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KAPITEL 12 

Praktik och röst i akademiskt skrivande 

Christoffer Carlsson 

Inledning 

Jag sitter i den svarta tygsoffan i Evas arbetsrum med dörren på glänt. Eva 
har gått för att hämta något. I min uppsatshandledares rum täcks väggarna av 
bågnande bokhyllor, belysningen är varm och behaglig, på golvet ligger 
färgglada små mattor och ovanför mig slingrar växter och ljusslingor. Det 
luktar té, örter. Utanför hennes fönster vajar regnbågsflaggan lätt i solen. 

Rummet är en katastrof ur säkerhetssynpunkt. När institutionens anställda 
medverkar vid universitetets säkerhets- och arbetsmiljöinspektioner och visar 
vilka rum som tillhör kriminologerna, sägs det att man konsekvent undviker 
Evas rum. 

Men jag vet ingenting om detta ännu. Jag har studerat på universitetet i snart 
fyra år och Evas rum är den bästa plats jag vet. På det låga (och väldigt röda) 
bordet framför mig ligger ett utkast till min magisteruppsats. Manuskriptet är 
fullt av Evas strykningar, markeringar och kommentarer i olika färger. 

Mycket gäller inte det som står, utan hur det står. 

Vagt, har hon skrivit om mitt ordval. Pratigt, anmärker hon. Före regnet, innan 
regnet kommer, instruerar hon mig i användningen av subjunktioner och 
prepositioner. Kan du säga det här utan att använda ’våld’ som begrepp? Laddat. 

Och så den värsta: Alla är inte jurister som jag – skriv begripligt. 

Dörren glider upp. Eva återvänder och handledningsmötet börjar. 

Det är våren 2009. Jag lär mig en viktig läxa. 

* 

Att skriva är en viktig del av forskarens arbete. Genom att skriva ner vad vi 
har undersökt, hur vi har gjort det, vad vi har kommit fram till och vad det 
har för betydelse (och för vem), kommunicerar vi i någon mening med andra. 
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Trots det har skrivandet en märklig plats inom akademin. Å ena sidan är det 
vanligt att mer eller mindre nonchalera det i forskningsprocessen. Skrivandet 
blir en sorts ”mopping-up activity” som sker efteråt (Richardson, 2000: 923). 
Den som har handlett studenters examensarbeten känner väl igen detta: Det 
mesta är färdigt, säger studenten med tre veckor kvar till deadline. Det är bara 
skrivandet kvar. Att skriva framstår som en oproblematisk aktivitet, en enkel 
rapportering, ett avslut. Å andra sidan är akademiskt skrivande en oerhört 
laddad aktivitet. Språkbarriärer och dyslexi är bara två av många utmaningar, 
tendensen till skrivkramp, prestationsångest eller svårigheter att få en text att 
liksom visa sig för en som man vill en annan. Många (inte bara studenter) 
förknippar skrivandet med känslor av rädsla, ångest och tillkortakommanden 
(Caffarella & Barnett, 2000; Cameron, Nairn & Higgins, 2009). Att en 
aktivitet kan framstå som både oproblematisk och så laddad för den som ska 
genomföra den är dessutom sociologiskt sällsynt. 
 
I det här kapitlet framhäver jag skrivandet som ett led i forskningsprocessen, 
innan jag kort redogör för vad som utmärker akademiskt skrivande. Därefter 
riktar jag fokus mot hur vi skriver akademiskt och gör en idealtypisk indelning 
av tre röster som är vanligt förekommande inom samhällsvetenskaperna (jag 
kommer att röra mig mellan sociologi och kriminologi, som ju på många vis 
är nära besläktade). Därmed närmar jag mig också en förståelse av skrivandets 
svårigheter. Jag kommer, ska tilläggas, använda mig av uttryck som studenter 
och forskare (i både obestämd och bestämd form). Jag riktar mig till båda. 
 
 

Akademiskt skrivande i forskningsprocessen 
 

De flesta böcker om forskningsmetod behandlar skrivandet ganska 
styvmoderligt och ofta inte alls (se t ex Bergström & Boréus, 2012; Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen, 2018; Edling & Hedström, 2003).40 Det betyder inte 
att författarna ser akademiskt skrivande som oviktigt (med stor sannolikhet 
tycker de nog motsatsen) men det tenderar att behandlas i separata böcker (se 
t ex Backman, 2016; Forsberg, 2014; Trost, 2014). Hur ett svenskt förlag har 
valt att kategorisera kurslitteraturen illustrerar min poäng: Under rubriken 
Forskningsmetodik och vetenskapsteori finns kategorierna Kvalitativ metod, Kvantitativ 
metod, och Skrivhandböcker (Studentlitteratur, 2018). Forskningsprocessen och 
skrivandet frikopplas från varandra.  
 

                                                      
40 Andra gånger tillägnar författarna skrivandet ett sista kapitel (Ahrne & Svensson, 2017; 
Bryman, 2011; Fangen, 2005), ibland en del i ett kapitel (se t ex Aspers, 2011: 220f; Kvale 
& Brinkmann, 2017: 334-345). Tendensen återfinns även i engelskspråkig kurslitteratur 
(se t ex Atkinson, 1998; King & Horrocks, 2010; Field, 2017). 
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På universitet och högskolor är tendensen densamma. På grundnivå är 
kurserna ofta upplagda på sätt som inte ger studenten någon tid över till att 
utveckla sitt skrivande; tvärtom ska hon på ganska kort tid producera texter 
som visar att hon uppnår de aktuella lärandemålen (som nästan aldrig 
innefattar själva skrivandet, se Grauerholz & Gibson, 2006). Samma sak gäller 
på kandidat- och avancerad nivå. När skrivandet berörs är det i anslutning till 
formalia: i ett godkänt examensarbete ska språket vara ”korrekt”41 och ”text 
och litteraturlista följer formalia” (Kriminologiska institutionen, 2018).  

En tes framförd av Asplund (2002) går ut på att den moderna, svenska 
sociologin i begynnelsen behövde rättfärdiga sitt uppbrott från den praktiska 
filosofin. Ett effektivt sådant rättfärdigande bestod i att rikta sig mot 
verkligheten: sociologin skulle vara empirisk snarare än teoretisk. 
”Sociologerna försökte inte legitimera sig genom att skriva väl”, menar han 
(2002: 54) och fortsätter: ”Det var de sociologiska undersökningarnas data 
som skulle tala, inte forskningsrapporternas språk” (min kursivering). Det fick 
olyckliga konsekvenser. Enligt Asplund har åsidosättande av språket och 
skrivandet dröjt sig kvar inom akademin, vilket speglas i kursernas litteratur, 
lärandemål och lärandeaktiviteter.  

Argumentet framstår som alltför enkelt men är sannolikt inte grundlöst. 
Oavsett vad bidrar sådana omständigheter till en snäv och vad Richardson 
(1997) benämner statisk syn på skrivande, där forskningsprocessen verkar 
avslutas med att man ”skriver ihop” en rapport eller artikel och meddelar vad 
man har tagit reda på. Så är det ju inte. 

Akademiskt skrivande i praktiken 

Forskaren inleder skrivandet i det ögonblick hon börjar arbeta med skrivna 
ord. I en forskningsansökan eller ett uppsats-PM fixerar hon vanligtvis sina 
tankar och idéer, om än tillfälligt. Skrivandet har dessutom omgående 
konsekvenser eftersom det bedöms av anslagsgivare, handledare eller andra 
auktoriteter i den akademiska hierarkin.  

Att skriva blir här ett sätt att klargöra och sortera i det ofta kaotiska 
tankemyller som präglar den inledande fasen av ett forskningsprojekt. Att 
tankar blir till text är inte så linjärt som det låter. I förvandlingen händer ofta 
saker: Något som verkade bra i ens huvud kan bli en besvikelse när det 
hamnar på papper. ”At first”, skriver Mills (1959: 222),  

41 Vad ”korrekt” betyder specificeras inte. 
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“you ’present’ your thought to yourself, which is often called ’thinking clearly’ […] 
Sometimes you will notice that as you try to present your thinking, you will modify it – 
not only in its form of statement but often in its content as well.” 
 
Skrivandet blir en sorts spegel där vi får syn på en del av oss själva. Vad är det 
egentligen jag är ute efter att undersöka den här gången? Hur tänker jag mig att X och Y 
hänger ihop? De begrepp jag använt i huvudet, speglar de vad jag just nu ser som min 
teoretiska utgångspunkt? Det finns alltså ingen direkt gräns mellan tänkande och 
skrivande.  
 
Det försvinner heller inte under själva datainsamlingen. Tvärtom. Tänk på 
exemplet med fältanteckningar i kvalitativa studier (Emerson, Fretz & Shaw, 
2011). Fältarbetaren tar dem för att dokumentera sina observationer. En 
skicklig observatör använder samtliga sinnen när hon observerar. I 
fältanteckningen blir syn, hörsel, lukt, smak och känsel till ord när forskaren 
ingjuter en inledande mening och ordning i den värld hon undersöker. Det är 
ett kritiskt skede eftersom hon senare är beroende av dessa mindre texter 
(Ahrne & Svensson, 2017) och kommer att använda dem för att övertyga 
andra om undersökningens analytiska giltighet (Rennstam & Wästerfors, 
2015). På liknande vis för de som arbetar med statistiska metoder ofta en sorts 
kod- och analysloggbok där de dokumenterar och motiverar sina val av 
variabler, indexeringar, regressionsmodeller och så vidare, om inte annat så 
för att kunna minnas dem i efterhand. Även här får forskaren syn på sina egna 
antaganden och val. Sådant som förut kanske var implicit eller underförstått 
blir explicit genom skrivandet (Becker, 2007a). 

 

På samma vis är det genom skrivandet som analyser av det empiriska 
materialet träder fram. I ordbehandlingsdokumentet, mobiltelefonens 
anteckningsfunktion, på en post it-lapp eller baksidan av ett kvitto, fångar 
forskaren i stunden lösryckta men bra formuleringar eller viktiga poänger hon 
inte vill glömma. Asplund igen: ”Vi skriver knappast ens mening för mening 
utan texten växer fram i diffusa enheter som kan bestå i allt från ett 
glimmande stickord till vagt anade, större sjok av text” (Asplund, 2002: 37). 

 

Med tiden utvecklar hon och sätter ihop dem till större helheter. Charmaz 
(2014) visar att forskare ofta skriver små memos under det inledande 
analysarbetet och därmed använder skrivandet för att notera kopplingar och 
relationer mellan olika kategorier i det empiriska materialet. Sådana memos, 
menar Rennstam och Wästerfors (2015: 36) ”kan ligga till grund för uppsats- 
eller artikelutkast och ibland … befinna sig ganska nära teoretiska bidrag”. 
Det akademiska skrivandet är på sätt och vis ”a method of discovery and 
analysis” (Richardson, 2000: 923) som genomsyrar forskningsprocessen. 
Under arbetet med uppsatsen, artikeln eller avhandlingen skriver forskaren i 
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stort sett hela tiden. I det skede då det ofta beskrivs42 som att hon börjar 
skriva är det snarare så att hennes skrivande ändrar form, från en sorts 
arbetstext mot en text som ska examineras eller publiceras (distinktionen har 
sin utgångspunkt i Ahrne & Svensson, 2017 men jag har modifierat den 
något).  

Akademiskt skrivande: utmärkande drag 

Akademiskt skrivande har många likheter med andra former av skrivande 
men det har också några utmärkande drag. Det är vetenskapligt (Ahrne & 
Svensson, 2017). Det innebär att den resulterande texten, för det första, är 
knuten till en större vetenskaplig diskussion om det ämne den berör. Idéer, 
frågeställningar, teoretiska perspektiv, kanske till och med metoder och 
analystekniker, är ofta förankrade i andra vetenskapliga texter och denna 
förankring behöver forskaren tydliggöra. För det andra präglas en akademisk 
text av att den framför ett argument inom ramen för den vetenskapliga 
diskussionen. Texten blir i den meningen ett redskap forskaren använder för 
att visa läsaren att hon besvarar den forskningsfråga hon har ställt och att 
svaret utgör ett bidrag till den samlade vetenskapliga kunskapen om det 
fenomen hon studerat. I detta ligger också en tredje dimension av den 
vetenskapliga texten: den ska kunna läsas kritiskt. Forskaren behöver därmed 
vara noggrann och tydlig i sina tolkningar, analyser och förklaringar.  

Det vetenskapliga skrivandet utmärks kanske, för det fjärde, av precision i 
ordval och uttryck. Vardagens språk är ofta värdeladdat: ord som normal, 
avvikande, sjuk, frisk, invandrare och svensk används utan att särskilt mycket tid 
ägnas åt att tänka på vad de innebär. Forskaren vill gärna undvika dem. En 
ogenomtänkt adoption av vardagens språkbruk och perspektiv innebär att 
hon också – villigt eller inte – accepterar de antaganden och outtalade 
moraliska värderingar som råder kring det hon undersöker. 

Så enkelt är det nu inte. Många av vetenskapens termer visar sig också laddade 
på liknande vis (Mills, 1959; se även Becker, 2007b). Forskaren använder sig 
medvetet av en uppsättning uttryck och termer för att knyta an till en viss 
vetenskaplig tradition snarare än en annan. Studenter och forskare orienterar 
sig i en värld där olika perspektiv konkurrerar om att förstå den sociala 
verkligheten: post-positivistiska, interaktionistiska och post-strukturalistiska 
forsknings- och tanketraditioner medför inte bara olika världsbilder utan 

42 Clarke och Braun (2013) inleder exempelvis det trettonde och sista kapitlet (det enda 
som berör själva skrivandet) i Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners 
med de i sammanhanget talande orden: ”Congratulations! You have reached the final 
stage of your qualitative research journey: communicating your results.” Som om det 
rörde sig om en belöning. 
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också delvis olika ordförråd. Om en kvalitativ intervjustudie utgår ifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv blir det exempelvis lite skevt att benämna de man 
intervjuar som informanter eller respondenter och det empiriska materialet som 
fakta, eftersom termerna är förknippade med en positivistisk tradition. 
 
Språket kan i den meningen också vara avslöjande. Kanske utger sig forskaren 
för att inta en hållning hon faktiskt inte följer, eller göra någonting hon i 
praktiken inte gör. Asplund, än en gång: ”Ord är ting att tänka med … 
konsekvenserna av ens ordval kan bli stora” (Asplund, 2002: 24). Att skriva 
väl innebär inte bara sådant som att använda aktiv form istället för passiv och 
dela upp en lång mening i flera kortare. Det innebär också att vara medveten 
om och kunna kontrollera språkets laddningar, både vardagens och 
vetenskapens. Däri ligger skönheten och elegansen.  
 
 

Tre röster 
 

När forskarens text övergår till att bli en artikel eller uppsats väljer hon en 
röst att skriva den med. Det finns ingen tydlig definition av röst inom 
akademiskt skrivande. Vissa beskriver det helt enkelt som det skrivande som 
är specifikt och typiskt för akademin, och syftar då på ett skriftspråk som är 
koncentrerat, objektivt, opersonligt, försiktigt och precist (Stockholms 
universitet, 2018). Andra menar att en forskares röst också har en djupare 
betydelse, och innebär ett uttryck för hennes yrkesidentitet och syn på sitt 
arbete (Becker, 2007a). När det kommer till frågor om röst finns det heller 
inget rätt eller fel. Forskare och studenter får ofta höra att de bör skriva så 
tydligt och enkelt som ämnet och tanken tillåter, men bortom det finns inga 
direkta ramar.  
 
Min tes är enkel: När man författar en vetenskaplig text är det viktigt att vara 
noggrann med vad man skriver – det lär vi oss så snart vi sätter oss i en 
föreläsningssal som studenter. Men. Det är också viktigt att tänka på hur man 
skriver och om detta lär sig universitetsstudenten sällan något av värde. 
 
Varför inte? Det är en bra, svår fråga.  
 
För det har betydelse. Genom skrivandet kommunicerar forskaren någonting 
mer än bara det hon har undersökt: ”The persona we adopt when we write 
tells readers (and by extension all the potential skeptics) who we are and why we 
should be believed” (Becker, 2007a: 33, min kursivering). Eftersom huvudsyftet 
med en vetenskaplig text är att framföra ett argument om någonting är detta 
viktigt. Forskaren ställs här inför en variant av det Rennstam och Wästerfors 
(2015) benämner auktoritetsproblemet. En argumentations effektivitet bygger 
givetvis på undersökningens vetenskapliga kvalitet, men också på hur 
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forskaren väljer att framställa den och sig själv i sin text. Dessutom signalerar 
hon någonting om sitt ämne och i förlängningen hur det hon arbetar med 
förhåller sig till samhället och dess medborgare. Det är denna dimension av 
skrivandet jag vänder mig till nu. 

Inom samhällsvetenskaperna går det att urskilja åtminstone tre ganska typiska 
röster. De är idealtyper och jag uppmanar läsaren att tänka på dem så.43 

Lix: 78 

För att kunna beskriva och förklara en komplex verklighet behöver forskaren 
ett komplext och svårt språk. Det är en vanlig förklaring till den första av de 
tre röster jag beskriver här. Läsaren kan säkert placera in mer eller mindre 
välkända namn utifrån sin egen disciplin, men sociologer drar sig kanske till 
minnes hur C. Wright Mills översatte delar av Talcott Parsons notoriskt 
svårlästa teoriprosa till vanlig engelska (se Mills, 1959, kap. 1). Det är inte 
svårt att finna samtida forskare som använder sig av en liknande röst. Citatet 
nedan är förstastycket i en artikel som nyligen publicerades i Sociologisk 
Forskning och ett vanligt exempel på hur en publicerad svensk 
forskningsartikel i sociologi kan se ut.  

”Det offentliga migrationssamtalet i Sverige har intensifierats i kölvattnet av den nuvarande 
flyktingproblematiken och den växande globala terrorismen. Samtalet uppvisar två 
objektifierande och stigmatiserande hållningar eller diskurser: Den ena diskursen är en 
solidaritetsinriktad diskurs med fokus på utsatthet, sårbarhet, rättslöshet och mänskliga 
rättigheter, och den andra är en problemdiskurs med fokus på radikalisering, islamisering, 
kriminalitet, säkerhet, gräns, social sammanhållning, ekonomisk börda, systemkollaps, 
terrorism och social oro. De två diskurserna är uppenbarligen oförenliga men de är samtidigt 
interrelaterade. Tillsammans bildar de ett konfliktfyllt praktiskt fält, där 
kontraproduktiva och diskriminerande maktanspelningar och föreställningar reducerar 
människor med utländsk bakgrund till kulturellt, etniskt och religiöst ”avvikande” sociala 
kategorier, med ett begränsat utrymme för egenhandlande, individuellt initiativtagande, 
kollektivt aktörskap och subjektskap.” (Khayati, 2017: 11) 

Ett mått för att beräkna en texts svårighetsgrad är Läsbarhetsindex (eller 
LIX).44 Det räknas ut genom att antalet långa ord (ord med fler än sex 
bokstäver) och meningar i en text viktas mot antalet ord i hela texten. Det 

43 Idealtyper är ett flexibelt verktyg för kriminologen. Genom det kan vi bland annat 
studera skillnader och likheter mellan olika kategorier av fenomen. Tiby (2007) urskiljer 
exempelvis tre vanliga vetenskapsteoretiska perspektiv med skilda konsekvenser för 
studiet av hatbrott: Realistens, Radikalens och Konstruktivistens perspektiv.  
44 Pedagogen Carl-Hugo Björnsson introducerade LIX under 1960-talet för att beräkna 
läsbarheten i texter som användes i skolan. LIX-verktyget är tillgängligt på 
https://www.lix.se/index.php (hämtad 2018-02-26). 

https://www.lix.se/index.php
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exakta värdet bör tolkas med försiktighet eftersom det handlar om en texts 
struktur snarare än innehåll, men om en text har ett läsbarhetsindex på under 
30 är den mycket lättläst (exempelvis en barnbok). Har den ett LIX-tal på 
mellan 30 och 40 är den lättläst (här ingår mycket skönlitteratur) och mellan 
40 och 50 är den medelsvår (som i en vanlig tidningstext). Ligger den i nästa 
intervall, 50 till 60, är den i regel svår att läsa, ungefär som i en 
myndighetsrapport. Om texten har ett läsbarhetsindex på 60 eller högre är 
den mycket svår. Utdraget ur Sociologisk Forskning ger ett LIX-tal på 78.  

I citatet ovan väljer Khayati genomgående svårare, längre ord och uttryck 
istället för enklare, kortare: Det offentliga migrationssamtalet istället för ”Debatten 
om migration”, interrelaterade istället för ”hänger ihop”, uppenbarligen oförenliga 
istället för ”motstridiga” och så vidare. Jag är medveten om att Khayati här 
skulle kunna protestera ihärdigt (och måhända rättfärdigt) mot mina alternativ 
och hävda att de ligger utanför den begreppsapparat han använder. Med en 
forsknings- och tanketradition kommer, som bekant, också en arsenal med 
ord och uttryck. Nästan mallar, om man är lite bitsk; mer eller mindre tydliga 
markörer för en viss form av ”vetenskaplighet” (Asplund, 2002: 57). Det 
spelar hur som helst mindre roll just här, för bortsett från att markera 
tillhörighet signalerar denna röst också någonting annat, i stil med: Jag har 
undersökt en sak som är så svår att få grepp om att du kan förstå den först när du har 
lärt dig mitt väldigt svåra språk (efter Mills, 1959: 220).  

Det är på många vis en effektiv form av argumentation, åtminstone vid en 
första anblick, och ett tydligt auktoritetsanspråk. Det ger forskning en 
upphöjd position och säger detsamma om de som arbetar med det: forskare 
är med Beckers ord ”generally smarter than ordinary people, have finer 
sensibilities, understand things they don’t, and thus should be believed” 
(Becker, 2007a: 34).  

Byråkrater är också människor 

Vad man än tycker om den första texten så är det svårt att förneka att den har 
karaktär. Det forskaren förmedlar kan vara otydligt, men hennes stil är det i 
alla fall inte. En annan vanlig röst inom akademin är den som Mills (1959: 
221) hävdar i strikt mening inte alls bör ses som en röst: ”It is an autonomous
sound. It is a prose manufactured by a machine.” Författaren är en person
men det ska helst inte märkas:

”Som sades inledningsvis har det länge varit känt inom den kriminologiska forskningen 
att en mycket liten del av befolkningen står för en stor del av den samlade brottsligheten. 
Mot bakgrund av detta är andelen personer som återfaller i brottslighet en mycket intressant 
och angelägen kriminalpolitisk fråga. Brottsligheten innebär betydande kostnader för 
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samhället, såväl i ekonomiska termer som i lidande bland de brottsutsatta. De ekonomiska 
kostnaderna för kriminalvård är också betydande. Kriminalvårdens tilldelade anslag 
uppgick förra året till drygt åtta miljarder kronor, och exempelvis ett vårddygn i anstalt 
kostade i genomsnitt 3 400 kronor.” (Ståhl & Öberg, 2017: 18) 
 
Denna röst står i skarp kontrast till den förra. Forskaren skriver en byråkratisk 
prosa, präglad av tydlighet, saklighet, distans och rationalitet. Det är utifrån 
sådana kvaliteter hennes ord fylls med auktoritet i läsarens ögon. Asplund 
(2002: 67) liknar det vid kanslispråk och menar att det länge var det 
förhärskande språket inom vetenskapen. Denna röst är kanske än idag den 
allra vanligaste i akademiskt skrivande, även när det kommer till 
samhällsvetenskaperna. Det är en stilform där forskaren använder språket 
som något att sjunka in i, i en akt av osynliggörande. Det är alltså inget felsteg, 
när det görs väl, utan ett högst medvetet val. Jag håller därför inte med Mills, 
eller så förstår jag honom inte som han avser; frånvaron av stil är ju också en 
stil. Genom att minimera forskarens närvaro ger texten ett intryck av att sakna 
subjektivitet. Detta sker huvudsakligen genom användning av passiv form. 
Den passiva formen är en vanlig rekommendation för akademiskt skrivande, 
bland annat vid Stockholms Universitets Språk- och Skrivverkstad 
(Stockholms universitet, 2018). Den är dock inte alltid önskvärd. I en studie 
analyserar Estrada (2017) tidningars ledarartiklar för att undersöka 
utvecklingen över tid i samhällets syn på ungdomar som begår brott. Han 
finner att 1986 är ett avgörande år för att förstå denna förändring, och skriver 
om perioden efteråt, 1987 till 1992 att: 
 
”Ungdomsbrottslingen ses nu inte heller som sprungen ur normala välordnade förhållanden 
utan som en representant av en liten avgränsad del av ungdomspopulationen. Genom att 
ungdomsbrottslingarna reduceras till ett fåtal ”värstingar” och att de våldsbrott de gör sig 
skyldiga till upplevs som mycket allvarliga, vinner idén om inkapacitering gehör 
på ett sätt som inte framkommit tidigare.” (Estrada, 2017: 349, min markering). 
 
Ungdomsbrottslingen ”ses” och ”reduceras”, brotten ”upplevs” allvarliga 
och idén om inkapacitering ”vinner gehör”, och så vidare. På liknande vis 
skriver Ståhl och Öberg att någonting ”sades”, ”har länge varit känt” och 
Kriminalvården har fått anslag ”tilldelade”. 
 
Detta kan osynliggöra betydelsen olika aktörer har haft för att någonting är 
som det är. I exemplen ovan är kanske Kriminalvårdens ”tilldelade” anslag 
det allra tydligaste. Deras årliga anslag (det vill säga pengar) kom inte till dem 
ur tomma intet, även om Ståhl och Öberg får det att låta så. Hur mycket 
pengar myndigheten ska få under ett år bestäms av riksdagen på förslag från 
regeringen, som meddelar detta i ett regleringsbrev till Kriminalvården. 
Brevet innehåller också vilka mål myndigheten ska uppnå under året och 
särskilda uppdrag från regeringen. Det handlar alltså om politik. 
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När forskaren använder den passiva formen osynliggör hon aktörer i en 
process som kan vara av vikt för att förstå det texten skildrar. Estradas kapitel 
präglas långa stunder av det akademiska skrivandets typiska återhållsamhet, 
saklighet och eleganta avstånd inför sitt eget ämne. Det blir lätt att övertygas. 
Men stundtals finns det bara en aktör i Estradas text, trots att den utger sig 
för att behandla två, samhället (om vi nu kan kalla det för en aktör) och 
ungdomsbrottslingen. Hos vem vinner idén om inkapacitering gehör?  

Estrada skulle med visst fog kunna invända: Carlsson gör en höna av en 
fjäder. Det är givetvis hos ledarskribenterna idén vinner gehör.  

Jag kan delvis godta denna invändning. Men är det ledarskribenterna Estrada 
vill säga något om? Inte bara, tror jag. Snarare är deras skiftande beskrivningar 
knutna till en förskjutning i samhällets syn på ungdomsbrottslingen, och det 
är, som jag läser honom, denna förskjutning som egentligen står i fokus. Idén 
om inkapacitering kan vinna gehör hos ledarskribenter, men även i 
massmedierna som helhet, i det allmänna rättsmedvetandet, rättsväsendet och 
politiken. Det bör finnas en länk mellan ledarskribenten och en större aktör, 
men texten avslöjar inte vem denna aktör är, eller hur forskaren tänker sig 
relationen mellan indikatorn och fenomenet.45 

En liknande otydlighet går ofta att skönja i den tidigare behandlade rösten. I 
citatet ovan skriver exempelvis Khayati att kontraproduktiva och diskriminerande 
maktanspelningar och föreställningar reducerar människor med utländsk bakgrund till 
kulturellt, etniskt och religiöst ”avvikande” sociala kategorier. Vad en 
”maktanspelning” är, vem som har eller framför specifika ”föreställningar”, 
och – framförallt – vem som reducerar och hur detta går till är oklart. Man får 
anta. 

Inget märkvärdigt, kanske, men ganska intressant ändå 

Den tredje och sista rösten kan introduceras med ett utdrag ur en studie om 
relationen mellan poliser och ungdomar i förorter:  

”Inom ramen för en studie av möten mellan polis och ungdomar har arbetet vid åtta 
poliskontor följts. Dessa har alltså i uppgift både att bygga relationer och att ingripa mot 
brott. Poliserna som jag har följt har ägnat stort utrymme åt att tala om hur deras arbete 
med att bygga relationer med ungdomar i området ska gå till, och hur det exempelvis 

45 I sin doktorsavhandling, där materialets och analysens ursprung återfinns, menar 
Estrada att massmedia ”spelar en betydelsefull roll för både formulering och förmedling 
av den ’offentliga dagordningen’” (Estrada, 1999: 65). I den mån ungdomsbrottslighet 
uppfattas som ett eventuellt problem, fortsätter han, bör detta kunna urskiljas i 
dagspressen. Huruvida detta förtydligar hans argument eller inte överlämnar jag åt läsaren 
att avgöra. 
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förhåller sig till det uppdrag att ingripa mot brott som de också har. Även i de observationer 
jag gjort kan jag urskilja avvägningar mellan relationsbyggande och ingripanden, hur de 
ibland står i motsats till, ibland förutsätter varandra.” (Pettersson, 2012: 47f) 

Pettersson använder sig av ett knep som även Khayati gjorde: Redan i 
inledningen sammanfattar hon artikelns huvudargument. Hon ger på så vis 
läsaren en karta. Inte bara det, hon märker också ut den väg hon tänker ta 
genom texten och ger mig därmed en kompass. Men när Pettersson skriver 
tenderar hon att, i motsats till Khayati, framhäva sin likhet med läsaren och 
dessutom, till skillnad från Estrada, sin närvaro i texten: 

“Such writers want to use their similarity to others, their ordinariness, to persuade readers 
that what they are saying is right. We write more informally, favor the personal pronoun, 
and appeal to what we-and-the-reader know in common rather than what we know and the 
reader doesn’t.” (Becker, 2007a: 37). 

Jag har själv kommit att föredra den här rösten framför de andra. Skälet till 
det tror jag delvis har med Eva Tiby att göra. Under hennes handledning lärde 
jag mig att jämföra kriminologiskt forskningsarbete med trädgårdsarbete och 
reparationen av bilar och motorcyklar. Det vi säger när vi skriver så, utan att 
uttryckligen säga det, är ungefär att Det jag håller på med är inte märkvärdigare än 
att reparera bilar, snickra, laga möbler eller att väva en trasmatta. Om du hade haft lust 
eller möjlighet hade du utan problem kunnat göra det själv. Nu blev det jag som gjorde det 
och om du har en stund över kan jag berätta vad jag kom fram till. Vi framställer inte 
forskning som något väsensskilt från andra arbeten, utan snarare ett vardagligt 
hantverk som heller inte kräver att forskaren besitter några exceptionella 
kvaliteter.46  

Den skrivna texten är mer tillgänglig och konkret, kan innehålla metaforer, 
analogier och andra knep för att göra sina poänger tydligare (i det här kapitlet 
har jag exempelvis använt mig av ord som styvmoderlig, adoption, karta, väg och, 
kanske tydligast, röst – alla ord med annan egentlig användning). Det innebär 
inte att texten saknar vetenskaplig precision eller tekniska termer, snarare 
handlar det om den övergripande röst forskaren använder när hon förmedlar 
dem. I analysen söker Pettersson (2012) förstå polisens maktutövning och 
kontroll i relation till ungdomarna de möter. I den avslutande diskussionen 

46 Genom vårt arbete utvecklar vi visserligen djupa kunskaper och färdigheter i relation 

till det vi studerar. Det är dock knappast unikt för forskaren utan gäller även för 

exempelvis bilmekanikern, skräddaren och trädgårdsmästaren. Vi lär oss alla 

övergripande principer, tillvägagångssätt och metoder, men oss också en hel del 

tumregler och knep specifika för just vårt arbete.  
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återknyter hon till inledningen, men utifrån begreppen hon använt i 
analysarbetet: 
 
”Poliserna kan sägas vara sysselsatta med att göra kontextuella analyser av hur de ska 
utöva sin makt i en viss situation. Avvägningar är också tydligt kopplade till deras 
uppdrag. Ungdomarnas reaktioner och berättelser talar för att detta är viktiga avvägningar 
från polisens sida, som får betydelse både för ungdomarnas uppfattning om polisen och för 
hur relationen mellan polis och ungdomar fungerar. Det är tydligt i de observationer jag 
gjort att hur polisen agerar är mycket viktigt och att de mellanmänskliga interaktionerna 
mellan polis och ungdomar i Förorten många gånger kan vara avgörande för polisernas 
möjlighet att utföra sitt arbete effektivt och deras egen legitimitet hos de ungdomarna möter.” 
(Pettersson, 2012: 66) 
 
Hon använder konsekvent enklare uttryck istället för svårare: Ungdomarnas 
berättelser talar för snarare än ”indikerar”, ”implicerar” eller ”föreslår”. 
Samtidigt är hon noggrann i hur hon uttrycker sig och undviker mer 
onyanserade uttryck, som ”visar” eller ”innebär” – vad ungdomarnas 
berättelser visar eller innebär är ju långt ifrån självklart. Forskare som skriver 
såhär väljer istället det ord eller uttryck som är enklast och mest konkret men 
samtidigt behåller den försiktighet och precision som präglar vetenskapens 
språk. Läsaren tänker bara inte på det, eftersom texten är så tillgänglig (det 
första utdraget ur Petterssons studie har LIX-talet 41, det andra 52).  
 
Däri ligger också en risk. Eftersom forskaren närmar sig ett mer vardagligt 
språk behöver hon vara vaksam på de möjliga antaganden och laddningar det 
för med sig. I sitt sökande efter ett enkelt sätt att uttrycka sig får hon inte 
släppa kravet på försiktighet och precision. Detta är dock inte ett problem 
bara för oss och skulle till och med kunna innebära större problem för de två 
andra rösterna; de låter precisa och specifika, men är de det? Vad menade 
Khayati med att de två diskurserna om migration är interrelaterade? Att de 
hänger ihop, på något sätt, men nästan vilka två saker som helst kan ju hänga 
ihop på något sätt (efter Becker, 2007a: 83; se även Asplund, 1970). Hur hänger 
diskurserna ihop? Och vad tusan betyder egenhandlande? Den passiva form som 
är vanlig i myndighetsrapporten (och samhällsvetenskaperna i stort) kan leda 
till liknande otydligheter, som i exemplet med Kriminalvårdens anslag. 
Forskaren som nyttjar den tredje rösten, i sin strävan efter att vara konkret 
och tydlig utan att bli varken anonym eller högtravande, anstränger sig istället 
för att uttrycka sig specifikt.  
 
Det är förstås delvis knutet till vem eller vad som är forskningsinstrumentet. 
Pettersson är sitt eget instrument. Det är hon som tar fältanteckningar och 
ställer frågor, skapar ett empiriskt material och väljer ut vissa element av det 
för ett djupare analys- och presentationsarbete. Inom sådana 
forskningstraditioner är det ofta önskvärt att som forskare skriva fram sig 
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själv, inte så att hon står i vägen för den undersökning hon har gjort, men så 
att hon står tillsammans med den. Samtidigt finns åtskilliga kvalitativa studier 
där forskaren träder in i bakgrunden under skrivandet (Estradas kapitel är ett 
sådant) och flera exempel på kvantitativa studier där forskaren förblir synlig 
och undviker den passiva formen (se t ex Sivertsson, 2011). 

Exempel på de tre idealtyper jag har redogjort för här är vanliga inom 
samhällsvetenskaperna. Rösterna utesluter inte varandra och är heller inte de 
enda tänkbara.47 De är stilar men också strategier forskaren kan använda för 
att etablera trovärdighet och auktoritet i den text hon skriver. Jag menar inte 
att det ligger något ohederligt i användningen av dessa röster. ”The author 
can’t be nobody”, skriver Becker (2007a: 37), ”so every author will necessarily 
be somebody. It might as well be someone readers respect and believe”.  

Avslutning 

I kombination med att forskaren läser in sig på sitt forskningsämne, söker 
efter en problemformulering, utformar en intervjuguide eller konstruerar ett 
kodschema, genomför intervjuer eller ”tvättar” sina nyinkomna kvantitativa 
data och behandlar sitt material analytiskt, så pågår också någonting annat, 
även om det kan vara svårt att tro utifrån mycket av den tillgängliga 
metodlitteraturen. Hon skriver. Hon sammanfattar litteraturens innehåll och 
tomrum, formulerar sitt inledande forskningsproblem i text, hon 
dokumenterar och motiverar sina val, hon skapar mening i den sociala 
verklighet hon undersöker genom att föra fältanteckningar och loggböcker, 
och så vidare. Det akademiska skrivandet ligger inbäddat i 
forskningsprocessen och antar olika former i olika skeden.  

Ett sätt att framhäva det akademiska skrivandets praktik, framförallt för 
studenter, är att belysa det genom kurslitteraturen och de lärandeaktiviteter 
man knyter till den. Alla böcker om forskningsmetodik marginaliserar inte 
skrivandet. Det finns undantag: Silverman (2013) ägnar skrivandet åtskilliga 
kapitel och markerar deras betydelse genom att placera dem i mitten snarare 
än slutet. På liknande vis fungerar Rennstam och Wästerfors (2015) och 
Emerson, Fretz och Shaws (2011) mycket olika böcker om kvalitativt 
analysarbete också som konkreta, användbara handböcker i akademiskt 
skrivande, just eftersom de väver ihop analysarbetet med själva skrivandet 
(motsvarande litteratur i kvantitativt analysarbete känner jag inte till). Ett 

47 En annan teknik för att etablera trovärdighet och auktoritet är att framhäva sin egen 
detaljkunskap om det ämne man studerat. Forskaren kan exempelvis inkludera och 
förklara den slang eller jargong som används av aktörerna på den arena hon undersökt 
(se t ex Lander, 2003). Genom att visa att hon behärskar ett visst språk signalerar hon 
också att hon förstår den värld språket används i. Jag återkommer snart till detta.  
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första förslag är därför att studenter får möta perspektiv på akademiskt 
skrivande som i större utsträckning speglar hur denna sorts skrivande 
fungerar i praktiken. Detta kan lärare och forskare göra genom att väva in 
kurslitteratur som lyfter fram skrivandets betydelse för forskningsprocessen i 
stort, och också arbeta aktivt med den genom seminarier, workshops och 
formativ feedback (Cameron, Nairn & Higgins, 2009; Grauerholz & Gibson, 
2006). Att inkludera en skrivhandbok på en uppsatskurs utan att ha specifika, 
genomtänkta lärandeaktiviteter knutna till den kan man inte förvänta sig 
särskilt mycket av. Man kan däremot hävda, med visst fog, tror jag, att det är 
slöseri med studenters pengar.  

Mot slutet av ett forskningsprojekt övergår forskaren till att skriva en text 
som ska visas för någon annan: en uppsats, en artikel, ett avhandlingskapitel. 
I det skedet, om inte förr48, använder hon sig (mer eller mindre medvetet) av 
en röst. I detta kapitel har jag urskilt och beskrivit tre vanliga röster inom 
samhällsvetenskaperna. Jag har skrivit att forskaren väljer hur hon uttrycker 
sig för att framhäva att hon kan dra fördel av att vara medveten om hur hon 
skriver. Samtidigt är det inte riktigt så enkelt.  

För vissa kommer skrivandet att gå lättare än för andra. När studenter kliver 
in i kriminologins värld gör de det med delvis olika förutsättningar och 
redskap, givetvis i form av sådant som språkbarriärer och dyslexi men också 
när det gäller utbildningsbakgrund och läs- och skrivvana. Men oaktat detta: 
Under sin kriminologiutbildning läser hon, oavsett vem hon är, framförallt 
kriminologiska texter. Genom dem får hon en bild av ämnet och hur hon bör 
skriva för att framstå som en kriminolog. Om inte auktoriteter i hennes närhet 
uppmanar henne att tänka på och arbeta med sitt skrivande är sannolikheten 
stor att den delen av hennes socialisering och professionalisering, som mycket 
annat, kommer att ske i tysthet. I de fall hon blir uppmärksammad på sitt 
skrivande kommer det förmodligen att påverkas i riktning mot hur lärarna 
och forskarna vid institutionen där hon studerar skriver, och de utvalda texter 
hon får läsa. Det akademiska skrivandet är därför på många vis ett resultat 
av49 den plats det genomförs vid. Ett andra förslag är därför att forskare och 

48 En tidig läsare av denna text påpekade att de tre idealtypiska rösterna, liksom skrivandet 
i stort, har betydelse även i forskningsprocessens övriga element. Användningen av en 
röst knyter, som nämnts, ofta an till en viss vetenskapsteoretisk tradition, med specifika 
kunskapsanspråk, som påverkar forskarens frågeställningar, materialinsamlings- och 
analysförfaranden. Uppmaningen att vara reflexiv som forskare – ganska vanlig inom 
vissa traditioner – bör därmed även inkludera vilken röst forskaren väljer att använda sig 
av. 
49 Jag skulle kunna skriva ”knutet till”, ”bundet till” eller till och med (om jag var väldigt 
försiktig) ”går inte att frikoppla från”. Det hade underlättat ett försvar mot kritik men 
det hade också gjort min bild av relationen mellan skrivandet och dess sammanhang 
mindre tydlig. Istället väljer jag att lyfta fram hur mekanismen sannolikt verkar: en viss 
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lärare framförallt ställer sig själva de tre frågor Mills (1959: 219, markering i 
original) uppmanade akademikern att söka svar på:  
 
“To overcome the academic prose you have first to overcome the academic pose. It is much 
less important to study grammar and Anglo-Saxon roots than to clarify your own answers 
to these three questions: (1) How difficult and complex after all is my subject? (2) When I 
write, what status am I claiming for myself? (3) For whom am I trying to write?” 
 
Att utveckla en självmedvetenhet i sitt språk är en viktig del av forskarens arbete, 
eftersom språket är ett av hennes mest använda verktyg. Det kan också vara ett 
väldigt effektivt sådant. Sällan lyfts det dock fram på det viset: Det viktiga är 
istället vad forskaren berättar, inte hur. Att medvetandegöra skrivandet och 
språkets betydelser i forskningsprocessen, och aktivt arbeta med det både som 
student, forskarstuderande och så småningom forskare, leder också till ett 
avdramatiserande av det. Skrivande är precis som resten av forskningsprocessen 
ett hantverk och det finns bara ett sätt att bli bättre på det: Genom att skriva.  
 
Det var i begynnelsen Eva Tiby som, genom sin stilfulla handledning och 
närgående läsning av mina uppsatsmanuskript, fick mig att börja tänka på hur 
jag berättade något om min undersökning, och inte bara vad jag undersökt. 
Mentorer och handledare bör inte underskattas när det kommer till att 
utvecklas som skrivande student och forskare.  
 
Av Eva lärde jag mig också något mer (hon lärde mig väldigt mycket, men det 
här har nog varit bland det allra mest betydelsefulla): Det mesta vi ser omkring 
oss, framförallt det som kanske verkar lite konstigt, blir vid en närmare 
undersökning ofta fullt begripligt. Det vi ser är nästan alltid ett resultat av en 
viss form av social organisation. I akademin bör det därför inte vara 
förvånande att studenter skriver på ett visst sätt. De är ju underordnade 
aktörer i en väldigt hierarkisk struktur, och genom att visa att man behärskar 
ett visst språk signalerar man också att man förstår och hör hemma i den värld 
där det används. Att skriva innebär att prestera någonting. Skrivandet avslöjar 
därmed ens färdigheter och kunskaper och avgör om man ”hör hemma” eller 
inte, om man ”passar in”, om man har rätt att ”ta plats” (Bloch, 2007). Det 
är därför inte konstigt att många finner skrivandet jobbigt, ångestfyllt och 
svårt. I en hierarkisk, prestationsbaserad struktur skulle det snarare vara 
ganska märkligt om skrivandet inte förde med sig sådana vedermödor.  
 
Strukturer, vet vi, är seglivade men inte odödliga. De går att förändra. 

                                                      
form av akademisk organisation leder till en viss sorts skrivande (på många vis. 
Försiktighet är en dygd). Och, notera knepet: För att påståendet ”X leder på många vis 
till Y” ska se mjukare ut i sitt kausala anspråk, har jag också byggt meningen annorlunda, 
där ”Y på många vis är ett resultat av X”.  
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