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Abstract 
This master’s essay presents a study designed to investigate twelve police students’ 

ability to handle academic writing conventions and to show critical-analytical 

competence in their degree projects, which are written as part of the education at 

Sweden’s three police academies. The education of police officers is not an academic 

one, and the students’ main focus is therefore on writing texts in the field of police 

discourse. At the same time, scientific principles and critical thinking are emphasized in 

their syllabus, but the question of how students handle the encounter with academic 

discourse has so far not been investigated. This, therefore, is the aim of the present 

study. The texts have been analyzed according to the academic writing conventions of 

referencing, citation, hedging and boosting. By studying how these conventions are 

applied, the writers’ stances become visible, which makes it possible to discern in what 

ways they remain critical-analytical to person, theory and content. The study shows that 

police students can handle academic writing conventions to varying degrees, which 

means that their texts differ in how well they function in an academic context. The fact 

that they do not fully master these conventions also makes it more difficult for the 

students to signal a critical stance, and only occasionally does their critical-analytical 

competence show. The difficulties displayed by the police students can thus be viewed 

as general within the field of academic discourse. At the same time, the study shows 

that the students do acquire a certain competence in textual as well as writing 

conventions, which they are able to transfer from police discourse. This, in turn, 

constitutes the didactic consequence of the study. If this were to be brought up as part of 

the educational program, the writing of a degree project might raise police students’ 

awareness of different genres and further develop the competence necessary in their 

profession.  

Keywords 
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1 Inledning 
Att närma sig det akademiska och vetenskapliga skrivandet1 som student vid högskola 

eller universitet är inte alltid enkelt och är en process som i sig kan innebära svårigheter 

(jfr Blåsjö 2004, Ask 2007, Blückert 2010). Det innebär ett möte med en främmande 

kontext där nya och dessutom specifika krav ställs på texter. I vetenskapliga texter 

förväntas skribenten nämligen visa en kritisk-analytisk kompetens, följa akademiska 

textkonventioner samt visa lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner (jfr Ask 

2007). Studenterna möter alltså dessa krav under hela sin utbildning och det innebär att 

de kan utveckla sina kunskaper under utbildningens gång. Det mynnar ofta ut i någon 

form av slutgiltigt examensarbete där de förvärvade kunskaperna ställs på sin spets.  

Denna typ av akademisk text i slutet av utbildningen skrivs även på polisutbildningarna 

trots att utbildningen i sig inte är akademisk. Samtidigt har många av de förmågor som 

framhålls i polisutbildningen utbildningsplan beröringspunkter med de krav som ställs i 

den akademiska kontexten. Polisstudenterna ska tillägna sig färdigheter för polisiärt 

arbete som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Grundutbildningen 

ska dessutom ge studenterna ”förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar” 

och ”förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem”. Studenterna ska 

också utveckla sin förmåga att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” 

(Rikspolisstyrelsen 2013:2–3). Att skriva ett vetenskapligt arbete och kritiskt granska 

andra studenters texter kan ses som ett sätt att träna dessa förmågor. De får också 

möjlighet att tillägna sig forskning tillhörande professionen.  

Att kunna skriva olika typer av texter som är välformulerade och tydliga är en 

viktig förmåga för varje yrkesverksam polis. Det beror på att polismyndigheten har en 

rättsvårdande funktion och rättssystemet bygger främst på skrivna texter 

(Rikspolisstyrelsen 2013). De flesta texter som studenterna övar sig på att skriva under 

utbildningen är också kopplade till poliskontexten och studenterna ställs alltså inför en 

ny kontext när de skriver sina självständiga arbeten i slutet av sin utbildning. 

Polisstudenters självständiga arbeten har inte studerats utifrån ett språkvetenskapligt 

perspektiv tidigare. Därför är det intressant att studera polisstudenternas självständiga 

arbeten utifrån ett akademiskt perspektiv i förhållande till de förmågor polisstudenterna 

förväntas utveckla under sin utbildning, eftersom de har kopplingar till varandra. 

 
 

                                                
1 I denna studie används begreppen vetenskapligt och akademiskt skrivande synonymt. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

De förmågor som framhålls i polisutbildningens utbildningsplan handlar om att kunna 

arbeta kritiskt och självständigt utifrån en vetenskaplig grund samt att kunna formulera 

sig korrekt och tydligt, vilket polisstudenterna främst övar på kopplat till 

yrkeskontexten. Dessa förmågor har tydliga kopplingar till de krav som ställs inom den 

vetenskapliga och akademiska kontexten och därmed de normer som råder när 

polisstudenterna ska skriva sitt självständiga arbete i slutet av utbildningen. Dessa texter 

kan därmed sägas få en dubbel tillhörighet eftersom de förväntas vara akademiska i en 

icke-akademisk utbildning och frågan är hur studenterna hanterar detta. Syftet med 

denna undersökning är därför att studera tolv polisstudenters förmåga att hantera 

akademiska textkonventioner och visa kritisk-analytisk kompetens i de självständiga 

arbeten2 som skrivs inom utbildningen på Sveriges tre polisutbildningar. Att ha en 

kritisk-analytisk kompetens innefattar förmågan att kunna tänka kritiskt, att ifrågasätta 

och granska samt att kunna visa detta i text, vilket alltså är viktigt för en blivande polis 

som dessutom i sitt yrke behöver inta ett objektivt förhållningssätt. Denna kompetens är 

också väsentlig i den vetenskapliga kontexten där texter produceras och konsumeras i 

kunskapsproducerande miljöer. Om kritisk-analytiska komponenter saknas i en 

vetenskaplig text blir texten endast kunskapsreproducerande. Kritiskt tänkande är därför 

avgörande för en akademisk text, menar McKinley (2013). Kritisk-analytisk kompetens 

är alltså en förutsättning för att befintlig forskning ska kunna ifrågasättas och granskas 

vilket i sin tur kan leda till att ny kunskap skapas (Ask 2007). Samtidigt framhäver flera 

forskare att många studenter har svårt att hantera denna kompetens i det akademiska 

skrivandet (se Ask 2007, Borglin & Fagerström 2012, McKinley 2013).  

För att innehållet i en vetenskaplig text ska kunna vara i fokus och den kritisk-

analytiska kompetensen ska bli synlig i texten är det viktigt att skribenten följer de 

konventioner som finns inom akademin. Dessa normer är traditionsbundna och finns för 

att skapa enhetliga texter som är genomskinliga och hållbara, även om de kan skilja sig 

åt beroende på ämne och disciplin. I grunden handlar det dock om att vetenskapliga 

texter ska vara så transparenta att det är möjligt att kontrollera dem (Ask 2007). Att 

kunna hantera dessa konventioner är alltså viktigt för att den kritisk-analytiska 

kompetensen ska bli synlig i texten. Det innebär att polisstudenterna även behöver 

                                                
2 Det självständiga arbetet benämns på olika sätt på de olika utbildningsorterna, men det är inte relevant 
för denna studie. Hädanefter används genomgående benämningen ”självständiga arbeten”. 
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förhålla sig till detta i skrivandet av sina självständiga arbeten för att deras kritiska 

distans ska komma fram.  Studiens forskningsfrågor är därför: 

• Hur förhåller polisstudenterna sig till de akademiska textkonventionerna 

referering, citering, gardering och förstärkning i sina självständiga arbeten? 

• Hur blir polisstudenternas kritisk-analytiska kompetens synlig i texterna genom 

dessa olika textkonventioner?  

 
2 Bakgrund 
I detta kapitel ger jag en kort introduktion till svensk polisutbildning, forskning om 

polisstudenter i allmänhet och forskning om polisstudenters skrivande i synnerhet. 

Dessutom presenteras forskning om studers skrivande inom andra ämnesdiskurser. 

 
2.1 Svensk polisutbildning 
Polisutbildningen finns på tre platser i Sverige: vid Polishögskolan i Solna3 vid Umeå 

universitet och vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen är fem terminer lång och 

under de två sista terminerna ingår en sex månader lång aspiranttjänstgöring 

(Rikspolisstyrelsens Informationsenhet 2013). Under utbildningen får studenterna lära 

sig grunderna i polisarbetet med utgångspunkt i polisens regelverk och arbetsmetoder. 

Utbildningen har en tydlig koppling till verksamheten och därför blandas teori med 

praktik för att förbereda för polisarbetet (Polishögskolan.se 2013b). 

Möjligheten att skriva en vetenskaplig text i form av ett självständigt arbete får 

polisstudenterna under slutet av sin utbildning. För polisstudenterna vid utbildningen i 

Solna är det självständiga arbetet och delkursen vetenskaplig metod en obligatorisk del i 

kursen Polisens uppdrag och roll under termin 3 och 4 (Polishögskolan.se 2013a). I 

Umeå har studenterna under den sista terminen ett fördjupningsarbete som redovisas 

skriftligt i form av en rapport (Hilli Sandberg 2010). Vid polisutbildningen i Växjö 

finns Självständigt arbete som en valbar kurs på 7,5 hp (Linnéuniversitetet 2012). Trots 

att skrivandet av ett vetenskapligt självständigt arbete tydligt kan kopplas till många av 

de förmågor som lyfts fram i Polisutbildningens utbildningsplan har de olika 

utbildningsorterna valt att hantera denna del i utbildningen på olika sätt, exempelvis 

genom att låta det vara en valfri kurs vid lärosätet i Växjö men som ett obligatoriskt 

moment i Solna och Umeå.  

                                                
3 Polishögskolan i Solna är på väg att avvecklas och Södertörns högskola kommer att ta emot nya 
polisstudenter från vårterminen 2015 (Polishögskolan 2013). Två av de sex självständiga arbeten som 
ingår i denna studie har skrivits på utbildningen när den var förlagd vid Polishögskolan i Solna.  



  
 

4 

I polisutbildningen förekommer utöver det självständiga arbetet vissa mindre 

skrivuppgifter som kan kopplas till den akademiska kontexten, exempelvis 

hemtentamen och analyserande text. Majoriteten av texterna som studenterna skriver i 

utbildningen är främst kopplade till poliskontexten, såsom anmälan, förhör och PM. De 

får träning i de datasystem som används i polisväsendet samt de blanketter som 

systemen genererar. För att kunna hantera dessa polisiära texter behöver studenterna 

kunskap om den lagstiftning som är aktuell, vilket innebär att de också möter 

formuleringar och uttryckssätt som finns i lagtext. När det kommer till språkfrågor som 

rör struktur, stil och meningskonstruktion finns dessa delar inte inskrivna i 

utbildningsplanen. Den typen av undervisning är troligtvis inte vanligt förekommande, 

vilket antagligen beror på att deras lärare är poliser och inte svensklärare eller 

språkvetare.  

 
2.2 Tidigare forskning om polisstudenters skrivande 
Polisforskning i Sverige har främst bedrivits utifrån ett samhälls- och 

beteendevetenskapligt perspektiv. En del av den forskningen berör polisutbildningen 

och polisstudenter. Ghazinour, Lauritz, Preez m.fl. (2010) och Bäck (2010) har studerat 

polisstudenters psykiska välbefinnande respektive mentala kompetens och träning. 

Normer hos polisstudenter och inom utbildningen är ett annat ämne som berörts i 

studier av Lander (2008) och Lauritz (2009). Forskningen har även ett 

professionsperspektiv där Lauritz (2009) studerat polisstudenters identitetsutveckling 

och Holgersson har (2005) undersökt nyutexaminerade polisers effektivitet och 

motivation.     

 Förutom forskning i Sverige finns flertal internationella studier inom detta fält. 

Men polisstudenters skrivande inte är särskilt väl undersökt. En avhandling med titeln 

The literacy pracitices of Law enforcement (Seawright 2012) visar att polisutbildningen 

i Arkansas i USA inte ger studenterna tillräckligt med kunskap om genre- och 

mottagaranpassning för att de ska kunna skriva juridiskt hållbara texter (rapporter) som 

verksamma poliser. Även om avhandlingen studerat en amerikansk kontext kan 

problemen vara gemensamma med polisutbildningar även internationellt. Om 

polisstudenters skrivande finns det relativt lite forskning också i Sverige. I ett större 

forskningsprojekt med namnet Texter med tyngd – Skrivande i utbildning och yrkesliv 

studeras dock olika texttyper inom polisväsendet, både hos verksamma poliser och hos 

polisstudenter (Ask & Byrman 2008). I projektet studeras myndighetsskrivande i tre 

utbildningar (lärare, polis och socionom). Projektets syfte är att undersöka hur 
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utbildningen förbereder studenterna för myndighetsskrivandet i det kommande 

yrkeslivet. I projektet har hittills förhörstext studerats med fokus på perspektiv och 

verbanvändning för att undersöka hur brottsrekvisit4 skrivs fram i texten. Texter i 

utbildning har jämförts med texter i yrkespraktiken och undersökningar visar att 

yrkesverksamma poliser skriver längre och mer detaljerade bakgrunder, vilket stärker 

trovärdigheten och i förlängningen rättssäkerheten (Ask & Byrman 2010) 

Polisstudenters avrapporterings-pm har också studerats för att analysera hur studenterna 

i slutet av sin utbildning närmar sig yrkesdiskursen och förhåller sig till kraven att 

skriva formellt och begripligt. Resultatet visar att polisstudenternas pm över lag 

fungerar formellt, men att de ibland använder en mer vardaglig stil. Konsekvensen blir 

att stilen kan påverka texternas trovärdighet och därmed också deras rättssäkerhet (Ask 

2013).  

 Polisstudenters skrivande har alltså studerats tidigare, men då endast de texttyper 

som verksamma poliser skriver. Det finns, mig veterligt, inga tidigare studier av 

svenska polisstudenters vetenskapliga texter. Däremot är yrkestexter relativt väl 

undersökta och har studerats med en språkvetenskaplig ansats. Dessa studier har 

framför allt inriktat sig på förhör, se exempelvis Jönsson (1988) och Gumbel (2000).  

Universitetsutbildningar i Sverige har stått i centrum för forskning med fokus på 

studenters vetenskapliga skrivande inom högre utbildning. Ask (2007) har studerat hur 

lärarstudenters texter förändras under utbildningen och vilka vägar studenterna tar för 

att få kunskap om den akademiska kontexten. Blåsjö (2004) har i sin tur studerat 

historie- och ekonomistudenters skrivande, deras undervisning och den professionella 

diskursen på dessa institutioner med syftet att undersöka hur studenternas skrivande 

förhåller sig till de kunskapsbyggande miljöer som institutionerna utgör. 

Juridikutbildningen och den institutionella miljön där studenters skrivande äger rum har 

studerats av Blückert (2010). Hennes syfte var att analysera de språkliga normer som 

förmedlas genom lärarnas kommentarer på juridikstudenternas texter samt hur 

undervisningspraktiken påverkar hur studenterna använder kommentarerna. Slutligen 

bör också Borglin och Fagerströms (2012) mindre studie av svenska 

sjuksköterskestudenters syn på de krav som ställs på akademiska texter nämnas.  

 

                                                
4 Brottsrekvisit är de förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att gärningen, enligt 
brottsrubriceringen, ska vara straffbar (Åklagarmyndigheten 2006). 
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3 Teori 
Detta kapitel inleds med en genomgång av den kritiska diskursanalysen, en teori som 

innefattar relevanta begrepp för studien. Det följs av en kort introduktion av begreppet 

akademiskt skrivande, vilket fördjupas i avsnittet om positionering, och kritisk distans, 

där begreppet kritisk-analytisk kompetens också behandlas. Därefter presenteras de 

akademiska konventionerna förankring samt källhantering, vilket inkluderar referat och 

citat. Språkliga markörer som markerar försiktighet, säkerhet och trovärdighet kommer 

också beröras i avsnitt 3.4.2. Gardering och förstärkning.  

 
3.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen utformades av Fairclough (2010) och är en teori som 

undersöker sammanhanget mellan olika diskurser och samhällsfenomen och då särskilt 

maktstrukturer. Fairclough definierar en diskurs som en social praktik som påverkar och 

påverkas av samhället samt av hur människor interagerar. När en diskurs analyseras bör 

den studeras dels som en kommunikativ händelse, det vill säga som ett sorts språkbruk, 

dels som en diskursordning som innefattar kärnan av de diskurser och genrer som 

används inom en social inrättning. Enligt Fairclough (2010) är nämligen varje form av 

språkbruk en kommunikativ händelse som har tre dimensioner:  

1. den är text 

2. den ingår i en diskursiv praktik där texter produceras och konsumeras 

3. den ingår i en social praktik och därmed inom ramen för en verksamhet 

För att kunna göra en diskursanalys menar Fairclough (2010) att alla dessa dimensioner 

måste studeras och det gör det möjligt att åskådliggöra olika sidor av samma text. Det 

handlar om textens formella drag, men också om hur författaren till texten bygger vidare 

på diskurser och genrer och om hur läsaren använder dessa för att tolka texten. Slutligen 

handlar det även om hur kulturella och sociala aktiviteter i den sociala praktiken blir en 

del av kommunikationen (2010).  

De tre dimensionerna kommer att användas i studien, men fokus kommer att ligga 

på texten och på den diskursiva praktiken och framför allt relationen mellan dessa två 

dimensioner. Det innebär alltså att den kritiska diskursanalysen som teori inte kommer 

att användas som en helhet. Det beror på att det som är speciellt för polisstudenternas 

självständiga arbete inte är maktstrukturerna utan hur text, diskursiv praktik och social 

praktik inte kan sägas tillhöra samma diskurs. Det rör sig alltså om en kommunikativ 
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händelse där dimensionerna inte är direkt sammanhängande. I denna studie undersöks 

självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär, och därmed också en del i den diskursiva 

praktik som universitet och högskolor skapar. Samtidigt är inte polisutbildningen en 

akademisk utbildning, utan i den diskursiva praktiken skapas och läses andra typer av 

texter kopplade till yrket. Det självständiga arbetet kan därmed sägas vara en del av en 

diskurs med specifika genremönster, vetenskapliga texter, medan författarna, i detta fall 

polisstudenter, i sin tur ingår i en annan diskurs, polistext. De självständiga arbetena 

ingår alltså i en diskursiv praktik, men det är inte den samma som skribenterna tillhör. 

Dessa aspekter påverkar och påverkas därmed också av den sociala praktiken. 

Polisstudenterna skriver denna text i slutet av sin utbildning och den utbildningen kan 

ses som en del av polisyrket. Men sammanhanget är tudelat i och med att texten i sig 

har en akademisk tillhörighet. De skriver alltså en vetenskaplig text inom en diskurs 

som inte har en akademisk tillhörighet och de gör så inför ett yrke som kräver delvis 

andra typer av textkompetens.  

 
3.2 Akademiskt skrivande 

Att definiera begreppet akademiskt skrivande är inte enkelt. En vid definition av 

begreppet är det skrivande som finns inom högre utbildning. En mer specificerad 

förklaring innebär det skrivande som forskare använder sig av när de kommunicerar 

forskning och nya rön med forskningssamhället. Dessa texter produceras utifrån 

standardiserade textmönster med specifika krav för att forskningsprocessen ska bli 

genomskinlig och kontrollerbar. Men dessa krav och normer varierar sett till ämne och 

disciplin (jfr Ask 2007, Hyland 2008). Några grundläggande krav kan sägas vara 

”språklig klarhet, vetenskaplig genomskinlighet, objektivitet, kritisk-analytisk 

kompetens, analys, akribi och anpassning till rådande skriftspråksnormer” (Ask 

2007:16). Även om det finns ämnes- och kulturspecifika variationer inom akademin kan 

dessa krav ses som en möjlig grunddefinition av akademiskt skrivande. Ask (2007:16) 

sammanför dessa krav i tre kompetenser och menar att skribenter i ett akademiskt 

sammanhang förväntas visa lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner, följa 

diskursiva textkonventioner samt visa kritisk-analytisk kompetens. När textens 

språkliga yta och de akademiska textkonventionerna fungerar tillfredsställande lyfts 

innehållet fram och den kritisk-analytiska kompetensen blir synlig. Dessa kompetenser 

samverkar alltså och är en förutsättning för att skapa en effektiv text i den akademiska 

diskursen. 
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3.3 Positionering: att visa kritisk distans 

Den kritisk-analytiska kompetensen kan framträda på olika sätt i en text, men i grunden 

handlar det om att skribenten måste förhålla sig kritisk-analytisk till innehållet i texten 

och visa detta förhållningssätt i texten.  Det gör skribenten främst genom att förhålla sig 

till person, teori och ämnesinnehåll genom olika former av positioneringar, det vill säga 

genom att signalera säkerhet, sannolikhet och ansvar i förhållande till egna och andras 

yttranden. Begreppet positionering används med denna betydelse i en avhandling 

skriven av Karlsson (2006), där hon studerar hur talare positionerar sig gentemot det 

som sägs eller till andra talare. Även om Karlssons studie fokuserar på talspråk kan 

begreppet också appliceras på skriftspråk eftersom det även här handlar om 

kommunikation där skribenten måste förhålla sig både till egna och till andras 

yttranden.  

Med begreppet positionering indikeras att uttrycket signalerar ett förhållande 

mellan yttrare och yttrandet, vilket är väsentligt i akademiskt skrivande där skribenten 

förväntas visa upp en kritisk distans. Det kan också kopplas till vedertagna begrepp 

inom det vetenskapliga skrivandet, exempelvis gardering, som signalerar dessa 

förhållanden. Begreppet positionering sammanfaller till viss del också med den 

syntaktiska termen talaktsadverbial, det vill säga satsadverbial som kommenterar en 

språkhandling, exempelvis ord som ju och nog, samt med den semantiska termen 

epistemisk modalitet som handlar om strukturer som uttrycker trovärdighet och 

sannolikhet, exempelvis Det kan möjligtvis vara sant. Positionering kan också förstås 

genom det engelska uttrycket stance som översatt betyder hållning och som står för det 

språk som används för att uttrycka attityd till det som yttras (Uccelli m.fl 2013). 

Karlsson (2006) har genom begreppet positionering samlat dessa olika sätt att uttrycka 

position och hållning under begreppet positionering.  

För att markera position används olika former av positioneringsmarkörer. 

Karlsson (2006) har kategoriserat dessa i tre kategorier: adverb, verbfraser och modala 

hjälpverb. Karlssons studie visar att adverb är den vanligaste positioneringsmarkören 

(60 %) i talspråk, följt av verbfraser (35 %) medan de modala hjälpverben används 

sällan (1,6 %). Adverb som markerar position är exempelvis ju, väl och kanske. 

Verbfraser handlar om positionerande fraser som innehåller verb som tycka, säga, 

mena, tro och veta, varav tro och veta vanligtvis inte är lika vanliga i skriftspråket som i 

talspråket. De modala verben är måste, verka och kunna. Dessa positioneringsmarkörer 
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har tydliga kopplingar till flera av de akademiska textkonventionerna, exempelvis 

garderingar där adverb, verbfraser och modala hjälpverb kan användas (jfr Hyland 

1996) samt till referenser som innehåller anföringsverb.  

 
3.4 Akademiska textkonventioner 

De normer som de akademiska textkonventionerna innefattar är traditionsbundna och 

finns inom akademin för att skapa enhetliga texter som är genomskinliga och hållbara, 

även om de kan skilja sig något åt beroende på ämne och disciplin (Ask 2007). Dessa 

normer gör att de positioneringar som skribenten gör i förhållande till en utsaga, ett 

resultat eller en specifik forskare eller inriktning blir synliga. Det kan göras på olika sätt 

beroende på vilken typ av positionering skribenten vill göra. De akademiska 

textkonventionerna kan alltså ses som en förutsättning för att den kritisk-analytiska 

kompetensen ska bli synlig i texten. Det finns även andra möjliga sätt att visa kritisk 

distans genom att exempelvis skapa resonemang och skriva fram logiska samband.  

Valet av positioneringar i den här studien motiveras av att de kan kopplas till de normer 

som ställs på vetenskapligt skrivande samt att de är explicita. I detta avsnitt kommer 

därför källhantering genom referenser och citat, gardering samt markörer för säkerhet 

att presenteras. 

 
3.4.1 Källhantering 

Akademiskt skrivande är ett sätt att presentera kunskap och det görs utifrån innehållet i 

olika källtexter. Källtexterna kan återges med skribentens egna ord, alltså att referera, 

eller presenteras ordagrant i citat. Jakobs (2003) framhåller att beroende på typ av 

återgivelse ställs olika krav på skribenten när den ska integrera källtexten i den egna 

texten. Det handlar om att anpassa andras formuleringar till den egna texten, både vad 

gäller språk och innehåll. Om det rör sig om ett citat måste övergångar formuleras och 

eventuellt också avsnitt utelämnas så att citatet blir integrerat i texten (2003). Dessutom 

ska källorna återges på ett korrekt sätt och det måste vara tydligt vem som står för vad i 

texten och det gör skribenten genom att placera ut en referens.   

 Shi (2008) har studerat referenshantering och citering i texter skrivna av 16 

studenter på ett kanadensiskt universitet och också intervjuat dem om hur de väljer att 

hantera sina källor. Resultatet visar tre faktorer som påverkar studenternas val: källans 

funktion i texten, tolkningar av informationen från källan och erfarenheter från 

undervisningen om källhantering. Studien visar att studenterna väljer att hänvisa till 
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källan i de fall där den kan stärka texten, hjälpa till att utveckla eller forma en egen idé 

eller förstärka en huvudtanke. Studenterna visade en förståelse för att källor kan 

användas för att underbygga deras egna resonemang och det kan i sin tur leda till att ny 

kunskap bildas. När det kommer till att tolka källan menar Shi (2008) att studenterna 

inte hänvisar till källan om det rör sig om sådant som kan ses som allmän kunskap, men 

också att bakgrundsinformation och fakta ibland inte får någon referens. De refererar 

inte heller till källor de redan använt i texten eller när det handlar om kunskap de har 

fått genom sina studier. När det kom till uttryck och idéer som de tydligt identifierade 

som källans var de däremot noga med att referera till källan. Resultatet visar att 

studenterna har förståelse för att trovärdiga källor och forskningsresultat tydligt kunde 

ge en auktoritet till den egna texten. Sammanfattningsvis visar Shis (2008) studie att 

studenterna inte endast måste göra sina val efter hur källorna fungerar, hur de tolkar 

källorna samt var i inlärningsprocessen de är i förhållande till att hantera den egna 

kunskapen kontra källan, utan det handlar också om att välja mellan att citera och 

referera. Studien visar att studenterna försöker hitta en balans mellan att stärka textens 

trovärdighet med stöd i källorna men samtidigt framhäva den egna rösten genom valet 

att inte citera (2008).     
 Hyland (2009) har studerat förstaspråks- och andraspråkstudenters hantering av 
källtexter i en uppsats på universitetet. De delade vanliga problem som vaga referenser 
och otydligheter med citeringar och omskrivna referat. Samtidigt tenderade de att 
referera mer korrekt när de hade tidigare kunskap om ämnet. Studien visade också att 
studenterna gick igenom fyra nivåer i sin utveckling mot en välfungerande och 
konsekvent källhantering. De studenter som inte visade något tecken på att förstå vikten 
av att avgränsa och dokumentera hur de använde sina källor befann sig på första nivån. 
På den andra nivån började studenten delvis markera referenserna, om än inkonsekvent. 
På nivå tre har studenten relativt stor förståelse för varför källhanteringen är viktig och 
är relativt konsekvent, men har svårt med att både avgränsa och dokumentera källan. 
Avslutningsvis fungerade studenternas källhantering på nivå fyra tillfredsställande om 
än inte alltid helt korrekt. I studien var det endast drygt 12 % av studenterna som befann 
sig på den fjärde nivån. Behandlingen av de olika sätten att hantera källan visade sig 
också vara kopplade till varandra. Hyland kunde se att de studenter som exempelvis 
kunde hantera direkta citat i sin text också visade upp vissa bestående drag i sin 
hantering av andra referenser kopplade till källtexten (2009). Hylands resultat kan sättas 
i relation till Davis (2013) studie av tre universitetsstudenters utveckling av 
källhantering. Även den studien visade nivåskillnader och att studenterna hade olika 
utgångspunkter i sin syn på hur källorna ska hanteras och inte heller dessa studenter 
nådde en adekvat hantering av sina källtexter. De utvecklade istället individuella 
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strategier som att övercitera, det vill säga låta citaten bygga texten istället för att 
referera, kopiera delar av källtexten eller att förlita sig på några få sätt att referera, 
exempelvis att alltid låta referensen stå inom parentes (2013).  
 
Referera 

Pecorari (2004) har analyserat referenshantering i studenttexter. Hon studerar om 

referensen placeras som en integrerad del i den löpande texten, vilket då också 

innefattar ett anföringsverb (XXX menar…), eller som en icke-integrerad referens inom 

parentes i slutet av det som refereras eller i en fotnot. Hennes analys av 17 texter visar 

att antalet referenser samt hur de införlivas i texten skiljer sig mycket åt från student till 

student. I Pecoraris (2004) studie är 52 % av det totala antalet referenser 

sammanräknade icke-integrerade i texten. Samtidigt använde en majoritet av 

studenterna, 10 av 17, till övervägande del integrerade referenser. Studien visar att 

ytterst få av studenterna växlar mellan integrerade och icke-integrerade referenser och 

Pecorari framhåller att studenterna inte vet hur de ska använda referaten på bästa sätt, 

vilket också framkommer i Shis (2008) studie.    

 Både Pecorari (2004) och Ask (2007) påpekar att studenters skrivande ofta blir ett 

återgivande skrivande. Konsekvensen av denna typ av skrivande menar Ask (2007) är 

att det inte skapas så mycket ny kunskap och att studenterna inte utvecklar sin kritisk-

analytiska kompetens. Placeringen av referensen påverkar vem som blir ansvarig för 

innehållet i texten. Pecorari (2004) menar att den typ av referens som infogas i 

brödtexten med hjälp av ett anföringsverb, exempelvis enligt XXX, framför allt 

framhäver källan. Studenten skriver på detta sätt över ansvaret för innehållet på 

författaren. I de fall där integrerade referenser används på det sättet får de rollen av en 

rapporterande referens (reporting citation), exempelvis XXX menar att studenter 

skriver bättre texter med datorn som verktyg. Det skulle kunna kopplas till Asks (2007) 

diskussion om ett skrivande som återger istället för att skapa nya resonemang. Enligt 

Pecorari (2004) innebär det också att skribenten intar en passiv roll. Icke-integrerade 

referenser framhäver i sin tur tydligare innehållet samtidigt som skribenten också, i 

motsats till den integrerade, får ett större ansvar för innehållet.  

 Motsatsen till en rapporterande referens är en stödjande referens (supporting 

citation) som på olika sätt stärker resonemanget och därmed också skribentens roll, en 

aspekt som också Shi (2008) diskuterar i sin studie. En integrerad referens kan alltså 

mycket väl fungera stödjande om den införlivas på rätt sätt i texten, även om den också 

kan skapa en rapporterande effekt om kontexten är otydlig. För att få denna typ av 
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referens att stödja innehållet behöver referensen knytas till textens resonemang genom 

att exempelvis använda analyser, slutsatser, bedömningar och värderingar som källan 

har kommit fram till. Ett exempel är Språkforskare har olika åsikter om vilken påverkan 

datorn har på den färdiga texten, men XXX menar att studenter skriver bättre texter 

med datorn som verktyg. Även om referensen här är integrerad blir skribentens roll 

framträdande i texten. Ett annat sätt att stötta innehållet och lyfta fram den egna rösten 

är att skribenten genom sammanhanget kan utvärdera referensens utsaga, som i 

exempelvis Flera felaktiga slutsatser har dragits i sammanhanget, inkluderat XXX’s 

påstående. Slutligen kan tilläggas att Pecorari (2004) framhåller att en rapporterande 

referens inte är olämplig, men att en stödjande referens är direkt kopplad till textens 

argumentation och förstärker den.  

 
Anföringsverb 
När en referens integreras i en text används en anföringssats, vilket innebär att 

skribenten signalerar vem som står för ett yttrande med hjälp av ett subjekt (oftast 

författarens efternamn) samt ett anföringsverb som signalerar att det är författaren som 

står bakom yttrandet. Pecorari (2004) framhåller att detta förfarande kan göra att 

författaren framhävs, beroende på hur referensen hanteras i förhållande till exempelvis 

egna resonemang. White (2005) och Buttny (1997) påpekar samtidigt att referatets 

tillförlitlighet också kan påverkas av skribentens val av anföringsverb, vilket innebär att 

det som refereras kan framhävas som trovärdigt eller opålitligt. Ordvalen kan också 

värderas på olika sätt beroende på diskurs. Ett sätt att positivt framhäva yttrandet och 

med det också visa dess pålitlighet är att använda verb som exempelvis demonstrate 

(påvisa) eller show (bevisa). Om skribenten istället tar distans från yttrandet och 

framhäver det negativt indikerar det att inget ansvar tas för utsagans tillförlitlighet. Det 

visas vanligtvis genom användandet av anföringsverb som claim (påstå) eller hold 

(hävda). Skribenten kan också välja att vara neutral i förhållande till yttrandet genom att 

exempelvis använda write (skriva) eller say (säga) (White 2005), vilket är vanligt i en 

akademisk diskurs men också i en polisdiskurs. Rikspolisstyrelsen (2007) 

rekommenderar att verben berättar, säger och uppger används vid anföring i 
förhörsprotokoll.  

Citera 

Citat ska användas i en text för att belysa eller klargöra något. I Asks (2007) studie av 

studenttexter finner hon att citaten där fyller tre olika funktioner: de utgör exempel, 
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skapar utgångspunkt för diskussioner eller blir dekorationer som inte egentligen tillför 

något. Hon påpekar att citat bör användas för att förstärka en texts argumentation, vilket 

gör att den dekorativa funktionen inte fyller någon innehållslig roll. Dessutom är det 

viktigt att citaten inte står fristående utan kommenteras och byggs vidare på, menar Ask 

(2007). Shi (2008) drar i sin studie slutsatsen att citeringens funktion framför allt är att 

stötta skribentens eget resonemang, vilket också återfinns hos Ask (2007). Shi (2008) 

framhåller också att citat används när studenten tydligt upplever att formuleringar eller 

idéer hör till källan. Shis intervjuer visar att anledningen till att studenterna väljer 

citering handlar om att de inte vet hur de ska referera källan eller för att de upplever att 

de inte kan komma på ett bättre sätt att uttrycka det hela på. Samtidigt framhåller Shi att 

andra studenter väljer att inte citera över huvud taget för att de inte vet när det förväntas 

av dem. Shis (2008) resultat förstärks också av Hirvela & Du (2013) som framhåller att 

en viktig parameter i studentens val att citera eller referera handlar om studentens 

självförtroende kopplat till förmågan att kunna presentera källtextens innehåll med egna 

ord.   

 
3.4.2 Gardering och förstärkning 

I det akademiska skrivandet finns flera språkliga hjälpmedel för att signalera 

skribentens förhållande till det som uttrycks, det vill säga skribentens positionering. Det 

kan handla om att markera osäkerhet eller försiktighet genom gardering, om att 

signalera säkerhet i förhållande till ett sakförhållande och slutligen kan det också handla 

om att markera trovärdighet, vilket då innebär att en förstärkning sker. Dessa språkliga 

hjälpmedel kommer att presenteras i detta avsnitt.    

 Garderingar, eller försiktighetsmarkörer kan en skribent använda för att 

presentera en utsaga mindre tvärsäkert och därför öppna för möjliga tolkningar. Hyland 

(1996) framhåller att användandet av garderingar fyller flera funktioner. Det gör att 

skribenter kan lägga fram osäkra förslag eller teser med försiktighet och får möjlighet 

att uttrycka sig vagt. En annan möjlighet är att skribenten kan presentera spekulationer 

utan direkt personligt ansvar. På så vis är det möjligt att förekomma eventuellt negativa 

konsekvenser om tesen kan överbevisas. Slutligen gör också garderingar att skribenten 

kan skapa en relation till läsaren, som får möjlighet att själv ta ställning. Det innebär 

alltså att en gardering är ett sätt att också signalera en position i förhållande till en 

utsaga, ett resultat eller en specifik forskare eller inriktning. Hyland (2000) menar också 

att garderingar är ett sätt för skribenten att skilja åsikter från fakta. Att läsaren får 



  
 

14 

möjlighet att utvärdera hållbarheten i det som presenteras är centralt för vetenskapliga 

texters transparens.     

 Hyland (1996) har studerat förekomsten av garderingar i vetenskapliga texter och 

framhåller att det vanligtvis uttrycks genom lexikala verb (exempelvis tro och föreslå), 

adverb och adjektiv som uttrycker tvivel, möjlighet eller trovärdighet (exempelvis 

möjligtvis och troligt) samt modala hjälpverb (exempelvis kan och borde). Förutom 

lexikala ord kan garderingar också uttryckas genom andra strategier. Det vanligaste är 

satser som refererar till svagheter i forskningen (exempelvis under dessa förutsättningar 

[…] eller därför är det svårt att dra någon slutsats), begränsningar i teori och metod 

(exempelvis enligt vår metod eller om detta resultat är korrekt) eller avsaknad av 

kunskap (exempelvis det finns ingen kunskap om detta ännu eller det är oklart om […] 

(jfr Crompton 1997 och Lewin 2005).  

I en studie av Lewin (2005) som handlar om hur läsare och skribenter 

uppmärksammar garderingar framkommer det att dessa olika former av 

försiktighetsåtgärder kan vara svåra för skribenter att upptäcka och att de inte alltid 

stämmer överens med olika normer för hur garderingar ska användas. I Lewins studie 

skilde sig läsarens upplevelser från skribentens intentioner genom att läsarna 

identifierade fler garderingar än skribenten hade tänkt sig. Det kan leda till att 

skribenten exempelvis anser sig vara mer säker än vad läsaren uppfattar den. Slutsatsen 

av Lewins studie är att få skribenter har kunskaper om gardering som språkligt 

hjälpmedel (2005), ett resultat som också styrks av Hyland (2000).   

 Förutom att uttrycka försiktighet är det också möjligt som skribenter att framhäva 

vad de anser är rätt och förmedla det på ett funktionellt sätt till läsaren. Detta sätt att 

uttrycka säkerhet kallas för förstärkningar (eng. boosters) (jfr Hyland 2000, Uccelli 

m.fl. 2013). Det får sitt uttryck genom ordval som exempelvis tydligt, uppenbart och 

självklart. Förutom att skribenten visar sitt förhållande till sanningshalten i ett uttalande 

är det också möjligt att genom dessa ord markera engagemang och solidaritet med 

läsaren. I jämförelse med garderingar visar studier (jfr Hyland 2000) att studenterna har 

lättare för att identifiera förstärkningar än garderingar. Förutom försiktighet och 

säkerhet kan också trovärdighet signaleras. Det görs genom mentala verb som 

exempelvis tro, tänka, veta och anse och skribenten markerar på så vis att påståenden är 

resultatet av vad denne själv eller vad någon annan uppfattar (Reilly m.fl. 2002, Uccelli 

m.fl. 2013).      

 Uccelli m.fl. (2013) har studerat akademiska texter skrivna av elever på ett 
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gymnasium (high school) i USA. Förutom antalet ord, ord- och meningslängd samt den 

språkliga ytan undersöktes också hur eleverna signalerar sin åsikt om sanningshalt, 

trovärdighet och möjlighet att ett yttrande uttrycker en kategoriskt dömande attityd. 

Dessa skriftliga markeringar är mer eller mindre vanliga i akademiska texter och Uccelli 

m.fl. (2013) framhåller att eleverna oftast börjar med att uttrycka attityder kopplade till 

rätt eller fel och då också utgår från sig själva, för att allt eftersom gå mot att reflektera 

mer allmänt om sanningshalt, trovärdighet, möjlighet och därför också uttrycker sig mer 

försiktigt (jfr Reilly m.fl. 2002). Det handlar alltså om hur elever på olika nivåer 

använder sig av försiktighets- säkerhets- och trovärdighetsmarkörer. Studien visar att 

drygt 40 % av eleverna använder någon form av sådan markör. Att gardera sig eller 

signalera trovärdighet är de två signaler som då är vanligast. Drygt en tredjedel av 

texterna innehåller åsikter kopplade till attityder till rätt och fel och skribentens egen 

synpunkt. Uccelli m.fl. (2013) påpekar att de elever som lämnat det egocentriska 

skrivandet och istället resonerar och reflekterar producerar texter som närmar sig 

akademiska skribenters texter. Studien visar att användandet av den typen av markörer 

gav texten, om än inte på egen hand, en högre kvalitet.  

 
4  Metod och analysmetod 
I detta avsnitt presenteras först studiens metod och material, vilket innefattar en kort 

genomgång av de självständiga arbetenas innehåll. Det följs av ett avsnitt med fokus på 

analysmetoden textanalys med fokus på denna studie. Därefter presenteras studiens 

urval och avgränsningar samt etiska ställningstaganden. Avsnittet avslutas med metod- 

och materialkritik. 

 
4.1 Metod och material 
För att studera materialet bestående av examensarbeten från polisutbildningen använder 

jag mig av närläsning i analysen av texterna. Denna metod innebär att en djupgående 

undersökning görs av ett begränsat material och därmed används en kvalitativ metod 

(Lagerholm 2005). Att använda textanalys som metod innebär en tolkande ansats som 

handlar om att fördjupa förståelsen av texten (Hellspong & Ledin 1997).  

Materialet består av sex självständiga arbeten skrivna av polisstudenter vid 

polisutbildningen i Solna, Umeå eller Växjö. Texterna är en del av det insamlade 

materialet i forskningsprojektet Texter med tyngd – Skrivande i utbildning och 
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yrkespraktik5  vid Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet. Texterna är 

skrivna mellan 2004 och 2012 och har en till tre författare. Nedan följer en kort 

presentation av dem.  

 
4.1.1 Presentation av de självständiga arbetena 

Av de självständiga arbetena som analyseras i denna studie finns endast två texter 

tillgängliga via databasen DiVA och därför sker här en presentation av innehållet, med 

fokus på syfte, metod, resultat samt längd mätt i ord, för att ge en bakgrund inför 

analysen och stärka genomskinligheten. Dessutom visar det vilken typ av studier 

polisstudenter genomför, vilket förstärker läsarens kontextförståelse. 

 
Text 1: Den upplevda tryggheten i Karlstad 

Text 1 består av 5444 ord och är skriven 2012. I den redogör två polisstudenter för sin 

studie som undersöker hur personer mellan 17 och 30 år upplever känslan av trygghet 

på allmänna platser mellan klockan 22–04 i Karlstad, samt på vilka platser de känner sig 

otrygga. I det självständiga arbetet har en kvantitativ metod använts genom en 

enkätundersökning som drygt 80 personer mellan 17–30 år i Karlstad har svarat på. 

Undersökningen visar att stor otrygghet upplevs på platser med lite folk och där 

belysningen är bristfällig. Kvinnor upplever en större otrygghet än män och de känner 

en stor rädsla att utsättas för sexualbrott. 

 

Text 2: Elektronisk intensivövervakning med fotboja 

Text 2 är skriven 2004 av tre polisstudenter och är 6988 ord lång. Genom att använda 

litteraturstudier och intervjuer som metod undersöker de om elektronisk fotboja är ett 

bra alternativ till fängelse och hur vardagen förändras för personer som bär fotboja. De 

undersöker också om fotbojan kan bidra till att besöksförbud efterföljs. Resultatet visar 

att det finns ekonomiska och sociala fördelar med fotbojan. Dels sparar kriminalvården 

pengar, dels är fotbojan ett bra alternativ ur ett socialt perspektiv jämfört med fängelse. 

Studien visar också att fotboja har börjat användas för att kontrollera att besöksförbud 

efterföljs, men att lagstiftningen inte är tillräcklig i dagsläget. 

 

                                                
5	  Projektet ”Texter med tyngd. Skrivande i utbildning och yrkespraktik”, under ledning av Sofia Ask och 
Gunilla Byrman vid Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet, undersöker 
myndighetsskrivande i utbildning och yrkespraktik för poliser, socionomer och lärare (Ask & Byrman 
2008).	  
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Text 3: Glesbygdspolisen – färre böter till följd av bekantskap 

I text 3 prövar en ensam polisstudent hypotesen att relationen med allmänheten kan 

påverka polisens yrkesutövning och har också som syfte att förklara polisens sätt att 

förhålla sig till detta fenomen. I det självständiga arbetet från 2009, bestående av 7620 

ord, används en kvalitativ metod med intervjuer av fyra verksamma poliser i ett litet 

samhälle, samt observationer av dessa polisers agerande vid polisiära ingripanden. 

Resultatet visar att det är en utmaning att vara polis i glesbygden. Utmaningen ligger 

bland annat i att förhålla sig till relationen man har till personen man ska agera för eller 

mot, vilket kan leda till att polisen försöker hitta alternativa vägar för att hantera 

lagöverträdelser. Polisernas yrkesutövning grundar sig därför inte bara på en juridisk 

bedömning utan på faktorer kopplade till relationer och attityder. 

 

Text 4: Polisens volontärer – En studie ur volontärernas synvinkel 

Det senast skrivna självständiga arbetet är från 2012 och består av 7990 ord. I denna 

text fokuserar två studenter på polisvolontärernas situation. De undersöker hur 

volontärer i Stockholm city ser på sin situation och sina arbetsuppgifter. En kvalitativ 

metod används genom intervjuer med två aktiva volontärer samt två observationer vid 

två olika tillfällen då volontärer arbetar på gatorna. Studien visar att volontärerna anser 

att de skulle kunna arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter och utnyttjas mer i 

brottsförebyggande arbete. En övergripande slutsats är att polisens bemötande samt 

samarbetet över lag skulle kunna utvecklas och att icke-ekonomiska belöningssystem 

skulle kunna användas som motivation. 

 

Text 5: Politisk/polisiär syn på brottsprovokation 

Text 5 är det längsta självständiga arbetet med 9979 ord och är skrivet 2007 av två 

polisstudenter som studerar svenska politikers inställning till brottsprovokation. 

Fördjupningsarbetet har också som syfte att studera hur polisen praktiskt arbetar med 

brottsprovokation i USA, vilka för- och nackdelar som finns med arbetssättet och om 

det kan implementeras i svensk rättsapparat och i så fall hur. Metoderna som används är 

mailkorrespondens med de olika partierna i Sveriges riksdag, intervjuer med 

amerikansk polis samt fältstudier i USA. Resultatet visar att de svenska partierna anser 

att brottsprovokation behöver utredas vidare om det ska kunna användas av poliser i 

Sverige. Vilka för- och nackdelarna är med brottsprovokation är något oklart presenterat 
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i studien, men författarna framhåller ändå att Sverige bör försöka implementera 

metoden.  

 

Text 6: Project, Bark at the moon – En studie i det eventuella sambandet mellan 

fullmåne och brottslighet 

Den kortaste texten består av 3900 ord och är skriven 2008 av två polisstudenter. Syftet 

var att undersöka om det finns något mätbart samband mellan fullmåne och mängden 

brottslighet. Genom den kvalitativa metoden intervju samt en kvantitativ metod där 

händelserapporter6 analyserats statistiskt visar studien att det inte finns något påvisbart 

samband mellan fullmåne och antalet händelserapporter. Folktro och mytbildning är 

dock möjliga orsaker till att sambandet fått fäste hos poliser. 

 
4.2 Analysmetod 

Tillvägagångssättet vid en textanalys kan variera. Vid denna närläsning studeras 

polisstudenternas förmåga att hantera akademiska textkonventioner och visa kritisk-

analytisk kompetens. Det finns många aspekter att studera i det akademiska skrivandet 

och också flera sätt att visa kritisk distans. I denna studie fokuserar jag på fyra olika 

akademiska textkonventioner som en skribent kan använda i sin text för att enskilt och 

sammantaget signalera kritisk-analytisk kompetens. Det handlar alltså om vilka 

positioneringar skribenten använder sig av i sin text för att förhålla sig till dess innehåll.  

 
Figur 1: De fyra positioneringar som studeras i denna studie 

Positioneringar i texten  Vad som studeras 
Referering Placering av referenser och hur de används i texten  

Citering Hur citaten används  

Gardering  Om och hur skribenten garderar sig  

Förstärkning Om och hur skribenten uttrycker säkerhet och 

trovärdighet 

 

I studien undersöks fyra akademiska textkonventioner som signalerar hur skribenten 

positionerar sig, det vill säga förhåller sig till innehållet på ett mer eller mindre kritiskt 

                                                
6 En händelserapport upprättas på larmcentralen när ett vittne eller en målsägande ringer 112 och det som 
berättas indikerar att det rör sig om ett möjligt brott. Det är med stöd i händelserapporten som en patrull 
anropas (Polisen.se 2014). 
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vis. Den kritisk-analytiska kompetensen studeras alltså genom analys av hur 

skribenterna signalerar kritisk distans med hjälp av dessa textkonventioner. Skribenten 

kan signalera detta i hantering av sina källtexter genom hur och när de refereras och 

citeras. En kritisk distans kan också bli synlig genom skribentens användning av 

garderingar för att signalera försiktighet eller förstärkningar för att signalera säkerhet 

och trovärdighet.  

 
4.3 Urval och avgränsningar 

Texterna som används i den här studien har tagits fram genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Ansvariga för projektet Texter med tyngd (se 4.1) har ur projektets 

korpus slumpmässigt tagit ut två självständiga arbeten från varje utbildningsort för att få 

representation från de tre orter där polisutbildningen genomförs. Av totalt 40 

självständiga arbeten används sex texter. I studien kommer inte resultatet att jämföras 

utifrån utbildningsort eftersom det hade krävt flera texter än vad denna kvalitativa 

studie innehåller. Att texterna är skrivna under en längre tidsrymd gör också att 

utbildningsplanerna för de tre polisutbildningarna kan se olika ut, men det är inte 

relevant för analysen. Analysen kan dock ge en inblick i hur polisstudenter hanterar 

krav på vetenskaplighet i skrivandet inom polisutbildningen, ett perspektiv som inte 

studerats tidigare.      

 Syftet med denna studie är att jämföra studenternas förmåga att hantera 

akademiska textkonventioner och visa kritisk-analytisk kompetens i sina självständiga 

arbeten. Kritisk distans kan även studeras genom att undersöka logiska samband och 

resonemang, om och hur de görs och om de är logiskt giltiga eller inte. I denna studie 

har jag valt att fokusera på positioneringar som skribenten gör genom att använda 

textkonventionerna referering, citering, gardering och förstärkning. Det beror på att 

dessa aspekter kan ses som en viktig grund för den akademiska texten, som bygger på 

att skribenten förhåller sig till källor och innehåll. Logiska samband och resonemang 

kan ses som mer allmänna kompetenser i skrivandet. Även om lyhördhet för stil- och 

skriftspråkskonventioner är något som kan förväntas i akademiska texter (se Ask 2007) 

kommer jag inte att studera polisstudenternas allmänna språkbruk eller texternas 

stilnivå. När det kommer till den språkliga ytan hänvisar jag istället till de konventioner 

som finns i Svenska skrivregler (2008). Att kunna hantera dessa krav är självklart 

viktiga, men det är något polisstudenterna också övar i skrivandet av andra texter och är 

inte specifikt för vetenskapliga texter. Texterna är dessutom skrivna av flera författare 
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med undantag för en, vilket också kan påverka språket. Jag kommer inte heller att ta 

genusskillnader i beaktning. Eftersom självständiga arbeten skrivna av polisstudenter 

inte har studerats tidigare är det mer intressant att fokusera på genrespecifika textdrag, 

framför allt med tanke på att polisstudenterna annars inte skriver vetenskapliga texter 

inom utbildningen.  

 
4.4 Etiska ställningstaganden 
I denna studie följs de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2009). Det gäller huvudkraven om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Texterna nyttjas endast i 

studiesyfte och studenterna har på olika sätt givit samtycke till att texterna används i 

forskningsprojektet ”Texter med tyngd. Skrivande i utbildning och yrkespraktik” och är 

därmed informerade om projektet. Två av studenterna har skriftligt givit sitt 

medgivande, två har givit muntligt medgivande genom sina handledare och två av 

texterna finns tillgängliga via databasen DiVA och kan därför hämtas av allmänheten. 

Texterna har avidentifierats, vilket möter kravet på konfidentialitet. 

 
4.5 Metod- och materialkritik 
I denna undersökning har jag endast studerat sex självständiga arbeten skrivna av 12 

polisstudenter, vilket gör att resultaten inte är generaliserbara för alla självständiga 

arbeten som skrivs inom polisutbildningen. Inom ramen för denna kvalitativa studie har 

det inte varit möjligt att studera ett större antal texter. Att texterna har skrivits inom 

loppet av åtta år samt att antalet författare har varierat är också aspekter som jag 

medvetet har bortsett ifrån i studien. Det gör att det inte varit möjligt att studera den 

enskilda studentens språkliga förmåga, men inte heller studenternas språkliga 

utveckling eftersom texterna endast kommer från ett tillfälle under utbildningen. Att 

även se till dessa aspekter hade dock gjort studien för omfattande och det är inte heller 

aktuellt i förhållande till syftet att studera studenternas förmågor att hantera akademiska 

textkonventioner och visa kritisk-analytisk kompetens i det självständiga arbetet. Syftet 

innebär alltså att närvaro av kritisk distans studeras och det finns en problematik i detta 

om skribenten inte visar denna distans. Det är svårt att studera något som saknas, men 

även avsaknaden kan tolkas som ett resultat.  

Texterna som analyseras i denna studie finns inte tillgängliga för läsaren, med 

undantag för två som är tillgängliga i DiVA. Det beror på att två av polisutbildningarna 

inte publicerar sina självständiga arbeten så som brukligt är vid andra utbildningar. 
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Presentationen av resultatet kommer därför att vara citattätt med syftet att göra 

tolkningar, och i förlängningen också studien som helhet, mer genomskinlig.  

 
5 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras utifrån de textkonventioner som 

analyserats i de självständiga arbetena. Det handlar först om källhantering uppdelat i 

rubrikerna Att referera och Att citera. Avsnittet avslutas med resultatet kopplat till 

gardering och förstärkning.  

 
5.1 Att referera 

Majoriteten av referenserna i texterna i den här studien är inte integrerade i texten, 

vilket är ett resultat som stämmer överens med Pecoraris (2004) studie. Referenserna 

placeras alltså framför allt i slutet av det som refereras, vilket följande citat ger exempel 

på: 

(1)  Vore mörkret en faktor borde brottsligheten vara högre under nymåne än fullmåne, 

eftersom månen då lyser upp sämre, och det är ännu mörkare. [Fotnot: Thakur C P 

(1984), British Medical Journal, volume 289, december]7 (Text 6, s.7) 

Denna typ av referering gör att innehållet framhävs istället för att fokus hamnar på 

författaren, menar Pecorari (2004). Att inte integrera sina källor kan ses som det 

enklaste sättet att placera en referens och kan kopplas till vana och kunskap om 

referenshantering hos studenterna. Det finns också referenser som är integrerade i texten 

enligt de konventioner som förväntas, vilket innebär att ansvaret läggs på källan (jfr 

Pecorari 2004).  
(2)  Vidare menar Giddens (1994) […] (Text 2, s. 7) 

 

(3)  Det stöds även av Denscombe, M. (2009) som säger […] (Text 4, s.7) 

Samtidigt gör det också att det kan blir svårare för skribenten att hantera källorna 

korrekt i texten. Det krävs dels kunskap om hur de ska presenteras, dels om hur 

integrerade referenser kan utnyttjas för att stödja resonemang av olika slag (jfr Jakobs 

2003). Att det finns en problematik i detta framkommer också i texterna, vilket följande 

exempel visar: 
(4)  Det man kan säga är bland annat att viktiga faktorer för att personal ska känna sig

 motiverade är: […] Att man får ökat ansvar och förtroende, Svensson, A (2001). (Text 4,

 s. 10) 

                                                
7 Understrykningar används i citaten för att förtydliga vad citaten ska belysa. 
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I exemplet är referensen integrerad i texten eftersom den rent grafiskt är inordnad i 

meningen, men samtidigt fyller den funktionen av en icke-integrerad referens i och med 

att den inte integreras i texten med hjälp av ett anföringsverb. Det visar just hur ovana 

skribenter kan ha svårt att hantera sina referenser (jfr Shi 2008).  

 

Rapporterande eller stödjande referenser 

Referenserna i de självständiga arbetena i denna studie återfinns framför allt i teori- 

eller bakgrundsavsnitten, vilket också är att förvänta eftersom skribenterna då refererar 

olika teorier eller ger den bakgrund som behövs inför analysen av resultatet. Där 

fungerar refereringen framför allt som ett återgivande av en källa, vilket Ask (2007) 

påpekar är vanligt hos ovana skribenter. Följande citat är exempel på detta:  
(5)  I Giddens (1994) bok för han ett resonemang om hur mycket än samhället kämpar för att 

socialisera in individerna i det rådande samhällssystemet så förekommer det alltid 

avvikelser från normer och regler. (Text 2, s. 7) 

Referenserna används alltså i samband med att skribenterna redogör för olika teorier 

och de får en rapporterande funktion. I text 6 återfinns referenser av mer stödjande 

karaktär i teorigenomgången. Författaren för då ett eget resonemang och jämför i 

samband detta med en teori, vilket exemplet nedan visar: 
(6)  En förklaringsmodell till att fler brott begås under fullmåne är att det är tacksamt att begå 

brott på natten, när det är mörkt och lite folk ute. Jämför till exempel med 

rutinaktivitetsteorin, där det förutom motiverad förövare och lämpliga objekt också krävs 

en frånvaro av kapabla väktare, som typiskt sett kan vara fallet under en mörk och glest 

befolkad natt.[Fotnot: Zarnecki J (2003)] (Text 6, s. 7)  

Placeringen av referensen är dock en aspekt som påverkar hur läsaren tolkar vem som 

står för vad. Nu tillskrivs Zarnecki egentligen hela resonemanget, trots att han endast 

kan kopplas till rutinaktivitetsteorin. Ett liknande exempel där studenterna har svårt att 

hantera just vad som tillskrivs källan med placering och syftningar återfinns också i en 

annan text: 
(7)  Intervjuerna är tänkta att besvara vår frågeställning kring volontärernas synpunkter. Det 

stöds även av Denscombe, M. (2009) som säger att intervjuer är den effektivaste metod 

för att få insikt om människors åsikter, känslor, tankar och erfarenheter. (Text 4, s.7) 

Enligt formuleringarna som används i texten kan läsaren tolka det som att Denscombe 

skrivit om specifikt dessa skribenters syfte. Exemplet stärker intrycket att studenterna är 

ovana vid hur referenserna ska hanteras. Men bortsett från placering av referensen visar 

exemplet ändå en stödjande referens. Det finns också fler av denna typ i metoddelen. 
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Referenserna har då rätt placering och stärker resonemanget genom att skribenten måste 

diskutera sitt metodval. Det visar följande citat: 
 (8)  Intervju som datainsamlingsmetod ger svarspersonen möjlighet att fördjupa svaret samt 

att den som leder intervjun kan förklara frågan om den intervjuade inte förstår.[Fotnot: 

Svensson 1987] Om det uppstår oklarheter med en fråga som ställs, kan frågan 

exemplifieras utifrån en händelse.  (Text 3, s.10) 

I detta exempel blir alltså skribenten mer aktiv eftersom referenserna används stödjande, 

vilket är återkommande i just metoddelen. Det förekommer också referenser i detta 

avsnitt som dock inte har med själva metoden att göra, utan en redogörelse för vilken 

litteratur studenterna har använt sig av: 
(9)  Den metod vi valt att använda i det här fallet är till viss del litteraturstudie och till viss del 

intervjuer. Den litteratur vi använt oss av är Giddens (1994) som skriver om social 

kontroll. Vi har använt oss av hans resonemang för att försöka förklara uppkomsten av 

elektroniska fotbojor. (Text 2, s. 7) 
Referensen är här rapporterande och stödjer inte själva metoden. Referenser saknas helt 

i metodavsnittet i text 5 och text 6 har inte någon specifik metoddel. Att använda 

referenser när metoden beskrivs och diskuteras är dock viktigt för att stärka motiven för 

studiens tillvägagångssätt och i förlängningen också resultatets trovärdighet.  

 I studenternas resultatdel förekommer i stort sett inga referenser eller tydliga 

återkopplingar till teoriavsnittet, vilket har att göra med att skribenterna där redogör för 

resultatet och analyserar det i ett separat avsnitt som följer. Istället presenteras här en 

annan typ av källa eftersom det i flera studier har genomförts intervjuer eller enkäter. I 

text 2 finns det dock flera referenser i och med att de också gör en litteraturstudie, vilket 

följande exempel visar: 
(10)  Brottsförebyggande rådet har gjort en utredning om elektroniska fotbojor. Vi ska redovisa 

lite kort vad som framkom i rapporten Försöksverksamheten med intensivövervakning 

med elektronisk kontroll. (”Elbojan” gav goda resultat , 1997).  Under de sex första 

månaderna erbjöds 4.269 personer att ansöka om fotboja. (Text 2, s. 11) 

Referensen är här av det rapporterande slaget, vilket tydligt signaleras genom metatext 

där verbet redovisa används. Det antyder i sig att fokus hamnar på källan istället för att 

skribenterna skapar resonemang med stöd i källan. Men det finns också i samma text 

stödjande referenser där skribenterna förhåller sig till det som skrivs i källan:  
(11)  I BRÅ:s rapport Elektronisk övervakning vid besöksförbud – Teknikens möjligheter och

 begränsningar (1999), skriver man att fotboja är att anse som fängelse […] BRÅ är

 sammantaget kritisk till ett genomförande av elektronisk övervakning av besöksförbud, i

 vart fall med hjälp av fotboja. (Text 2, s.13) 
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Även om det fortfarande är källan som står i fokus framträder skribenterna genom att 

framhäva att Brottsförebyggande rådet är kritiska. På så vis skapar de också en 

positionering till det som skrivs vilket i förlängningen kan hjälpa till att framhäva en 

kritisk distans i texten.      

 I analyskapitlet och i den avslutande diskussionen (vilket i vissa texter är samma 

avsnitt) är återkopplingen till de källor som presenteras i teori och bakgrund svag i flera 

av de självständiga arbetena. När de används har de dock en stärkande funktion och det 

går att hitta exempel på när skribenterna kopplar sitt eget resultat till de teorier som 

tidigare presenterats: 
(12)  Polisman 2 visar även han hur han använder sig av en problemfokuserad

 copingstrategi.[Fotnot: Brattberg, 2008].  (Text 3, s.23) 

 

(13)  I övrigt anser båda intervjupersonerna att utbildningen är bra och att det senare finns goda 

möjligheter till vidareutbildning. Detta kan kopplas till att en del i att personal ska känna 

sig motiverade är möjligheter till vidareutveckling och utbildning, Zobal, C (1998). (Text 

4, s.26) 

Skribenterna stärker här den egna tolkningen av resultatet genom att i sin analys koppla 

till teori och diskuterar resultatet i relation till detta. Ett annat sätt att använda 

referenserna är att koppla resultatet till tidigare studier, vilket följande exempel visar:  
(14)  Detta stämmer överens med flertalet andra trygghetsundersökningar som t.ex. Brå:s 

nationella trygghetsundersökning från 2011 (Brå 2012:2, Nationell 

trygghetsundersökning, 2011) samt ungdomsenkäten LUPP.  (Text 1, s.22) 
I exemplet ovan jämför studenterna sitt resultat med resultat i andra studier och stärker 

därmed trovärdigheten för den egna studiens utfall. Det samma sker i nästa exempel, 

även om referensen här inte är komplett.  
(15)  Denna sociala kontroll har hittills varit fängelse men nu har man provat på fotbojan. Och 

enligt BRÅ:s undersökning och vår intervju så verkar det vara något som fungerar.  

(Text 2, 15) 

Här är det alltså möjligt att se det Shis (2008) studie visat, nämligen att studenter ibland 

väljer att inte referera sådant som stått i texten tidigare, och det är återkommande i flera 

av texterna, vilket följande exempel visar: 
(16)  Indirekt så skapar man då en negativ attityd till brottslighet och missbruk vilket är en 

önskvärd effekt enligt teorin om sociala band. (Text 4, s.25) 

 

(17)  I den indiska studien nämns dock månens påverkan genom gravitationen som en möjlig 

orsak till varför människor begår mer brott under fullmånedygn. Spekulationer kring 

sådana förklaringar lämnar vi dock åt sitt egna öde. (Text 6, s.16) 
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Även om referenserna inte presenteras korrekt enligt det system som studenten 

använder för sina referenser, gör studenterna dessa kopplingar och problematiserar. Det 

gör att deras studier kan sägas ligga till grund för att ny kunskap kan skapas (jfr Ask 

2007). Det kan jämföras med text 5 vars enda återkoppling rör lagtext:  
(18)  I rättegångsbalken finns flera punkter som påverkar polisens sätt att arbeta i en utredning. 

Exempel på detta kan vara objektivitetsprincipen. Det innebär att alla uppgifter om den 

misstänkte skall komma fram, även de som kan gynna honom. (text 5, s.31) 

Referensen fungerar här rapporterande och stödjer inte analys och diskussion annat än 

att ramarna förtydligas. Lagtext kan inte heller sägas vara en teori. Ofta saknas 

referenser som kan stärka analysen av resultatet, vilket kan se ut på följande sätt:  
(19)  Visst kan man diskutera Olssons och vänsterpartiets åsikt i frågan om det skall vara 

acceptabelt för svensk polis att begå brott för att lösa brott. Vi tror att Sverige måste 

utveckla polisens möjligheter i takt med att kriminaliteten ökar. Görs inte detta, tror vi att 

förtroendet för svensk polis kan minska. Vår inställning till Olssons svar i vår intervju är 

att om det krävs en brottslig gärning som är kontrollerad av rättsväsendet så finner vi 

detta acceptabelt, givetvis beroende på vilka typer av brott man diskuterar och hur det 

styrs upp. (text 5, s.33) 

Här sker en återkoppling till resultatet då skribenterna lyfter fram Olsson och 

Vänsterpartiets ställning i frågan om brottsprovokation. I diskussionen utgår de dock 

från sig själva och det saknas en koppling mellan teori och resultat. Bristen på 

referenser gör att en stor del av potentialen med studien försvinner eftersom de inte kan 

stärka sitt resultat och inte förhålla sig till resultatet utifrån sina källor. Detta bruk är 

återkommande i flera av texterna. 

 

Anföringsverb 

När integrerade referenser används i texten innebär det också att ett anföringsverb 

används. Anföringsverb förekommer i alla självständiga arbeten om än i olika stor 

utsträckning. Ett exempel på bruket av anföringsverb är: 
(20)  Bland annat visar medicine professor C P Thakur i sin studie från tre indiska städer (Text 

6, s. 8) 

Exemplet är hämtat från teori och det är också där integrerade referenser med 

anföringsverb kopplade till källtext hittas. Anföringsverb i samband med referenser 

återfinns också i texternas resultatdel där skribenterna återger intervjuer eller svar från 

skriftlig korrespondens.  
(21)  Polisman 1 säger att ortbefolkningens vetskap om hans yrke påverkar hans sätt att vara på 

fritiden. (Text 3, s. 25) 
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(22)  Kalle berättar att utbildningen innehåller en grundläggande information om hur polisen 

arbetar,  om hur olika sektioner och avdelningar ser ut och hur de arbetar. (Text 4, s.16) 

Det handlar alltså om att redovisa vad undersökningarna har givit och referenserna blir 

därmed av det rapporterande slaget. Vilka anföringsverb som används skiljer sig då åt i 

jämförelse med skriftliga källor som refereras i teoridelen, vilket följande tabell visar: 
 

Tabell 2: Anföringsverb som används i teori- respektive resultatdel  

Anföringsverb i teoridel Anföringsverb i resultatdel 
ange 

anse 

avfärda 

föra resonemang om 

genomlysa 

hävda 

komma fram till 

mena 

rada upp 

skriva 

säga 

tro 

tycka 

visa 

ange 

anse 

berätta 

beskriva 

föreslå 

förklara 

poängtera 

svara 

säga 

tala om 

tycka 

uppge 

 

 

Fyra anföringsverb återfinns i båda delarna, nämligen ange, anse, säga och tycka, vilka 

också kursiverats i tabellen. Av dessa är säga det mest neutrala följt av ange. 

Anföringsverben anse och tycka är dock mer problematiska i sin framtoning. Skribenten 

markerar då att innehållet ska tillskrivas källan och kan på så vis språkligt ta avstånd till 

det som sägs, det vill säga positionera sig. Detta kan ske på olika nivåer, vilket 

exemplifieras nedan:   
(23)  Både polisman 1 och 2 anger att familjen haft en positiv inställning till deras yrkesval. 

(Text 3, s.14) 

I exemplet är det som uttrycks inte någon laddad åsikt och anföringsverbet som används 

sänder ut en objektiv positionering från skribenten. Studenten här vill markera att det 

handlar om att de som intervjuas för fram sina familjers åsikter och att det därför rör sig 

om en återgiven sekundärkälla. Ett annat exempel presenterar en mer laddad åsikt:  
(24)  Hon och hennes parti anser att brottsprovokation är en metod som svensk polis inte bör 

ha tillgång till, och är fullt nöjd med dagens lagstiftning kring arbetsmetoden. (Text 5, 

s.30)   
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I exemplet syftar hon på en politiker som för sitt partis talan. Skribenterna markerar 

tydligt att den åsikten ska tillskrivas politikern och partiet. Det blir alltså en form av 

positionering i förhållande till innehållet. Det samma gäller för följande exempel: 
(25)  Föreningen Sveriges Socialchefer tycker att skyddet för våldsutsatta kvinnor idag är 

otillräckligt. (Text 2, s.14) 
I exempel 25 kan innehållet sägas vara laddat och det är tydligt att det är Föreningen 

Sveriges Socialchefer som tillskrivs åsikten. Här framträder en nyansskillnad i 

jämförelse med om skribenterna valt att skriva att de anger att skyddet är otillräckligt.  

Det innebär alltså att de positionerar sig i förhållande till innehållet.  

De anföringsverb som förutom de fyra gemensamma som används i teoridelen är 

föra resonemang om, genomlysa, komma fram till, mena, skriva och visa. Av dessa kan 

skriva anses vara mest neutralt, men även de övriga är objektiva till innehållet. 

Studenterna lyfter därmed fram källornas innehåll, vilket följande exempel visar: 
(26)  I arbetet har Nordregio kommit fram till att […] (Text 1, s.12) 

I exemplet presenterar skribenterna vad källan visar och positionerar sig inte till det med 

hjälp av anföringsverbet. Denna typ av integrerad referens används relativt sällan och 

studien visar att det inte är något av de mer objektiva anföringsverben i teoridelen som 

är mer framträdande än de andra. I teoridelen förekommer samtidigt avfärda och hävda, 

vilka är verb som tydligare signalerar en position:  
(27)  Professor Thakur avfärdar dock i sin studie påståenden om […] (Text 6, s. 8) 

 

(28)  Både vetenskapsmän och lekmän,världen över hävdar att månen också påverkar oss 

människor. (Text 6, s.4) 
Båda exemplen är hämtade från samma text studenterna använder anföringsverb som 

inte är lika objektiva i jämförelse med exempel 26. I exemplet med avfärdar förtydligar 

studenterna att författaren är tydlig med att förkasta vissa påståenden. Även om ordvalet 

är studenternas är aktiviteten fortfarande knuten till källan och studenterna framhäver i 

sin tur detta. När istället hävdar används är studenterna där än mer aktiv genom att 

signalera en viss misstro till den tolkning som presenteras. Studenterna gör därmed en 

positionering i förhållande till innehållet. Ett annat exempel som inte heller är helt 

objektivt är anföringsverbet tro, vilket också återfinns i text 6: 
(29)  Professor Thakur tror i sin rapport att denna ökning av till (Text 6, s.8) 

I detta exempel signalerar studenterna att ett resultat i en studie som presenteras är just 

en tolkning, vilket kan komma från att källan varit noga med att gardera sig. Att det 

finns en osäkerhet framhäver studenterna här och det blir också en positionering i 

förhållande till innehållet.   
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 Anföringsverben i studenternas teoriavsnitt innehåller ett verb som i den 

akademiska kontexten innebär ett stilbrott eftersom det kan uppfattas som informellt. 

Det handlar om verbfrasen rada upp och presenteras i detta exempel:        Anföringsverben i studenternas teoriavsnitt innehåller ett verb som i den akademiska kontexten innebär ett stilbrott eftersom det är mer informellt. Det handlar  
(30)  Vidare så radas i boken ”Tryggare storstad” arbetsuppgifter som volontärerna kan bidra 

med upp. (Text 4, s. 5) 

Den informella stilen förstärks av att källan också presenteras med ordvalet boken 

”Tryggare stortstad”. Detta stilbrott är dock ovanligt och de mer neutrala 

anföringsverben dominerar i studenternas teoriavsnitt, vilket signalerar att de utifrån 

detta perspektiv försöker förhålla sig objektiva till sina källor.   

 I studenternas resultatavsnitt är majoriteten av verben tydligt kopplade till 

intervjusituationen genom anföringsverb som ange, berätta, svara, säga, tala om och 

uppge. Av dessa kan ange och uppge sägas vara de verb som tydligare signalerar att 

skribenterna vill visa att innehållet kan kopplas till källan, vilket följande exempel visar: 
(31)  Garcia uppger att han alltid har arbetat med dessa metoder. Han har svårt att se hur man 

annars skulle lösa problemen. (Text 5, s.19) 

I exemplet markerar skribenterna att det är Garcias som alltid använt metoden, vilket 

syftar på brottsprovokation och kan sägas vara en metod som är ifrågasatt. Åsikten som 

sedan följer är därmed laddad i sammanhanget och studenterna tillskriver honom den. 

Det blir alltså ett sätt att distansera sig även om verbet kan sägas vara accepterade i 

kontexten.         

 Anföringsverbet uppger används annars mestadels i text 1 där de i resultatet 

presenterar en enkät:  
(32)  Den högsta otryggheten upplevs vid gångtunnlar och viadukter där 89 % av kvinnorna 

och 51 % av männen uppger att de känner sig otrygga. (Text 1, s. 15) 

Att använda uppger här blir ett sätt att markera att det är just det som informanterna har 

svarat i enkäten. Ett annat verbval som inte lika tydligt är kopplat till en talad situation, 

men som används i teoridelen är poängtera. Även i detta fall kan skribenterna sägas 

positionera sig till det som sägs, vilket exemplet visar:   
(33)  Han vill även poängtera att detta är en grundutbildning, det finns senare goda möjligheter 

att vidareutbilda sig som volontär. (Text 4, s.16) 

 I exemplet framhävs det som informanten har sagt och det är mycket möjligt att verbet 

också använts i samtalet. Det samma blir resultatet i samband med att anföringsverbet 

föreslå används i samma text: 
(34)  Konkreta förslag som Kalle föreslår angående utbildningen är […] (Text 4, s. 16) 

Informanten Kalle får genom detta anföringsbruk en stark röst och det kan tolkas som 

ett medvetet val i relation till den diskussion som sedan förs i det självständiga arbetet 
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om att polisens volontärer inte utnyttjas fullt ut. Majoriteten av anföringsverben i 

resultatdelen kan annars sägas vara övergripande neutrala utan att skribenterna 

positionerar sig. Förutom ange, berätta, svara, säga och tala om ingår då också verben 

beskriva och förklara.  

Av de anföringsverb som används i resultatdelen är det påtagligt att berättar och 

säger är vanligast, vilket exemplifieras i exempel (35) och (36) nedan: 
(35) Poliskvinna 1 berättar om hur hon som nyutexaminerad polis var väldigt ung och 

initiativrik. (Text 3, s.14) 

 

(36)  Han säger att tekniken går att vända på. Det innebär att man kan göra så att mottagaren 

ger utslag när man kommer för nära istället för, som idag, för långt bort. (Text 2, s.6) 

De avsnitt där polisstudenterna redogör för de intervjuer de använt som metod påminner 

om refererade citat, vilket inte är så konstigt i och med att det är exempel på en typ av 

text de har fått träna på att skriva under sin utbildning, nämligen förhör. Dessutom 

påminner intervjusituationen till viss del om förhörssituationen eftersom 

polisstudenterna i båda fall fått agera frågeställare. Sammanfattningsvis kan också sägas 

att studenterna överlag använder anföringsverb som är övervägande objektiva och som 

inte signalerar någon egentlig positionering i förhållande till referatet (jfr White 2005), 

en aspekt som också är viktig i poliskontexten. Skribenterna försöker oftast att inte visa 

sin auktoritet genom bruk av anföringsverb, en aspekt som White (2005) och Buttny 

(1997) annars framhåller som möjlig. 

 

5.2 Att citera 

Citering förkommer i alla texter, om än i olika hög grad och med olika funktioner. Den 

stora variationen kan förklaras av Shi (2008) som menar att många studenter inte vet 

vad som förväntas av dem. Att syftet med ett citat är att belysa eller klargöra och på så 

vis stärka textens argumentation är inte alltid självklart. Citaten används framför allt för 

att ge exempel och kan kopplas till redogörelser för teorier eller bakgrund. Direkta citat 

med den funktionen återfinns i hälften av texterna (text, 3, 4 och 5). Det handlar vid 

några tillfällen om citat där skribenten signalerar att formuleringar eller idéer tydligt hör 

till källan och inte dem själva (jfr Shi 2008), vilket exemplet nedan visar8.  

  

                                                
8 Exemplen presenteras i detta avsnitt med hjälp av en uppdelning i kategorierna huvudtanke och 
stärkande citat för att kontexten där citaten används ska bli tydligare.  
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Huvudtanke  Stärkande citat 

Att göra ett val av copingstrategier har en stor 

betydelse för hur det framtida bemästrandet av nya 

prövningar kommer att ske men också hur den nyss 

upplevda händelsen påverkar individiden. Det finns 

således en koppling i att kunna hantera den 

nuvarande händelsen samt förmåga att hantera 

kommande händelser.  

”Avgörande för långtidsresultatet är om man 

närmar sig eller fjärmar sig från verkligheten.” 

[Fotnot: Ibid (syftar på Brattberg, 2008), sid 42] 

(Text 3, s. 6) 

 

 

I detta exempel stärker citatet ett resonemang som förs, det vill säga huvudtanken om att 

det finns ett samband mellan att hantera händelser i nutid och händelser i framtiden. 

Skribenten förhåller sig därmed till källan. Denna typ av positionering där citaten också 

är ett sätt att stärka argumentationen i texten är annars få. Citaten används istället 

framför allt som exempel där skribenten inte verkar ha hittat ett bättre sätt att uttrycka 

innehållet på. Det exemplifieras i följande exempel:  
Huvudtanke  Stärkande citat 

Vidare så radas i boken ”Tryggare storstad” 

arbetsuppgifter som volontärerna kan bidra med 

upp. 

”Det kan röra sig om allt från att nattvandra, dela ut 

information, följa kvinnor hem från tunnelbanan i 

områden där det varit överfallsvåldtäkter till att 

besöka äldre som utsatts för brott.”  (Text 4, s.5 ) 

 

Det citerade stycket preciserar volontärernas arbetsuppgifter, men innehåller inte direkt 

några nya begrepp som skribenterna inte hade kunnat skriva om med egna ord. Citatet 

fungerar alltså som en ersättning för den egna texten, vilket skulle kunna ses som ett 

tecken på det Hirvela & Du (2013) framhäver, nämligen att citering kan användas för att 

skribenterna har dåligt självförtroende när det kommer till att kunna presentera 

innehållet från en källa med egna ord. Ett annat alternativ är att de tror att det förväntas 

av dem att citatet måste användas för att presentera en förklaring som är viktig för deras 

syfte, nämligen den om vad volontärer gör (jfr Shi 2008). Det innebär att 

positioneringen som studenterna gör endast handlar om återgivande, men utan att skriva 

med egna ord. Denna typ av citatet återfinns också då lagtext är källan, vilket inte är 

konstigt i de aktuella självständiga arbetenas kontext. Följande exempel visar detta:  
Huvudtanke  Stärkande citat 

Men även åtalsplikten för en åklagare är av stor vikt 

när vi kommer att tala om dessa arbetsmetoder. 

Åtalsplikt är en viktig aspekt som man måste tas 

hänsyn till i dessa arbetsmetoder. 20:6 RB: 

”Åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å 

brott, som hör under allmänt åtal”. 

Lag(1964:166). (Text 5, s. 8) 
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Att skribenterna i detta fall inte vill skriva om innehållet är mer väntat i och med att det 

skulle kunna göra att betydelsen i lagtexten förändras. Formuleringarna är viktiga för 

tolkningen, vilket skribenten också signalerar. Här blir positioneringen också tydligare i 

huvudtanken och citatet kan därmed också fungera stärkande i resonemanget.  

 En övervägande del av citaten i de självständiga arbetena används som exempel 

från de intervjuer de har genomfört i sin studie. Det handlar alltså om att presentera 

informanteras utsagor och belysa resultatet. I en av texterna förekommer också citat i 

diskussionsdelen och används då tydligt för att stärka det egna resonemanget, vilket 

exemplet nedan visar:  

Huvudtanke  Stärkande citat Diskussion 
Olssons svar på inställningen till 

frågan är oerhört givande då hon 

är den enda som står för 

motsatsen av de som svarat på 

vårt intervjuunderlag Vi har valt 

att citera henne nedan: 

 

”Ett system med brottsprovaktion gör 

domstolsprövningen mer osäker. Vi 

riskerar också att allvarligt urholka 

rättsäkerheten för den enskilde och 

även tilltron till polisen. Självklart är 

det oacceptabelt med ett system 

´´som tangerar att polisen tillåts 

begå brott utan straff. Vi ser också en 

risk att skyldiga inte kan fällas på 

grund av otydligheter i hur det 

aktuella brottet verkligen gått till”. 

Hon har rätt i det hon 

skriver och enligt oss är det 

viktigt att ta hänsyn till 

dessa synpunkter. Men vi 

tror också att man kan ta 

hänsyn till dessa frågor 

trotts att metoden används. 

(Text 5, s. 31) 

 

 

I detta exempel blir citatet en tydlig positionering i argumentationen och stärker därmed 

den kritisk-analytiska kompetensen. Sammanfattningsvis kan sägas att citaten annars 

framför allt används för att ge exempel, dels i teoridel för att stärka teoribildningen, dels 

i resultatet för att framhäva de intervjuades röster. 

 

5.3 Att gardera och förstärka 

Garderingar och förstärkningar förekommer i alla texter. Det innebär att skribenterna 

signalerar både försiktighet och säkerhet på olika sätt. Garderingar förekommer i 

samband med att metod och material presenteras, men framför allt i samband med att 

resultatet analyseras och diskuteras. Det är även i samband med detta som skribenterna 

signalerar säkerhet och trovärdighet.     

 Gardering i metod- och materialavsnitt kan tydligt kopplas till vad som i 

akademiska texter kallas för metod- och materialkritik. I denna del av texten måste 

skribenten själv förhålla sig kritisk till den egna studien och därför är det också mer 
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väntat att hitta garderingar eftersom det är ett sätt att framhäva vilka svagheter som 

finns med studien. Denna typ av försiktighetsmarkörer förekommer i fyra av sex texter, 

vilket följande exempel visar: 
(37)   Nackdelen med intervjun är att den som intervjuar kan påverka respondenten. Denna 

påverkan kan ske genom hur frågorna ställs, kroppsspråk, engagemang etc. (Text 4, 13)  
I exemplet ovan visar skribenterna att det finns kritik att rikta mot intervju som metod. 

Genom att dessa lyfts fram signalerar skribenterna att de är medvetna om svagheterna, 

och stärker på så vis den egna trovärdigheten. Denna aspekt kan stärkas ytterligare 

genom att också kommentera varför metoden valts nackdelarna till trots: 
(38) Eftersom vi endast genomförde observationen vid två tillfällen, en viss tidpunkt så kan 

självklart utfallet vara annorlunda om observationerna genomförts vid ett annat tillfälle i 

fråga om enskilda händelser. Vi tror dock att resultatet i stort speglar volontärernas 

synpunkter (Text 4, s.8) 

I exemplet visar skribenterna en kritisk distans till metodvalet och kommenterar alltså 

varför metoden ändå har valts, även det med en signal för försiktighet. Ett annat sätt 

kopplat till metoden har att göra med avgränsningar i förhållande till studien, vilket 

följande exempel visar: 
(39)  Vi tror att den upplevda otryggheten är som störst kvälls/nattetid vilket gör att det är 

denna tidsintervall som är mest intressant och som vi valt att undersöka. (Text 1, s.4) 
Skribenterna markerar med denna försiktighet också trovärdigheten i sitt val och 

försöker på så vis stärka avgränsningen. Formuleringen hjälper alltså till att visa 

skribentens kritiska distans i förhållande till metod. Ett annat exempel är att 

kommentera resultatet som studien har givit och hur säkert det är, vilket exemplifieras 

nedan:   
(40)  Antalet undersökta månader är endast de sex första månaderna under 2008, vilket gör att 

tidsperioden är för kort för att dra några säkra slutsatser. Det begränsade geografiska 

området med endast två län, bidrar också till att resultatet inte har särdeles hög statistisk 

säkerhet. Det går alltså inte dra några generella och allmängiltiga slutsatser av resultatet, 

och fastslå att rapportens resultat är sanning för alla polismyndigheter i alla tider. (Text 6, 

s.14) 

I exemplet garderar sig skribenterna utifrån flera perspektiv och förtydligar att den egna 

studien har begränsningar. Generaliserbarheten är extra viktig i detta sammanhang. 

Genom att kritisera studiens tillförlitlighet stärker skribenten sin egen trovärdighet, 

vilket också visas i följande exempel: 
(41)  Vi fick 80 enkäter besvarade, men för att studien skulle ha speglat hela samhället på ett 

säkert sätt så att en liknande undersökning skulle visa lika resultat hade vi förmodligen 

behövt betydligt fler. (Text 1, s.24) 
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Denna typ av gardering leder alltså till att skribenterna visar sig kritisk till den egna 

studien. Att vara medveten om svagheterna är viktigt för att kunna tolka och diskutera 

resultatet. På så vis är det möjligt för skribenterna att förhålla sig till vad studien har 

visat och också visa detta för läsaren. Denna typ av försiktighet förekommer därmed 

också i analys och diskussion av resultat. Även det är ett led i att stärka trovärdigheten 

för studien och för att gardera sig för att forskningen kan komma att förändras. Denna 

typ av förstärkning förekommer också i alla texter, men i olika omfattning. Följande 

exempel visar skribenter som signalerar försiktighet i förhållande till studiens resultat: 
(42)  En annan tänkbar förklaring är att uppfattningen om fullmånens påverkan grundar sig i

 gammal hederlig vidskepelse, med rötter i folktro och mytologi. Möjligen kan sådana

 uppfattningar, och de föreslagna anledningarna ovan, förstärka varandra när det gäller

 föreställningar om fullmånens inverkan på olika saker. (Text 6, s.16) 

I exemplet diskuterar studenterna sitt resultat och presenterar olika möjliga tolkningar 

av det. Det signalerar inte bara försiktighet utan skribenterna kan också framhäva den 

egna kritisk-analytiska förmågan genom att förhålla sig till sitt resultat utifrån flera 

perspektiv. Detta kan också göras i flera led där flera delar av resultatet kopplas till 

varandra: 
(43)  Det som är intressant är att 2 % av tjejerna blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande, och 

14 % blivit bestulna, hotade eller misshandlade. Detta tyder alltså på att risken för att 

utsättas för stöld eller våldsbrott är betydligt högre än för ett sexualbrott. Det har dock 

framkommit i vår undersökning att kvinnorna är betydligt räddare att utsättas för 

sexuelltvåld. Detta tror vi kan bero på att ett sexuellt brott är så mycket mer kränkande. 

Så trotts att risken att utsättas för ett sådant brott är relativt liten så är rädslan för denna 

typ av brott mycket stor. (Text 1, s.23) 

Genom att relatera flera delar av studiens resultat till varandra förstärker skribenterna 

här sin analys, samtidigt som en gardering av analysen sker. I nästa exempel går samma 

skribenter ytterligare ett steg längre i sin positionering och diskuterar inte endast 

resultatet, utan ifrågasätter det till viss del: 
(44)  Strax efter ökad belysning ansåg respondenterna att fler poliser var den åtgärd som skulle 

få dem att känna sig tryggare på allmäna platser kvälls- och nattetid. Vi håller delvis med 

och anser att närvaron av polis är viktig både för den faktiska och upplevda tryggheten. 

Dock tror vi också att t.ex. ordningsvakter och nattvandrare kan ha en lika 

trygghetsökande effekt som polisen.  (Text 1, s.25) 

Skribenterna kommenterar alltså inte endast, utan lägger också till ett perspektiv i 

diskussionen av resultatet. De signalerar alltså försiktighet men förhåller sig också till 

det och tar till viss del avstånd genom att lägga fram ett annat alternativ, utan att direkt 

värdera resultatet. Det kan jämföras med följande exempel:   
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(45)  Men att placera dem på samma ställe, s.k. paragraf 12 hem leder också till att flera med 

samma beteende hamnar på samma ställe. Att ge dem elektronisk övervakning istället 

tror vi skulle vara bra. (Text 2, s.16) 

Här kommenterar skribenterna inte endast ett resultat och lyfter fram ett annat 

perspektiv, utan värderar det också. Garderingen tror vi motsätts därmed av uttrycket 

vara bra. Denna markering av säkerhet försämrar därmed skribenternas möjlighet att 

visa försiktighet. Det kan sättas i relation till ett annat sätt att positionera sig i resultat 

och signalera försiktighet genom att relatera till källor, vilket exemplifieras nedan: 
(46)  På ort A och ort B förekommer en bristfällig samverkan med socialtjänsten. En 

problemfokuserad strategi kan hämmas då det stöd och den kunskap socialtjänsten 

besitter, inte kommer till användning. (Text 3, s.24)  

 

(47)  Volontärerna kan skapa en anknytning lokalt till ungdomarna samt söka att informera om 

samhällsordningen, lagstiftningen och om brottslighet och missbruk. Allt detta 

sammantaget kan enligt teorin om sociala band vara en del i att bidra till att avhålla 

individer från att begå brott. (Text 4, s.24) 

I båda dessa citat kopplar skribenterna sitt resultat till en teori som kan belysa analysen. 

Det leder till att dessa tolkningar stärks, dels genom garderingen, dels genom 

kopplingen till teori. Skribenterna signalerar dessutom en säkerhet i kontexten som 

också stärker helheten. Att använda garderingar kan nämligen resultera i problematiska 

tolkningar, vilket följande exempel, som handlar om brottsprovokation som 

arbetsmetod, visar:   
(48)  Sverige har en kultur där mänskliga rättigheter genomsyrar samhället. Man kan tro att det 

finns en rädsla för att polisen ska missbruka tillgången till arbetsmetoden. (Text 5, s.25)  

I exemplet försöker skribenterna att framhäva en möjlig förklaring till varför 

brottsprovokation inte används som metod hos den svenska polisen, nämligen rädslan 

att metoden ska missbrukas. Även om studenterna använder en gardering när de 

presenterar förklaringen kan innehållet ändå ifrågasättas och kopplingen till de mänsliga 

rättigheterna är inte helt självklart för läsaren. Det kan tolkas som att skribenterna delvis 

tar avstånd från innehållet och osäkerheten i resonemanget förstärks. Dessutom bli 

referenten otydlig genom att studenterna använda man som pronomen. En koppling till 

källtext hade kunnat stärka detta resonemang.   

 Förutom att signalera försiktighet kan skribenter också förstärka sitt resonemang 

och även markera trovärdighet i förhållande till det uttalade. Denna typ av förstärkning 

förekommer i alla texterna i studien, men anpassas på olika nivåer till den akademiska 

kontexten. I nedstående exempel kommenteras metoden och val av tidpunkt för 
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intervjuerna: 
(49)   Intervjuerna genomfördes därför under den senare delen av vistelsen för att ett ökat

  förtroende enligt mig sannolikt skulle innebära mer uppriktiga svar (Text 3, s.12)  

Även om skribenten här förstärker sitt metodval och framhäver den egna tankegången 

med ordvalet enligt mig används också adverbialet sannolikt, vilket gör att det också 

sker en gardering som väger upp förstärkningen. Det kan sättas i relation till nästa 

exempel där skribenterna tydligt framhäver en egen slutsats: 
(50)  Som väntat överensstämmer deras förslag på lösningar till stor del med vad de ser som 

orsaken till den upplevda otryggheten. (Text 1, s.23) 

Skribenterna förstärker i exemplet en form av hypotes de haft innan de genomfört sin 

studie och visar här att den stämmer. Men eftersom de inte presenterar denna hypotes 

tidigare blir förstärkningen något nytt för läsaren. Detta sker även i en annan text, men 

kopplingen är då till en tidigare studie som presenterats i texten: 
(51) I efterhand när vi studerade rapporten upptäckte vi att slutsatserna och 

förbättringsförslagen i stort sett helt och hållet korresponderade med våra. Detta anser vi 

stärker vår studie. (Text 4, s.2) 

Att förstärkningen sker i relation till en annan studie stärker på så vis också deras eget 

resultat, vilket de också själva framhäver genom trovärdighetsmarkörer. Ordvalet i stort 

sett helt och hållet är dock något mer informellt i stil, vilket kan påverka hur läsaren 

tolkar förstärkning och trovärdighet. Ett liknande normbrott återfinns också i ett annat 

exempel: 
(52) I dagens Sverige får alla statliga organ spara på resurserna, detta gäller även

 kriminalvården. Med mindre medel ska kriminalvården ta hand om samma mängd

 brottslingar. Att det krävs nytt tänkande och mer utnyttjande av de resurser som finns är

 en självklarhet. Med detta resonemang är övervakning med elektronisk fotboja ypperligt.

 (Text 2, s.14) 

Även här försöker skribenterna förstärka det egna resonemanget, men ordvalet ypperligt 

innebär ett tydligt normbrott i den akademiska kontexten, som ofta har en avskalat och 

försiktigt ideal. I exemplet används också förstärkningsmarkören en självklarhet som 

delvis knyter an till de resonemang som har förts utifrån resultatet. Här sker alltså en 

form av dubbel förstärkning men som ändå har fokus på sakfrågan. I andra fall hamnar 

skribenterna själva mer i fokus i sina försök att förstärka:  
(53) För att kunna hantera den yttre stressen (ledningens krav) så anser jag att de berörda 

poliserna behöver påverka sin inställning till att bötfälla dem de har en relation till. Görs 

inte detta uppstår enligt mig en anspänning genom oförenliga krav då ledningens krav 

inte är förenliga med bevarandet av goda relationer till allmänheten. (Text 3, s.28) 
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(54) Volontärerna är där för att arbeta och därför anser vi att polisen inte fullt tagit tillvara på 

den stora potential som finns i volontärverksamheten. Det finns många möjligheter att 

integrera och utnyttja volontärerna i polisens arbete. Vi har i arbetet belyst några men vi 

vill påpeka att möjligheterna är mycket större och vidare än så. (Text 4, s.26)  
I båda dessa exempel är det skribenternas egna åsikter som står i fokus för 

förstärkningen, istället för att koppla till relevanta källor. Istället för att förstärka gör 

dessa ordval som inte passar i kontexten att trovärdigheten försämras. Det kan jämföras 

med följande exempel där hon just syftar på en intervjuad källa: 
(55)  Hon har rätt i det hon skriver och enligt oss är det viktigt att ta hänsyn till dessa

 synpunkter. Men vi tror också att man kan ta hänsyn till dessa frågor trotts att metoden

 används (Text 5, s.31) 

Även om skribenterna här signalerar förstärkning utnyttjas också garderingen vi tror 

som skapar en form av försiktig säkerhet. Sammanfattningsvis kan sägas att 

polisstudenterna har svårt att hantera förstärkningarna så att det stärker resonemanget 

jämfört med garderingarna som fungerar mer stärkande i texterna, ett resultat som kan 

kopplas till studien Uccelli m.fl. (2013) genomfört. 

 

6 Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att studera tolv polisstudenters förmåga att hantera 

akademiska textkonventioner och visa kritisk-analytisk kompetens i de självständiga 

arbeten som skrivs inom polisutbildningen. Förmågan att förhålla sig kritisk-analytisk 

till person, teori och ämnesinnehåll visar sig på olika sätt i dessa texter och har studerats 

med fokus på de akademiska textkonventionerna referering, citering, gardering och 

förstärkning. Det är nämligen genom positionering där säkerhet, sannolikhet och ansvar 

för egna och andras utsagor signaleras som studenternas kritisk-analytiska kompetens 

bland annat kan bli synlig i texten. Det innebär alltså att om studenterna har svårigheter 

med att hantera dessa akademiska normer, blir det svårare för dem att visa kritisk 

distans, vilket resultatet också visar.  

Polisstudenterna hanterar de akademiska textkonventionerna på olika sätt, vilket 

innebär att texterna fungerar olika väl i den akademiska kontexten. Det innebär också att 

den kritisk-analytiska kompetensen blir synlig ibland, men att de har svårigheter med att 

positionera sig och därmed också att förhålla sig till person, teori och ämnesinnehåll i 

enlighet med kontexten. Detta resultat kopplas till de två begreppen text och diskursiv 

praktik, hämtade från den kritiska diskursanalysen och relationen mellan dessa (se 

Fairclough 2010). Det självständiga arbetet är en texttyp som tillhör den akademiska 
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diskursen, medan polisstudenterna har en större vana av att skriva texter inom 

polisdiskursen. Samtidigt framhåller utbildningsplanen för polisutbildningen 

utvecklingen av studenternas kritiska tänkande och möjlighet att arbeta utifrån 

vetenskaplig grund (Rikspolisstyrelsen, 2013). Dessa förmågor kan tydligt kopplas till 

en kritisk-analytisk kompetens, vilket alltså kan sägas vara centralt i båda diskurserna 

men tar sig uttryck på olika sätt i text och diskursiv praktik. Dessutom är det viktigt för 

dessa studenter att skaffa sig kompetens att kunna skriva välformulerade och tydliga 

texter av olika slag inför arbetet som yrkesverksam polis, vilket alltså kommer kräva en 

viss form av textrörlighet. Även om dessa diskurser skiljer sig åt finns generiska 

kompetenser i skrivandet som kan förflyttas över och anpassas till nya diskursiva 

praktiker. Diskussionen kommer därför ta avstamp i studenternas hantering av text och 

diskursiv praktik i den akademiska diskursen för att sedan återknyta till den diskurs 

polisstudenterna och polisutbildningen tillhör. 

 

6.1 Polisstudenternas möte med den akademiska diskursen 

Det har i tidigare studier framkommit att det finns en problematik att närma sig det 

akademiska skrivandet och dess konventioner (jfr exempelvis Blåsjö 2004, Ask 2007). 

Konventionerna rör bland annat hanteringen av källor som ger en möjlighet för 

skribenten att positionera sig och visa kritisk distans. Utifrån Hylands (2009) fyra 

utvecklingsnivåer mot en välfungerande och konsekvent källhantering hos studenter kan 

majoriteten av dessa polisstudenter anses befinna sig på andra nivån, där referenserna 

markeras, om än inkonsekvent. Några av dem befinner sig också på tredje nivån där 

deras referensbruk signalerar att de har en förståelse för varför det är viktigt att använda 

sina referenser och är relativt konsekventa med hur de gör det. Att ingen av studenterna 

befinner sig på fjärde nivån där källhanteringen fungerar tillfredsställande kan kopplas 

till deras ovana att skriva denna typ av text. I Hylands studie är det endast 12 % som når 

upp till den fjärde nivån, vilket visar på svårigheten hos många studenter att hantera 

referenser i text. Även Davis (2013) framhåller svårigheterna i sin studie och visar att 

studenterna istället utvecklar individuella strategier för att hantera sina källor. Ett tydligt 

exempel i dessa texter är att majoriteten av polisstudenterna använder icke-integrerade 

referenser, precis som i Pecoraris (2004) studie. Det för med sig att referenserna inte 

utnyttjas för att skapa resonemang, vilket också är återkommande i bruket av citat 

eftersom de framför allt används som exempel och inte som utgångspunkt i 

diskussioner.  
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Shi (2008) och Hirvela & Du (2013) framhåller att studentens tilltro till sin egen 

förmåga att hantera källorna påverkar valet av citat och referenser. Resultatet kan tolkas 

som att studenterna väljer de sätt de känner att de kan hantera, istället för det som 

fungerar bäst i sammanhanget och som stärker den kritisk-analytiska kompetensen. Det 

leder också till att referenser och citat framför allt fungerar rapporterande och därmed 

blir återgivande, ett förfarande som är vanligt hos studenter (jfr Pecorari 2004, Ask 

2007). Samtidigt finns det exempel på stödjande referenser i texterna, även om dessa är 

få. Det innebär alltså att de inte utnyttjar sina källor fullt ut och inte heller förhåller sig 

till dem. En tolkning är att de inte förstått varför källorna ska användas, vilket Hyland 

(2009) också poängterar. Det blir extra tydligt när de ska analysera och diskutera sitt 

resultat, för då saknas ofta återkopplingen till källorna. Bristen på referenser gör att en 

stor del av potentialen med studien försvinner eftersom studenterna inte kan stärka sina 

resultat. Det är nämligen inte möjligt att förhålla sig kritisk när det inte finns någon 

begreppsgrund att förhålla sig till annat än ett resultat. Konsekvensen av att studenterna 

inte utnyttjar den kritisk-analytiska kompetensen blir att dessa självständiga arbeten 

framför allt blir mer kunskapsreproducerande istället för att producera ny kunskap. 

 Eftersom referenserna ofta inte utnyttjas när studenternas studier ska sättas in i ett 

större perspektiv innebär det att den egna rösten istället får ett stort utrymme genom 

bruket av förstärknings- och trovärdighetsmarkörer. Uccelli m.fl. (2013) framhåller att 

det är vanligt att till en början utgå från ett mer egocentriskt skrivande vid närmandet till 

den akademiska kontexten, för att sedan börja skapa mer allmänna resonemang om 

sanningshalt, trovärdighet, möjlighet och då också uttrycka sig mer försiktigt. Det 

innebär att vissa av studenterna har svårt att hitta en balans mellan att stärka textens 

trovärdighet och samtidigt framhäva den egna rösten. Istället för att utgå från sina källor 

utgår de alltså från sig själva i diskussionen genom ordval som ”anser vi” etc. En 

tolkning är att de faktiskt försöker förhålla sig kritiska till sitt resultat, men istället 

skapar de en positionering som i den akademiska kontexten får en motsatt effekt.  

Studenterna har ännu inte kommit till den nivån i skrivandet där ett mer allmänt 

resonemang används. Det innebär i sin tur att där läsaren förväntar sig garderingar är 

flera av studenterna istället modiga i sina slutsatser och använder förstärkningar. Lewin 

(2005) påpekar också att försiktighetsmarkörer kan vara svåra för skribenter att 

upptäcka och att det inte alltid överensstämmer med normbruket som finns. 

Förstärkningar är i sin tur lättare för studenter att uppmärksamma, enligt Hyland (2000). 

Det kanske därför inte är konstigt att ovana studenter skapar en förstärkning där 
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garderingar kan förväntas.  Denna typ av positionering används inte i polisdiskursen, 

vilket innebär att det inte är en kompetens de har kunnat ta med sig in i den akademiska 

diskursen. 

Som en kontrast till att studenterna inte kan hantera den kritisk-analytiska 

kompetensen i samband med att resultatet ska diskuteras och sättas in i en större 

kontext, finns avsnitten då resultatet presenteras och analyseras. Majoriteten redogör då 

tydligt för resultat utan att positionera sig genom val av anföringsverb, vilket White 

(2005) och Buttny (1997) annars framhåller som möjligt för att förhålla sig till det som 

sägs. I studenternas resultatavsnitt finns likheter med förhörsprotokoll, en texttyp som 

hör till polisdiskursen. I förhörssituationen är det viktigt att vara objektiv. Utsagan ska 

stå i fokus och ska inte tolkas i förhöret. I akademiska texter är dock tolkningen viktig 

för att resultaten ska kunna analyseras. Vissa av studenterna har svårt att hantera detta 

och informanterna hanteras därmed mer som vittnen än som informanter. Här uppstår 

alltså en svårighet i byte av diskurs. Ett kritiskt tänkande handlar i båda fall om att 

ifrågasätta och granska, men i den akademiska kontexten ska detta framhävas i skrift 

och innefattar då också möjliga tolkningar, medan det i poliskontexten innebär att de 

som skribenter inte ska förhålla sig till innehållet på det sättet i skrift utan där måste det 

presenteras objektivt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att flera av de svårigheter som polisstudenterna har 

inte är specifika för just dessa studenter utan kan ses som allmänna svårigheter hos 

studenter med att närma sig text och diskursiv praktik i den akademiska diskursen. 

Dessutom har polisstudenterna i denna studie inte heller arbetat med denna diskurs och 

övat på att skriva denna typ av text under sin utbildning. Studenterna får därmed 

svårigheter med att hantera normer och konventioner de inte är vana vid. Det för med 

sig att den kritisk-analytiska kompetensen inte alltid blir synlig. Framför allt handlar det 

om att studenterna väljer att inte positionera sig över huvud taget, alternativt att de i sin 

positionering går utanför ramen för vad som är förväntat i en akademisk kontext, 

antingen genom att de är för modiga i sina uttalanden och inte garderar sig eller att de 

tappar kopplingen till andras utsagor till förmån för egna tolkningar. Det gör att den 

kritisk-analytiska kompetensen blir svag. Ingen av de självständiga arbetena saknar 

dock helt kritisk distans. Det går också att se att de under utbildningen tillägnat sig en 

viss text- och skriftspråkskompetens som de kan flytta från polisdiskursen och använda 

i den akademiska diskursen.  
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6.2 Akademiskt skrivande i polisutbildningen 

Skrivandet är en viktig del av polisyrket och därför behöver polisstudenterna självklart 

få kunskap om polisdiskursen under utbildningen. Det innebär att text och diskursiv 

praktik har en tydlig koppling till det yrkesverksamma skrivandet, men studien visar 

också att polisstudenterna tillägnar sig generiska kompetenser som kan flyttas mellan 

diskurser. Att skriva ett självständigt arbete i slutet av en icke-akademisk utbildning är 

inte en självklarhet men har, som tidigare beskrivits, en förankring i polisutbildningens 

utbildningsplan. Det signalerar att en vetenskaplig grund i utbildningen är viktig och 

innebär att den akademiska diskursen till viss del kan sägas höra till polisdiskursens 

diskursiva praktik. Det kan i förlängningen göra att professionsperspektivet stärks, 

vilket också är viktigt för den sociala praktiken. För polisstudenternas del innebär det att 

de får möjlighet att undersöka den profession de utbildar sig till och därmed också få 

ytterligare förståelse och kunskap om yrket. Dessutom får de möjlighet att utveckla det 

kritiska tänkandet genom mötet med en annan diskurs och genom arbetet med att 

bemästra den kompetensen. Ur ett samhällsperspektiv är det dessutom  bra att poliser 

har insikt i skrivandet i en annan kontext. Det finns allstå en potential i det akademiska 

skrivandet som skulle kunna stärka vetenskapligheten i polisutbildningen.  

Den didaktiska konsekvensen av denna studie är att polisstudenterna kan utveckla 

sin text- och skriftspråkskompetens genom att skriva ett självständigt arbete i 

utbildningen, men att det måste ske i ett sammanhang där polisdiskursen och den 

akademiska diskursen diskuteras och sätts mot varandra. Då kan medvetenheten om 

skrivandet i allmänhet och i specifika diskurser i synnerhet öka, vilket kan leda till att 

studenterna utvecklar sin kompetens ytterligare, en aspekt som skulle stärka dem i deras 

yrkesutövning som poliser.  

 
6.3 Vidare forskning 

Denna studie av självständiga arbeten skrivna vid svensk polistubildning har under 

arbetets gång givit uppslag till fortsatta studier som ytterligare kan belysa 

polisstudenters möte med den akademiska kontexten i en icke-akademisk utbildning. Ett  

tillvägagångssätt är att fördjupa studiet av positioneringar som visar kritisk distans och 

undersöka studenternas förankring, det vill säga hur den egna studien motiveras, och 

förankras i det som redan är känt. Det handlar alltså om vilket perspektiv som anläggs. I 

arbetet med studien har det exempelvis visats att vissa av studenterna utgår från det 
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egna intresset, medan andra hänvisar till tidigare studier. Det visar upp olika former av 

kritisk-analytisk kompetens och ger i förlängningen studien olika former av legitimitet. 

En annan möjlighet till fortsatta studier som framkommit i detta arbete är 

kopplingen till poliskontexten i texterna, det vill säga hur de texter som polisstudenterna 

är mer vana att skriva också påverkar andra typer av skrivande. I studien är 

redogörelsen för intervjuerna ett sådant exempel där polistext gör sig påmind, men 

denna typ av undersökning skulle kunna fördjupas. Det skulle kunna ge ökad förståelse 

som kan användas i studenternas utbildning.  

Ytterligare ett angreppssätt som skulle ge en utökad förståelse för denna studies 

resultat är att utöka studien så att den innefattar ett större material och då också 

inkludera intervjuer med studenterna. Det skulle göra det möjligt att få insikt i hur de 

upplever mötet med den akademiska kontexten i utbildningen samt vilka svårigheter 

som finns. Det skulle också möjliggöra en koppling mellan text och författare. 

Dessutom skulle intervjuerna kunna fördjupa diskussionen om tillägnandet av en allmän 

text- och skriftspråkskompetens i relation till den akademiska kontexten med fokus på 

kritisk tänkande och professionsforskning, vilket skulle vara relevant ur ett didaktiskt 

perspektiv. I förlängningen skulle en sådan undersökning också ge ett underlag till 

polisutbildningens eventuella akademisering.  
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