel, Ingetora (2000). Hörd angående misshandel: polisens protokoll vid förhör med misshandlade 

kvinnor och misstänkta män. Stockholm: Stockholms Univ., Institutionen för nordiska språk. 

Halliday, M. A. K. (2004). An introduction to functional grammar. 3. ed. London: Arnold 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. Lund: 

Studentlitteratur. 

Holmberg, Per (2002). Emotiv betydelse och evaluering i text. Diss. Göteborg: Univ., 2002. 

Hommerberg, Charlotte (2011). Persuasiveness in the discourse of wine: the rhetoric of Robert 

Parker. Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, 2011. 

Jonasson, Emilia (2010). Attityd och dialogicitet i äldreomsorgens texter: Evaluerande språk i 

dokumentationen på ett vårdboende. C-uppsats i svenska vid Institutionen för nordiska språk, 

Stockholms universitet. Hämtad (2013-04-08):  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:323129  

Jönsson, Linda (1988). Polisförhöret som kommunikationssituation. Linköping: Tema 

Kommunikation, Univ. 

Lagerholm, Per (2005). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Maggerø, Eva (1998). Hallidays funksjonelle grammatikk – en presentasjon. I: Berge, Kjell Lars, 

Maagerø, Eva, Coppock, Patrick J., Halliday, M. A. K., Martin, Jim R. & Hasan, Ruqaiya (red.) 

(1998). Å skape mening med språk: en samling artikler. Oslo: Landslaget for norskundervisning 



32	  
	  

(LNU).  

Martin, J. R. & Rose, David (2003). Working with discourse: meaning beyond the clause. London: 

Continuum. 

Martin, James R. & White, Peter R. R. (2005). The language of evaluation: appraisal in English. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Nationalencyklopedin (sökord: rekvisit). Hämtad (2013-04-08): 

http://www.ne.se/sok/rekvisit?type=NE 

Nord, Andreas (2008). Trädgårdsboken som text 1643–2005. Diss. Stockholm: Stockholms universitet 

Pappinen, Anna (2010). Återberättande berättelser – om anföringsbruk i förhörstexter. C-uppsats i 

svenska vid Institutionen för språk och litteratur, Linnéuniversitetet. Hämtad (2013-04-08): 

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:325129 

Regeringsformen 1 kap. 9 § (1974:152) Hämtad (2013-04-08): https://lagen.nu/1974%3A152 

Rikspolisstyrelsen (2011). Riktlinjer för skrivande inom polisen. 5:e rev. upplagan. Stockholm: 

Rikspolisstyrelsen. 

Rättegångsbalken 20 kap. 8 § Hämtad (2013-05-10): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1942-740/#K15  

Språklagen (2009: 600). Hämtad (2013-04-08):  

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:600 

Westberg, Gustav (2008). Beskyddande pappor och oroliga mammor: evaluering och attityder i 

föräldralitteratur. D-uppsats i svenska vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms 

universitet. Hämtad (2013-04-08): 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.3607!/Beskyddande_pappor_och_oroliga_mammor_2008.pdf 

White, Peter R.R. (2005). Appraisal Website. Hämtad (2013-04-08): http://grammatics.com/appraisal/ 

Wiksten Folkeryd, Jenny (2006). Writing with an attitude: appraisal and student texts in the school 

subject of Swedish. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2007. 


