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Sammandrag  

I uppsatsen undersöks Polismyndigehtens händelsenotiser ur ett klarspråksperspektiv. Syftet 

är att undersöka om, och i vilken utsträckning, notiserna använder klarspråk. 

Klarspråksanvändandet undersöks i sex olika aspekter: interpersonell analys, lexikon, 

disposition, textbindning, handlingars utövare och språklig korrekthet. Undersökningen 

kommer fram till att polisens yrkesspråk används i notiserna men att de begreppen ofta finns i 

allmänspråket, flertalet olika dispositioner används och notiserna har bra referens- och 

tematisk bindning men använder få konnektiver. Det skiljer sig åt hur utsatta handlingarnas 

utövare står utsatta och i många notiser är polisen som utövare underförstådd. Majoriteten av 

de språkliga fel som förekommer är stavfel eller grammatiska fel.  
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1. Inledning  

Polismyndigheten i Sverige är en myndighet med mycket auktoritet och makt, som med några 

få handlingar eller ord kan få en persons liv att drastiskt förändras. Polismyndighetens texter 

vilar på den här auktoriteten, det är den som ger texterna tyngd. Utan den kommer inte 

läsaren av deras texter låta sig informeras, instrueras eller övertygas (Englund & Ledin 

2003:164).  

     Eftersom polisens texter som riktar sig till allmänheten kan ha stor påverkan är det viktigt 

att undersöka den typen av text. En av de textgenrer polisen skriver som riktar sig till 

allmänheten är deras händelsenotiser. De publiceras på Polismyndighetens externa webbplats 

och är ett sätt för allmänheten att få reda på vilka brott som har inträffat i samhället, kunna 

läsa information om specifika händelser och få inblick i hur polisen arbetar.  

     De texter som Polismyndigheten publicerar är en del av den offentliga verksamheten i 

Sverige och faller därmed under Språklagen. Den stipulerar att allt språk som används i 

offentlig verksamhet ska vara enkelt, vårdat och begripligt, alltså vara klarspråksanpassat. 

Kombinationen av polisens auktoritet och makt tillsammans med Språklagens krav på 

klarspråk för offentliga verksamheters texter gör att Polismyndighetens händelsenotiser blir 

intressanta och viktiga att undersöka.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i vilken grad klarspråk används i 

Polismyndighetens händelsenotiser.  

 

1.2 Frågeställningar  

– Används klarspråk i Polismyndighetens händelsenotiser?  

– Om klarspråk används, i vilken utsträckning används det och vilka 

klarspråksrekommendationer är de mest framträdande?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I uppsatsen presenteras först Polismyndigheten och klarspråk. Sedan kommer teorier bakom 

klarspråk och tidigare forskning kring händelsenotiser och polisens yrkesspråk. Efter det 

presenteras det material och den metod som har använts i undersökningen. Slutligen 

presenteras resultatet av undersökningen och resultatet diskuteras utifrån de 

klarspråksrekommendationer och den tidigare forskning som finns.  
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2. Bakgrund  

I den här delen presenteras information som är relevant för uppsatsen och undersökningen. 

Det är information om Polismyndigheten, händelsenotiser, klarspråk och olika hjälpmedel för 

att skriva klarspråk som presenteras.  

 

2.1 Polisen 

Polismyndigheten i Sverige är en statlig myndighet och finns över hela landet. Myndigheten 

är uppdelad i sju polisregioner efter geografi. Regionerna är: Nord, Väst, Öst, Bergslagen, 

Mitt, Stockholm och Syd (polisen.se 2020). Regionerna är sedan indelade i mindre 

polisområden.  

     Varje polisregion har en egen regionledningscentral (RLC) där kommunikatörer arbetar 

(polisen.se 2020). De svarar på frågor gällande pågående eller nyss inträffande händelser. De 

skriver också händelsenotiser om en del av de utryckningar polisen gör.  

     Händelsenotiserna är texter som publiceras på polisens webbplats. De är korta texter som 

handlar om några av polisens utryckningar. Notiserna ger i olika grad beskrivningar av vad 

som har hänt och vad polisen har gjort på utryckningen. De kan på webbplatsen sorteras efter 

kommun eller län. De som skriver notiserna har yrkestitlarna kommunikatör eller 

presstalesperson. Notiserna är enbart till för extern kommunikation, främst till allmänheten 

och journalister. Tidigare kunde allmänheten och journalister ta del av polisens arbete och 

utryckningar genom polisradion (Upsala Nya Tidning 2011) men när den offentliga 

polisradion stängde ner år 2011 började polisen använda sig av händelsenotiser istället.   

     Norén (2016:3) skriver i sin kandidatuppsats att det finns flertalet olika aspekter som 

avgör vilka av polisens utryckningar som skrivs upp som en händelsenotis. Det är bara en del 

av utryckningarna som blir notiser vilket beror på flertalet olika saker. Notisen får inte riskera 

att påverka en utredning och det måste finnas en händelserapport med tillräckligt mycket 

information för att kunna skriva en notis som är värd att publicera. Tidpunkt på dygnet och 

hur mycket annat presstalespersonerna har att göra spelar också in i publicerandet av notiser.  

     Händelsenotiserna som publiceras på polisens webbplats publiceras även på Twitter. På 

Twitter publiceras de på det av polisens twitterkonto som finns i varje län.  

 

2.2 Polisens kommunikationspolicy 

Polisens kommunikationspolicy antogs 2015 och beslutades av rikspolischef Dan Eliasson. 

Policyn talar om hur kommunikationen ska användas vid Polismyndigheten i Sverige, både 



7 

 

den interna och den externa. Det övergripande syftet med polisens kommunikation är att det 

ska bidra till att upprätthålla och stärka förtroendet för myndigheten (Polisens 

kommunikationspolicy 2015:3). Kommunikationen ska också bidra till polisens uppdrag att 

minska brottsligheten och öka tryggheten.  

     Policyn säger att ”All kommunikation ska baseras på fakta och expertis. Vi ska vara 

sakliga och ge relevant information med ett empatiskt och lyhört anslag.” (Polisens 

kommunikationspolicy 2015:3). Den säger också att  

 

All kommunikation sker på mottagarens villkor. Därför ska vi utgå från mottagaren när vi kommunicerar. 

Vi ska uttrycka oss vårdat, enkelt och begripligt. Se språklagen. Kommunikationen ska, så långt det är 

möjligt, anpassas till olika målgruppers behov, kunskaper och förutsättningar att ta till sig information, 

både internt och externt (Polisens kommunikationspolicy 2015:4). 

 

Kommunikationspolicyn proklamerar hur Polismyndigheten ska använda kommunikation och 

språkbruk. Den förklarar vilka som är ansvariga för kommunikationen och vilka 

kommunikationen ska utgå från. Det den inte talar om är hur de här riktlinjerna ska överföras 

i praktiken, vad det betyder att ett språk är enkelt, vårdat och begripligt och hur man 

egentligen utgår från mottagaren när man kommunicerar. 

 

2.3 Klarspråk 

Klarspråk är enklare myndighetsspråk och fick fäste i Sverige på 1970-talet (Ehrenberg-

Sundin & Sundin 2015:27). Klarspråk betyder att språket skrivs med läsaren i åtanke och 

enligt traditionen ska klarspråk vara vårdat, enkelt och begripligt.  

     År 2009 kom språklagen och i den står det att språket i den offentliga verksamheten ska 

vara vårdat, enkelt och begripligt. Vad vårdat, enkelt och begripligt betyder har Språkrådet 

förtydligat i Språklagen i praktiken (2011:28). Språkrådet menar att ett enkelt språk innebär 

att skribenten undviker ålderdomliga uttryck, svårbegripliga ord, krångliga 

meningsstrukturer, onödiga förkortningar och facktermer som inte kan förklaras. Begripligt 

språk betyder att språket ska anpassas så att mottagaren bör kunna förstå och att skribenten 

har läsaren i åtanke när den väljer ut vilken information som ska finnas i texten, i vilken 

ordning innehållet presenteras, vilka rubriker som används och hur texten delas in i stycken. 

Med ett enkelt språk menas att språket ska följa den officiella språkvårdens 

rekommendationer.  
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     De definitioner som Språkrådet gör på orden vårdat, enkelt och begripligt är ungefär 

samma definitioner som andra språkvårdsinstitutioner gör, exempelvis Rikstermbanken.   

Definitionerna återfinns också i de olika råden som finns för att skriva klarspråk.  

     Det finns riktlinjer för vad man ska tänka på när man skriver klarspråk. Institutionen för 

språk och folkminnen (isof.se 2020) har samlat en lista på de riktlinjer som finns. De menar 

att man allra först ska klargöra för sig själv varför man skriver, vad man vill uppnå med 

texten och bästa sättet att få fram syftet med texten på. Sedan ges de här råden:  

 

• Välj en lagom personlig ton. 

• Välj relevant innehåll. 

• Disponera texten på ett logiskt sätt. 

• Förklara allt som behöver förklaras. 

• Stryk sådant som inte behövs. 

• Skriv informativa rubriker. 

• Undvik långa och invecklade meningar. 

• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. 

• Sammanfatta det viktigaste. 

• Välj en genomtänkt grafisk formgivning. 

 

Institutionen för språk och folkminnen säger också att man ska tänka på sin mottagare och på 

vad den läsaren kan komma att förstå eller inte förstå med texten (isof.se 2020). 

     Ett hjälpmedel som man kan ta hjälp av när man ska skriva klarspråk är Klarspråkstestet. 

Det är utgivet av Institutionen för språk och folkminnen och i testet finns det information om 

hur man kan förbättra sin text och klarspråksanpassa den.  

     Ett annat hjälpmedel man kan använda vid skrivande av klarspråk är Svarta listan. Det är 

en ordlista som ges ut av Statsrådsberedningen och innehåller ord man ska undvika att 

använda eftersom de kan ge texten ett stelt och kanslispråkligt intryck. I ordlistan finns även 

förslag på ord man kan använda istället.  

     Hos Polismyndigheten finns det exempel på att man har arbetat med klarspråk. Det 

beskrivs i en artikel av Anna Arnerdal i tidningen Svensk polis (2019). I det fallet rörde det 

sig om kopian på polisanmälan som skickas ut till den som anmält ett brott. Några av de 

förändringar som gjordes i dokumentet var ett du-tilltal, informativa rubriker, en vänlig ton 

och en mer genomtänkt grafisk utformning.  
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3. Teori och tidigare forskning  

Nedan presenteras relevant forskning för undersökningen. Först presenteras teorier och 

forskning som ligger till grund för klarspråksrekommendationerna och sedan presenteras 

forskning om klarspråk, händelsenotiser och polisens språkbruk.  

 

3.1 Bakomliggande forskning för klarspråksråd 

Ett vanligt klarspråksråd är att skribenter bör använda vanliga ord som är konkreta och inte 

onödigt långa (Wengelin 2015:6). Wengelin (2015:6–7) menar att vanliga ord ofta hör ihop 

med ordens frekvens och att ju vanligare ett ord är desto lättare är det att känna igen och 

förstå. Det man inte tar hänsyn till i frekvens är olika läsaren, vissa personer läser vissa ord 

väldigt ofta och för dem är de lätta och vanliga medan andra personer kanske aldrig läser de 

orden och har svårare att förstå dem.  

     Puskala (2009:43) har undersökt hur synliga aktörer har varit i kommunala föredragslistor 

i olika perioder i en situationell kontext, en språklig synvinkel och genom att undersöka 

intertextualiteten inom genren. Enligt Puskala (2009:44) finns det många orsaker till att man 

gör en aktör, den som berörs av eller utför en handling, mer eller mindre osynlig. Ibland är 

aktören självklar, okänd, mindre intressant eller irrelevant. Puskala menar att den centrala 

frågan för skribenten av texten är att se till att aktören framställs och uppfattas på samma sätt 

för mottagaren som den gör för skribenten.  

     Englund Hjalmarsson & Mattson (2015:23–25) betonar vikten av att ta in läsarens 

perspektiv när mar strukturerar upp sina texter. De menar att dispositionen beror på vilken 

typ av dokument det handlar om, vad läsaren behöver få reda på och vilket syfte texten har.  

     Textbindning handlar om hur textens olika delar samspelar med varandra. Det finns olika 

sorters textbindning, bland annat referensbindning (Hellspong & Ledin 1997:81, Nyström 

2001:35) och tematisk bindning (Nyström 2001:86). Referensbindning bygger på att 

skribenten använder olika sambandsled för att referera tillbaka till samma saker. Om 

referenterna beskrivs med samma, eller snarlika, begrepp skapar det ett sammanhang i texten 

och binder ihop den. Tematisk bindning handlar om att skapa sammanhang genom att växla 

mellan det som anknyter bakåt och det som pekar framåt (Hellspong & Ledin 1997:84–85). 

Det är ett samspel mellan tema, utgångspunkten i en sats eller mening, och rema, det nya man 

får reda på.  
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     Konnektivbindning är en annan form av textbindning. Det betyder att man sätter ut 

konnektiver för att binda ihop meningar och stycken (Hellspong & Ledin 1997:88–89). 

Exempel på konnektiver är dels, för det första, dock, eftersom, dessutom och snarare.  

     Nord (2011:58–59) menar att interpersonell analys är en viktig aspekt i klarspråk. Nord 

menar att interpersonalitet inte är något som det läggs vikt vid i klarspråksråden förutom när 

råden handlar om vilken ton som ska användas. Med det rådet menas bland annat omtal och 

tilltal av mottagare och avsändare. 

 

3.2 Polisens yrkesspråk 

Enligt Ask (2013:21) innehåller polisens yrkesspråk funktionella, juridiska uttryck för de 

praktiska inslag polisarbetet innehåller. Det är fasta uttryck som med exakt term återger och 

berättar vilka polisiära insatser som behövs eller har gjorts. Exempel på polisens yrkesspråk 

är SoL14:1 och husrannsakan i fara i dröjsmål. Ask (2013:22) menar att användandet av 

yrkesspråk inte nödvändigtvis behöver vara ett problem så länge de finns i texter som främst 

riktar sig till personer inom polis- och rättsväsendet. Om de däremot finns i texter som riktar 

sig till allmänheten kan kommunikationen mellan polisen och allmänheten försvåras.  

  

3.3 Polisens händelsenotiser 

Norén (2016) har genomfört en systemisk-funktionell genreanalys av polisens 

händelsenotiser. Hon kom fram till att de flesta händelsenotiser tillhör det som kallas ”enkla 

genrer”, d.v.s. de utgörs bara av en genre. De tre vanligaste genrerna i hennes undersökning 

var fullständig återberättelse, fragmentarisk återberättelse och berättelse (Norén 2016:18). 

Den fullständiga återberättelsen betyder att notisen inleds med en återgivelse av 

utgångssituationen för att sedan summera förloppet av händelsen. Målet med den här genren 

är att återge ett händelseförlopp (Norén 2016:18–20). I den fragmentariska återberättelsen är 

målet att kortfattat återge ett händelseförlopp. Det görs genom en geografisk orientering, 

korta meningar och ofta uteslutna verb och subjekt. De är ofta mycket kortfattade (Norén 

2016:20–21). Genren berättelse inleds med en beskrivning av utgångssituationen, sedan följer 

händelseförloppet och avslutas sedan med en upplösning. Genren berättelse har målet att 

återge händelseförloppet men också att skapa inlevelse.  
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4. Material  

Det analyserade textmaterialet består av 79 händelsenotiser tagna från polisens webbplats 

under april 2020. Ursprungligen bestod materialet av 80 händelsenotiser men under analysen 

upptäcktes det att en notis var med två gånger. Det analyserade materialet är på 5456 ord. 

Notiserna varierar i textomfång, några är på några få meningar medan andra är betydligt 

längre.  

     Notiserna är tagna från fyra av de sju polisregionerna i Sverige och är skrivna av 18 olika 

skribenter. Skribenterna har bidragit med mellan en och sju notiser. Från början var det tänkt 

att varje skribent skulle bidra med fem notiser var men på grund av vilka som hade skrivit 

notiserna vid insamlingstillfället föll det sig att vissa skribenter har med fler notiser än andra. 

Eftersom det var tekniskt krångligt att gå långt tillbaka i händelsenotishistoriken fick vissa 

skribenter med fler notiser än andra.  

 

4.1 Avgränsningar och motivering av material 

Material är hämtat från polisregionerna Nord, Väst, Öst och Syd för att få en geografisk 

spridning av materialet. I valet av händelsenotiser har jag försökt få med notiser skrivna av 

flera olika skribenter så det blir en undersökning av hur notiserna är skrivna, inte av hur 

enskilda skribenter skriver notiser.  

     Det fanns några inklusionskriterier för notiserna. För att få ordentligt med text att 

analysera var de tvungna att vara minst två meningar långa. För att underlätta målsättningen 

att ha notiser från olika delar av landet skulle det stå händelseort i titeln. Ytterligare ett krav 

för att notisen skulle inkluderas var att notisen endast skulle ha en utskriven skribent.  

 

5. Metod  

Metoden som används i undersökningen har jag skapat baserat på 

klarspråksrekommendationer och forskningen kring dem och händelsenotiser. Metoden går ut 

på att notiserna undersöks utifrån sex kategorier: disposition, lexikon, interpersonell analys, 

textbindning, handlingars utövare och språklig korrekthet.  

     I kategorin disposition undersöks i vilken ordning informationen i notiserna presenteras 

och hur notisen är strukturerad. Exempelvis om informationen kommer i den ordningen som 

den rapporteras ha hänt, i den ordningen som polisen har utfört sina handlingar eller någon 

annan variant. Klarspråksrekommendationen är att man ska disponera texten på ett logiskt 

sätt (isof.se 2020). Vad det betyder i praktiken är svårt att säga och därför undersöks 
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dispositionerna med syftet att kartlägga vilka dispositioner som används för att utifrån det 

diskutera hur klarspråksanpassade de olika dispositionerna är.       

     I kategorin lexikon har jag undersökt om det förekom yrkesspråk i notiserna och om de 

var av den grad att de skulle vara svåra för gemene man att förstå, att de var ord som inte 

förekommer i allmänhetens lexikon. Även ålderdomliga ord har undersökts, om det fanns ord 

som kändes gamla och förlegade eller fanns med på Svarta listan. Sedan undersöktes också 

om det fanns ord och begrepp som förklarades, förtydligades eller på annat sätt 

uppmärksammades extra.  

     Med hjälp av interpersonell analys undersöks texternas text-jag, text-vi, pronomen och 

språkhandlingar. De språkhandlingar som undersöks är frågor och uppmaningar (Hellspong 

& Ledin 1997:162).  

     Den fjärde kategorin är textbindning och i den undersöks om det finns samband i texten, 

om texten binds ihop och på vilket sätt den gör det. Här undersöks referensbindning, tematisk 

bindning och konnektivbindning. Referensbindning undersöks genom att undersöka hur 

notisernas olika referenter omskrivs och vilka sambandsled de har. Tematisk bindning 

undersöks genom att titta på textens olika delar och se hur de samspelar med varandra. 

Konnektivbindning har undersökt genom att leta efter konnektiver (Hellspong & Ledin 

1997:89).  

     I den femte kategorin undersöks hur tydligt den som utför olika handlingar framträder. 

Exempelvis om den som utför, eller misstänks ha utfört, handlingen är underförstådd, står 

utsatt eller inte framkommer. Det undersöks genom att studera verben och se om de som utför 

det som står som handling står utsatt eller ej eller om handlingen syftar tillbaka på en tidigare 

mening.  

     I den sjätte och sista kategorin undersöks den språkliga korrektheten i notiserna. 

Exempelvis om det finns stavfel, ord som böjs på ett icke-konventionellt sätt eller om det är 

ord som saknas i notisernas meningar. De normer jag har utgått från är Svenska akademins 

ordlista och Svenska skrivregler.  

 

5.1 Forskningsetik 

Händelsenotiserna som analyseras i undersökningen är publicerade på polisens externa 

webbplats och därmed offentliga texter. Notisernas skribent skriver i många fall under 

notisen med både namn och yrkestitel. Trots att den här informationen är offentlig har jag valt 

att inte publicera den informationen i uppsatsen för att inte peka ut en enskild skribent eller 

en viss region.  
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6. Resultat 

Den här undersökningen har haft som mål att undersöka om och i vilken utsträckning 

Polismyndigheten tillämpar klarspråk i sina händelsenotiser. Nedan presenteras resultatet 

undersökningen gav med metoderna som presenterades i föregående avsnitt. De notiser som 

presenteras finns med för att de är bra och generella exempel eller för att de pekar på en 

specifik aspekt som presenteras. För att se händelsenotiserna i sin helhet, se bilagan där de 

finns sorterade i kronologisk ordning efter när de skrevs eller senast uppdaterades.  

 

6.1 Disposition  

Det finns flertalet olika dispositioner och varianter som används i notiserna för att presentera 

information om händelserna. Bland de notiser som undersökts finns det två typer som är 

dominerande: notiser som utgår från en fast situation och de med tidsangivelser. Tillsammans 

representerar de 91 % av alla notiser. De notiser som utgår från en fast situation utgör 58 % 

av alla notiser och de med tidsangivelser 33 %. Utöver de två typerna finns det några 

varianter till där endast några få notiser passar in och kommer inte presenteras vidare i den 

här uppsatsen.  

     Att skribenten utgår från en fast situation – en beskrivning av de uppgifter som har 

rapporterats in, en förklaring till varför polisen finns på platsen, de initiala uppgifterna 

polisen har eller liknande – och sedan berättar vad som hänt och händelseförloppet är den 

vanligaste typen av disposition. Skribenten använder inte tidsangivelser eller liknande medel 

för att etablera när saker har hänt utan utgår från en situation, uppgifter om vad som hänt eller 

talar om vad för typ av utryckning polisen blivit larmad till och vilka andra 

utryckningsfordon som har blivit larmade.  

     Exempel på den här varianten av disposition kan ses i ex 1:  

 

1. Resultat av trafikkontroll i Rossön, Strömsund. 

Polisen har haft en trafikkontroll i Rossön, hastigheten kontrollerades. 

 

Tre ordningsbot (böter) utfärdades till förare som kört för fort på sträckan. 

 

Det handlade om hastigheter på 47 respektive 48 kilometer i timmen på sträckan där begränsningen är 30 

kilometer i timmen.  

 

En av förarna körde 67 kilometer i timmen vilket även ledde till ett körkortsomhändertagande.  

                                                                                                                                (Publicerad 7 april 13.46) 
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I det exemplet fastställer skribenten först vad polisen har gjort för insats och sedan förklaras 

vad insatsen har haft för utfall och vilka konsekvenserna blir för förarna. 

      Notiser med tidsangivelser i sig utgör 33 % av notiserna. Bland de notiserna finns det ett 

antal olika upplägg och hur mycket tidsangivelser anges varierarar. I vissa fall, som ex 2, 

anges tiden för varje ny information i notisen.  

 

2. Bilist körde in i husvägg i Huskvarna. 

11.05 Det kom larm från SOS om att en bilist hade kört in i en husvägg vid Alfred Dahlinskolan i              

Huskvarna, Jönköping. Två personer skulle vara drabbade. 

 

11.13 Polis på plats. Räddningstjänst och ambulans fanns där för att kontrollera de som satt i bilen. 

 

11.37 Båda personerna i bilen har förts till sjukhus med ambulans. Polisen har åkt mot sjukhuset för        

att identifiera dem och kontrollera nykterhet, vilket är rutin vid trafikolyckor. Polisen har också pratat 

med vittnen på platsen och fotodokumenterat omständigheterna. 

 

12.15 De drabbade är en man och en kvinna i 75-årsåldern. Sjukdomsfall hos föraren kan preliminärt ha 

varit orsaken till olyckan.                                                         (Publicerad 6 april 11.42, uppdaterad 12.16) 

 

I den typen av notiser presenteras informationen steg för steg och tidsangivelserna används 

för att beskriva hur insatsen utvecklar sig steg för steg. Den här varianten redogör tydligt vad 

det är som hänt och gör det i en kronologisk ordning, något som notiserna som utgår från en 

fast situation inte alltid gör.  

     Det finns även varianter som använder tidsangivelser (och därför faller under de 33 %) 

men som inte redovisar vad som hänt steg för steg. De presenterar istället information om 

händelsen utan en tidsangivelse för att sedan övergå till att ange en tidsstämpel. Ett exempel 

på detta finns i ex 3:  

 

3. Stölder från gårdar utanför Pauliström under natten. 

Polisen har under morgonen tagit emot anmälningar om stölder från tre gårdar utanför Pauliström. 

Stölderna ska ha skett under natten. Det som saknas efter stölderna är diesel och verktyg i form av 

motorsågar och röjsågar. Polisen misstänker att det kan vara samma gärningspersoner som genomfört 

stölderna och brottsplatsundersökningar kommer att ske under förmiddagen. 
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Det finns ingen misstänkt i för stölderna i nuläget. Polisen är intresserad av att få in vittnesuppgifter från 

personer som kan ha sett något som kan sättas i samband med stölderna. Det kan röra sig om fordon eller 

personer man inte känner igen. 

 

09:50 Polisen fick samtal från en fjärde gård i området som också har haft inbrott under natten. Därifrån 

saknas en leksaksbil som går på el. Gårdsägaren har inte varit inne ladan där inbrottet har skett än så mer 

stöldgods kan tillkomma. En brottsplatsunderöskning kommer att ske. 

 

10:40 Ytterliggare ett inbrott har rapporterats. Initialt kan man se att det saknas en åkgräsklippare. En 

brottsplatsundersökning kommer att ske även här.                    

                                                                                      (Publicerad 7 april 09.04, uppdaterad 7 april 11.11) 

 

I den här notisen presenteras först bakgrundsinformation om stölderna, vad som har stulits 

och vad polisen har för avsikt att göra gällande stölderna. Sedan, när det inkommer ny 

information, anges det med tidsangivelser.  

     Ett annat exempel på när tidsangivelser finns i delar av notisen återfinns i ex 4:  

 

4. En yngre man anmäler att han blivit utsatt för ett rån vid Redbergslid. Anmäls via SOS. 

Mannen uppger att han befunnit sig vid Uddevallaplatsen. En okänd man ska ha kommit upp bakifrån, 

tagit ett stryptag på offret så att offret svimmat av. När sedan offret vaknar upp så har gärningsmannen 

plockat av armbandsuret och en guldlänk på offret och gärningsmannen ska sedan gå mot 

Redbergsplatsen. 

 

Offret uppger att han möjligen varit "avsvimmad" i ca 10 sekunder. Händelsen ska ha inträffat ca 15 

minuter före det att polis tillkallas. Offret och gärningsmannen ska ha varit ensamma på brottsplatsen. 

offret är i 18-årsåldern. 

 

Kl 20.30: Polis på plats och söker i närområdet, en patrull tar kontakt med offret. Ingen gripen i nuläget. 

Offret uppges inte ha några fysiska skador/ ej behov av ambulans.                                           

                                                                                                                                (Publicerad 6 april 20.44)  

 

Här kan man se att första delen av notisen återger vad anmälaren uppger har hänt och det är 

först när skribenten beskriver vad polis gör i sin insats som tidsangivelserna anges.  

 

6.2 Lexikon 

I händelsenotiserna används polisens yrkesspråk. De termer och begrepp som förekommer är 

ofta namn på olika brott som personer misstänks ha begått eller som de har fått en 

ordningsbot för. Det är något som förekommer i majoriteten av notiserna, eftersom de flesta 
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av notiserna handlar om olika incidenter som är brottsliga och som polisen har hanterat. Det 

finns en del som inte har lika uttryckligt yrkesspråk i sig men de handlar ofta om att polisen 

har blivit kallade till en trafikolycka för att hjälpa till att dirigera trafik men att ingen 

misstänks för något brott.  

     Exempel på yrkesspråk finns i ex 5: 

 

5. Den gripna mannen är född -94 och den gripna kvinnan är född -99. Den totala bilen av 

brottsrubriceringar       är ännu inte fastställd. Det rör sig dock om ett flertal brott bl a rån, misshandel, 

grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, ej stannat på polismans tecken, div trafikbrott mm. Här 

tillkommer även försök att köra på/mot polis.           (Publicerad 7 april 15.49, uppdaterad 7 april 17.48) 

 

I ex 5 kan man se flera exempel på polisens yrkesspråk, till exempel begreppen rån, köra 

på/mot polis och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel. En del av begreppen är också vanligt 

förekommande i allmänspråket, såsom rån, misshandel och trafikbrott.  

     I vissa fall finns det yrkesspråk där begreppet också är ett ålderdomligt ord. Det finns två 

sådana exempel bland de notiser som har undersökts. I båda fallen används begreppet 

”envarsgripit”. Se ex 6: 

 

6.  Polisen beordras till en butik på Hertsön men anledning av att personal har envarsgripit en kvinna som 

misstänks för ringa stöld.                                                                                    (Publicerad 7 april 11.14) 

 

Och ex 7: 

 

7. Larm inkommer om en singelolycka. Räddningstjänsten är först på platsen och envarsgriper föraren av 

personbilen. Mannen misstänks för att ha kört påverkad. Polis är på väg till platsen. Dag 

Hammarsköljds väg är helt avstängd och väntas vara det fram till cirka 22:10.                                                      

                                                                                                                             (Publicerad 4 april 21.38) 

 

”Envarsgripa” betyder att vem som helst får gripa någon som begår eller har begått brott som 

kan straffas med fängelse och som grips när hen begår brottet eller är på flyende fot 

(polisen.se 2020). Envar är det enda ordet av de på Svarta listan som förkommer bland 

notiserna och bara i de fall som visats ovan. De gångerna kan man utläsa vad envar ungefär 

betyder eftersom ordet ”gripa” står efter.  

     Det förekommer också förklaringar och förtydliganden på en del ord och fraser, 

exempelvis i ex 8: 
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8. Polisen har haft en trafikkontroll i Rossön, hastigheten kontrollerades. 

              Tre ordningsbot (böter) utfärdades till förare som kört för fort på sträckan.      (Publicerad 7 april 13.46) 

 

I det här fallet har skribenten förklarat vad ordningsbot betyder genom att sätta förklaringen 

inom parantes efter ordet. Det är det sättet som ord förklaras på i notiserna vid de tillfällen det 

förekommer.  

     Ett exempel på där en term förtydligas finns i ex 9: 

 

9. Polis åker till Kurirgatan gällande larm om en pågående bensinstöld, en såkallad slangning. Två 

misstänkta gärningsmän finns på platsen, och båda lämnar i en annan bil. Polispatrull kan snart stoppa 

och kontrollera den aktuella bilen. Slangningsutrustning anträffas i bilen och två personer grips 

misstänkta för stöld, en 56-årig man och en 54-årig man.                                                                                    

                                                                                                                                    (Publicerad 8 april 06.32) 

 

Här har skribenten förtydligat och specificerat vilken typ av bensinstöld det rör sig om, i det 

här fallet ”slangning”. Senare i notisen finns ordet ”slangningsutrustning” med. Den termen 

blir lättare att förstå eftersom skribenten har förtydligat att det är just slangning som sker, inte 

någon annan form av bensinstöld.  

     I ett fall har skribenten skrivit ett långt uttryck, ”lagen om omhändertagande av berusade 

personer”, och sedan, efter att det långa uttrycket är utskrivet, skrivit förkortningen av frasen  

”LOB” inom parantes. Det här följer inte det man kunde se i ex 8. Där skrevs förklaringen 

efter det komplicerade uttrycket, i ex 10 presenteras förklaringen först. 

 

10. Polis beordades till en adress med anledning av ett pågående förrådsinbrott. En misstänkt person, en 

man i 45-årsåldern, påträffades. Han omhändertogs enligt lagen om omhändertagande av berusade 

personer (LOB). Polis dokumenterade på platsen, höll förhör och upprättar anmälan.                                 

                                                                                                                             (Publicerad 7 april 21.57) 

 

6.3 Interpersonell analys  

Pronomen används om andra personer i notiserna än polisen. Endast vid ett tillfälle används 

ett pronomen för att beskriva polisen, ett ”vi”. Det används i sammanhanget att polisen (vi) 

inte vet hur länge en väg kommer vara avstängd. Annars används pronomen om offer, 

gärningspersoner och andra personer polisen nämner i notiserna. 

     I notiserna ställs det inga frågor till läsaren. I de notiser som ligger till underlag för 

uppsatsen finns det tre uppmaningar till läsaren. Två uppmaningar handlar om att polisen vill 
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komma i kontakt med vittnen eller att folk som har tips om situationen hör av sig. I det tredje 

fallet talar polisen om att frågor om skadeläget hos en person hänvisas till sjukvården, och 

uppmanar alltså intresserade att höra av sig dit istället för till polisen, antagligen för att de 

inte har uppgifter om den skadades tillstånd. 

     I vissa av notiserna finns det flera tydliga avsändare. I vissa av notiserna beskrivs det som 

hänt, de initiala uppgifterna och vad som sägs av den som ringt in, och sedan beskrivs vad 

polisen har gjort när de har kommit till platsen.  

     Den huvudsakliga rösten som finns i alla notiser är polismyndighetens – avsändarens – 

röst. Den rösten talar för både den skribent som skrivit notisen, poliserna i yttre tjänst som 

varit involverade i händelsen, Polismyndigheten och SOS Alarm.  

 

6.4 Textbindning 

Textbindning förekommer i alla texter men kvalitén på textbindningen kan variera. I de 

notiser som har varit underlaget för uppsatsen har tre varianter av textbindning undersökts: 

referensbindning, tematisk bindning och konnektivbindning. Referensbindning och tematisk 

bindning fungerar bra i notiserna som har undersökts. Konnektivbindning återfinns i vissa 

notiser men verkar inte användas lika mycket som de andra två typerna av textbindning.  

     Den tematiska bindningen kommer fram genom att varje notis har ett tema och följer det 

genom hela notiser. Temat etableras redan i notisens rubrik och sedan handlar notisen om det 

temat, inget annat. Vissa notiser handlar om flera händelser men har ändå samma tema, som 

exempelvis notiser som handlar om att flera gårdar eller lastbilar har haft inbrott samma natt.  

     Tematisk bindning kommer också fram i de fall av tema-rema som finns i några notiser, 

exempelvis i ex 11:  

 

11. Räddningstjänst och polis larmas till Fyverkaregatan i Helsingborg med anledning av en bilbrand. 

 

Branden släcks av räddningstjänsten. Ingen naturlig brandorsak funnen, polisen misstänker att branden är 

anlagd.                                                                                                                    (Publicerad 6 april 06.42) 

 

I det exemplet kan man se att det första stycket avslutas med ordet ”bilbrand” (rema) och att 

nästa stycke inleds med ordet ”branden” (tema). Att ett stycke eller mening inleds med 

samma ord som det föregående stycket eller mening avslutas med gör det tydligt och enkelt 

för läsaren att binda ihop de olika styckena eller maningarna.  



19 

 

     Referensbindning finns i alla notiser och är generellt sett tydlig och konsekvent. Det gör 

det enkelt att hålla ordning på de olika personerna som figurerar i notiserna. Den tydliga 

referensbindningen tillför även samband mellan olika delar av texten eftersom man som 

läsare vet att det fortfarande är samma sak som benämns i texten.  

     Den tydliga referensbindnigen kan man se i ex 12:  

 

12. Man gripen för misshandel. 

18.36 Polis larmades till en bensinstation i centrala Motala, där en målsägande kvinna tog skydd från en 

man. Kvinnan skulle vara inne på bensinstationen med personal, och mannen utanför. 

 

18.38 Polis på plats. 

 

19.03 Mannen greps på plats, misstänkt för misshandel. Den gripne är en man i 45-årsåldern. 

                                                                                                                                (Publicerad 6 april 21.36) 

 

I exemplet ovan kan man utläsa två referenter – en kvinna och en man. De har olika 

sambandsled som bildar ledfamiljer. Kvinnan har sambandsleden målsägande kvinna och 

kvinnan. Mannen har sambandsleden man, mannen och den gripne mannen.  

     Konnektivbindning förekommer inte i alla notiser. Den variant som förekommer mest är 

additiv med ordet och. Andra typer av konnektiver förekommer i notiserna men inte lika ofta. 

Av de andra typerna är det inte någon typ som förekommer oftare än någon annan.  

 

6.5 Utövare av handlingar 

Vem det är som utövar olika handlingar framkommer olika tydligt i de olika notiserna. I vissa 

notiser, som i ex 13, framkommer de olika personerna som utför och får handlingar utfärdade 

mot sig väldigt vagt. 

 

13.  Polis stoppade och kontrollerade en personbil. På grund av felaktig färg på lyset utfärdades en 

ordningsbot (böter).                                                                                             (Publicerad 7 april 21.36) 

 

I ex 13 är det tydligt att det är polisen som stoppar personbilen men vem som sedan utfärdar 

boten är underförstått. Även vem som får boten är oklart eftersom ingen annan person än 

polisen nämns i notisen. Här är det också underförstått att den som får boten är föraren av 

bilen (och att det finns en förare i bilen). För att göra notisen tydligare kunde andra meningen 

i notisen ha varit ”På grund av felaktig färg på lyset utfärdade polisen en ordningsbot (böter) 
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till personbilens förare”. Det hade tydliggjort vem det är som utfärdar boten och vem som får 

den.  

     I många notiser kan man utläsa att det är någon på Polismyndigheten som har skrivit 

notisen och att den skribenten tar för givet att läsaren kommer förstå att det är polisen som 

utför handlingar när inte en utövare av handlingen framkommer. Exempel på detta finns i ex 

14: 

 

14. Uppgifter kommer in om en villabrand i Romelanda. 

Räddningstjänst är på plats, samtliga boende i bostaden skall ha tagit sig ut ur huset. 

 

Kl 13.24: En avspärrning görs, tekniker är på väg till platsen. En anmälan med rubrik mordbrand skrivs.                                                                                          

                                                                                                  (Publicerad 7 april 12.57, uppdaterad 7 april 13.32) 

 

I ex 14 kan man läsa att en avspärrning görs och en anmälan skrivs. Vem som gör de sakerna 

är oklart. Vi kan anta att det är polisen som gör de sakerna eftersom det är arbetsuppgifter 

som polisen har men det står inte utsatt. Det gör att polisen blir en undermedveten, och 

kanske självklar, utövare av de här handlingarna.   

     Det finns också exempel på när polisen och deras handlingar står tydligt utsatta medan 

andra personers handlingar är mer oklara. Se ex 15: 

 

15. Polis larmas till en buss som färdas på riksväg 40 vid Björrödsmotet/ Snåkered, föraren har tryckt på 

överfallslarmet. Det ska vara bråk på bussen och någon av de involverade ska möjligen ha kniv. Någon 

kan även ha fått någon knivskada. Dock osäkra uppgifter.    

 

Kl 16.27: Polis på plats kan säkra en person, en yngre man. Ytterligare två yngre män hörs som 

målsägande. Inga kända personskador för närvarande, inget behov av ambulans.                                 

                                                                                                                                           (Publicerad 7 april 16.36) 

 

Det finns också notiser där det är tydligt vem det är som utför de handlingar som står utsatta. 

Se exempelvis ex 16: 

 

16. Äldre kvinna utsatt för rån vid Brunnsbo (väskryckning). 

En kvinna född -39 kontaktar polisen. Hon har enligt egen uppgift blivit utsatt för en väskryckning i 

Brunnsbo vid Anekdotgatan. 
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Två unga killar, enligt offret ca 14-15 år ska ca 10 minuter före det att polis larmas ryckt ifrån kvinnan 

hennes handväska och sprungit från platsen. De ska ha sprungit Anekdotgatan ner mot bergen. I väskan 

fanns bl a nycklar, telefon och plånbok. 

 

Kvinnan/offret har inte blivit fysiskt skadad enligt egen utsaga. Ingen behov av ambulans. 

 

Kl 14.55: Polis på plats.   

 

Polisen söker för närvarande i närområdet.  Vaken väska eller gärningsmän har återfunnits. Polisen 

lägger ner sökinsatsen och anmälan med rubricering rån upprättas. Inga uppgifter om personskador.      

                                                                                                                                (Publicerad 6 april 15.02)  

 

I den här notisen är det tydligt vad kvinnan gör, vad de misstänka gärningspersonerna har 

gjort (eller misstänks ha gjort) och vad polisen har gjort. 

 

6.6 Språklig korrekthet  

 Händelsenotiserna är överlag språkligt korrekta men det finns notiser som har språkliga fel i 

sig. De språkliga felen gör att man som läsare riskerar att komma av sig i läsningen och 

fokusera på det språkliga felet istället för innehållet. Nedan presenteras de notiser med de 

”värsta” felen och de med de vanligaste språkliga felen.  

     En av de notiser som är minst språkligt korrekt är ex 17. I den inleds vissa ord med en 

versal när det borde varit en gemen (ambulans, polis). Även vissa verb saknas eller har inte 

korrekt böjning. 

 

17. Larm om brand i villa i Klöverträsk 

Larm om brand i villa i Klöverträsk utanför Luleå. 

 

Räddningstjänst, Ambulans och Polis på plats. 

 

Byggnaden övertänd och kommer att brinner ner till grunden. Ingen person befann sig i fastigheten vid 

branden.                                                                         (Publicerad 6 april 00.58, uppdaterad 6 april 01.25) 

 

Noterbart med den här notisen är att den, till skillnad från många av de andra, är publicerad 

och uppdaterad lite efter midnatt. Det kan kanske till viss del ursäkta de språkliga fel som 

finns i den.  

     Ett problem i en del notiser är kommatering som är felaktig. När kommatering används 

som inskott används det inte alltid helt korrekt. Ett sådant exempel finns i ex 18: 
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18.  Kl 11.28: Föraren, som är en yngre man körs med ambulans till sjukhus, inga uppgifter finns om 

skadeläge. En anmälan om trafikolycka skrivs utan misstanke om brott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      (Publicerad 7 april 11.25, uppdaterad 11.34)    

 

I det exemplet har det avslutande kommatecknet placerats på fel ställe och gör att inskottet 

inte längre blir ett inskott. 

 

6.7 Sammanfattning  

I notiserna finns det både yrkesspråk och några få ålderdomliga begrepp men de är antingen 

ord som det går att lista ut vad de betyder från sammanhanget eller genom att de också finns i 

allmänspråket. Det förekommer också att ord förklaras eller att de specificeras ytterligare och 

inte bara använder en generell term för en viss händelse.  

     Notiserna är inte alla upplagda på samma sätt utan det förekommer flertalet olika 

dispositioner. 58 % av alla notiser följer en disposition som utgår från en fast situation och 33 

% har en disposition som i olika grader använder tidsangivelser för att strukturera upp 

dispositionen. Resterade 9 % har andra dispositioner.  

     Referensbindning och tematisk bindning fungerar bra i notiserna och gör att texterna blir 

enklare att läsa och förstå. Det finns få konnektiver med i notiserna, förutom det vanliga ordet 

och. Andra konnektiver förekommer men det är ingen annan kategori av konnektiver som är 

mer förekommande än någon annan.  

     I notiserna framkommer det olika tydligt vem det är som utför olika handlingar. Ibland är 

det väldigt tydligt vad alla gör, ibland är det tydligt vad polisen gör och ibland är polisen som 

utövare av handlingar underförstådd.  

     Händelsenotiserna är överlag språkligt korrekta, de fel som finns är i många fall små 

stavfel eller ord som böjs fel. 

     Nedan finns en tabell som visar hur många av notiserna som har problematik i någon av 

undersökningskategorierna (förutom disposition och textbindning). I kategorin ”lexikon” 

finns bland annat notiser som har svåra ord som inte förklaras, yrkesspråk som inte finns i 

allmänspråket och ålderdomliga ord med. I kategorin ”Utövare av handlingar” räknas alla 

notiser som har någon tveksamhet kring vem det är som utför en handling eller där det inte 

framkommer tydligt vem det är som utför handlingen. I ”Språklig korrekthet” återfinns alla 

språkliga fel som finns i notiserna, allt från enkla stavfel till felaktiga meningsuppbyggnader.  
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Tabell 1 Hur många notiser i varje undersökningskategori som anses ha problematik. 

Kategorier Antal notiser med problematik (av 79) 

Lexikon 13 

Utövare av handlingar 42 

Språklig korrekthet 22 
 

7. Diskussion 

De resultat som undersökningen visade på kommer jag i den här delen att diskutera och 

försöka vidareutveckla med hjälp av tidigare forskning och klarspråksrekommendationer.   

 

7.1 Disposition  

Bland de notiser som har undersökts finns det främst två typer av disposition, de som utgår 

från en fast situation och de som använder tidsangivelser. De notiser som utgår från en fast 

situation har drag som kan kopplas till Noréns (2016:18) notisgenre fullständig 

återberättelse. I fullständig återberättelse beskrivs först en utgångssituation och sedan 

beskrivs händelseförloppet. Det är en disposition som används i många av de notiser som 

undersökts för den här uppsatsen och kan läsas på liknande sätt som de notiser som utgår från 

en fast situation, först beskrivs utgångssituationen eller den fasta situationen och sedan 

beskrivs vad det är som händer eller händelseförloppet.  

     I många av de notiserna som har undersökts finns det i slutet en ”upplösning” av hur 

händelsen har avslutats. Det kan bland annat stå att någon har fått böter, förhörts eller att 

inget brott misstänks. Det kan kopplas till Noréns (2016:21–22) genre berättelse. I den 

genren finns det alltid en upplösning. Det finns inte alltid det i de notiser som har 

undersökts men det gör det i flertalet.  

     En annan genre som Norén (2016:20–21) har hittat i sin undersökning är 

fragmentarisk återberättelse. Det är en genre som först ger en geografisk orientering 

över var händelsen har ägt rum och inte ger en lika utförlig beskrivning av 

utgångssituationen som fullständig återberättelse. Händelseförloppet beskrivs sedan 

mycket kortfattat. Varje notis som har undersökts för min undersökning inleds med 

geografisk orientering men många av dem har ett händelseförlopp som är utförligare 
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beskrivet än de som faller under genren fragmentarisk återberättelse. I materialet för 

undersökningen återfinns några få notiser som faller under fragmentarisk 

återberättelse men de är så få att det inte går att dra några större slutsatser kring dem.  

     Englund Hjalmarsson & Mattson (2015:23–25) menar att dispositionen i en text 

beror på vilken typ av dokument det är och vad det är läsaren behöver få reda på. 

Klarspråksrekommendationer säger att man ska disponera texten på ett logiskt sätt. 

Inget av de råden hjälper notisskribenten i hur den rent praktiskt ska disponera texten. 

I notiserna kan man se att skribenterna har försökt disponera texten logiskt men hur en 

logisk dispositionering egentligen ser ut kan vara svårt att veta. Det som den här 

undersökningen har kommit fram till är att det finns många olika dispositioner som 

alla fungerar och det är viktigare att anpassa dispositionen efter vad man vill få fram 

med notisen och vad som är viktigt med den istället för att ha en disposition som alla 

notiser ska följa. Varje händelse är unik och därför behöver också varje notis vara det.  

 

7.2 Lexikon 

Skribenterna av händelsenotiserna har använt ord som förekommer i polisens yrkesspråk när 

de har skrivit notiserna. De har även, i några få fall, använt ett ålderdomligt ord, 

”envarsgripa”, som finns på Svarta listan. ”Envarsgripa” är även i det har fallet ett ord som 

tillhör yrkesspråk. Klarspråksrekommendationen är att man ska använda begripliga ord och 

förklara nödvändiga facktermer. Genom sammanhangen som yrkesspråket används i kan man 

lista ut vad de betyder, många av dem tillhör dessutom allmänspråket. Att vissa yrkesord 

används kan kopplas till vad Wengelin (2015:6–7) säger om ords frekvens. Wengelin menar 

att ju oftare ett ord förekommer desto vanligare och enklare att förstå det blir det. En del av 

yrkesorden finns både i allmänspråket och i polisens yrkesspråk. Det gör att på grund av 

yrkesordens frekvens i allmänspråket blir de inga stora hinder för läsaren att ta sig över för att 

kunna förstå innehållet i notisen.  

     Att förklara allt som behöver förklaras är ytterligare ett klarspråksråd. Det är ett råd som 

skribenterna följer i vissa fall, som när de förklarar vad en ”ordningsbot” är eller skriver ut 

begreppet ”lagen om omhändertagande av berusade personer” istället för att bara skriva LOB, 

som är förkortningen.  

     Något som kan bli en konflikt gällande klarspråk i notiserna är polisens behov av att 

kunna uttrycka sig exakt och med korrekta termer gentemot klarspråkets krav på att språket 
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ska vara tydligt och lättförståeligt. Om polisen inte får använda exakta termer och begrepp för 

att beskriva sina insatser och vad som hänt kan de inte ge korrekt information till allmänheten 

och det finns en risk att det som de rapporterar om blir felrapporterat och missvisande. 

Samtidigt finns det en risk att om polisen är för exakt och använder för specifika termer och 

begrepp kommer allmänheten inte förstå vad som har hänt och missförstånd kan uppstå. I 

notiserna som har undersökts anser jag att skribenterna har lagt språket på en bra nivå, det 

finns termer och specifik information med men de termer som används är, för det mesta, 

termer som även finns i allmänspråket och som därmed inte borde vara alltför svåra för 

allmänheten att förstå.  

 

7.3 Interpersonell analys  

Nord (2011:58–59) menar att interpersonell analys är en viktig aspekt av klarspråk som det 

inte läggs stor vikt vid i klarspråksrekommendationer.  

     I de notiser som undersökts finns det få pronomen med som representerar polisen. 

Samtidigt finns det bara en röst i notiserna som representerar avsändaren. Avsändaren i sin 

tur är flera olika personer, bland annat skribenten av notisen, Polismyndigheten, SOS Alarm 

och poliserna som var involverade i händelsen. Att polisen inte använder pronomen om sig 

själva och står samlade bakom en ”röst” kan tyda på att de vill stå samlade och visa att de står 

bakom skribenten och notisen. Det kan också vara ett sätt att göra notisen distanserad från de 

enskilda poliserna som var involverade i händelsen. Det kan också vara ett försök att göra 

notisen mer officiell och känslolös. 

     I notiserna finns det få uppmaningar till läsarna och inga frågor till dem. Det kan också 

tyda på en vilja att göra notisen distanserad från Polismyndigheten. Notisen ska vara ett 

verktyg för Polisen att kommunicera ut information till invånarna men det är inte ett forum 

för konversation såvida inte Polisen själva bjuder in till det. 

 

7.4 Textbindning  

Tre typer av textbindning har undersökts i notiserna – referensbindning, tematisk bindning 

och konnektivbindning – och alla tre typer förekommer i notiserna, dock i varierande grad. 

Referensbindning och tematisk bindning förekommer i alla notiser medan konnektivbindning 

endast förekommer i vissa notiser.  

     Skribenterna av notiserna använder referensbindning genom att de ger de olika 

referenterna sambandsled genom texten som syftar tillbaka till samma referent. Det sättet 
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som referenter och sambandsled används på är det sätt som Hellspong & Ledin (1997:81) 

förespråkar att referensbindning används på för att skapa sammanhang och samband i texter.  

     Tematisk bindning går också att utläsa i notiserna, främst genom att varje notis har ett 

tema och håller sig till det temat i hela texten. Den tematiska bindningen framkommer också 

genom att tema-rema används på det sättet som Nyström (2001:87–88) förespråkar. Det gör 

att texten blir sammanhängande genom sitt tema och ämne. När tema-rema används blir 

texterna sammanhängande även på menings- och frasnivå.  

     Det förekommer inte många konnektiver i notiserna förutom de additiva genom ordet och. 

Det gör att de bindningar som finns i notiserna ofta är implicita. Om en text inte har många 

konnektiver som binder ihop texten kan den uppfattas som stelare. Det är dock kanske något 

som kan passa den här textgenren. Händelsenotiser är myndighetstext som baserar sig på 

polisens händelserapporter. Genom att ha en stelare och mer rak stil finns det chans att texten 

avger ett mer officiellt och polisiärt intryck.  

     Textbindning gör att texterna binds ihop och får ett flyt. Beroende på vilken typ av 

textbindning som används skapas olika samband i texterna. Genom exempelvis tydlig 

referensbindning blir det enkelt att hålla ordning på vilka som figurerar i texterna. Bra använd 

textbindning ökar chansen att läsaren ska förstå texten och enkelt kan ta till sig den. Ur ett 

klarspråksperspektiv är bra textbindning att föredra. Det hjälper läsaren att navigera i texten 

och skapar samband i den, något som klarspråk förespråkar.  

 

7.5 Handlingars utövare 

Ett av klarspråksråden är att man som skribent ska förklara allt som behöver förklaras. Det 

betyder bland annat att det är viktigt att det är tydligt vem det är som utför de olika 

handlingarna som står utsatta i texten. Det är något skribenterna av händelsenotiserna är olika 

tydliga med. I en del fall står det tydligt utsatt vem det är som utför de olika handlingarna och 

ibland står det inte utsatt.  

     Puskala (2009:44) menar att det är viktigt att skribenten och mottagaren uppfattar den som 

utför handlingen på samma sätt, oavsett om utföraren står explicit utsatt eller ej. Eftersom 

skribenterna ibland missar att skriva ut vem det är som utför handlingen och gör den 

underförstådd, oftast när polisen är utövare, missar de här att leva upp till klarspråks-

rekommendationen om att förklara det som behöver förklaras. För att det inte ska råda några 

tvivel om vem det är som gör saker och utför handlingar i notiserna borde skribenterna skriva 

ut vem som gör sakerna, även när det egentligen är uppenbart att det är polisen som utför 
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handlingarna eftersom det som sker ingår i polisens arbetsuppgifter, som att upprätta 

avspärrningar och skriva polisanmälan. 

     Vid läsning av notiserna krävs det att läsare och skribent är överens om vilka de 

underförstådda utövarna av handlingar är, att läsaren förstår det förbestämda men inte utsatta 

att det är polisen som utför de handlingarna som inte har något uppenbar utövare. Även om 

det inte alltid står utsatt vem som utövar handlingarna finns det ledtrådar som kan hjälpa 

läsaren lista ut det. Notisens avsändare är polisen och notisen återfinns på polisens webbplats 

eller twitterkonto. Samtidigt är referensbindningen av andra utövare av handlingar i notiserna 

bra och tydligt vilket gör att det i många fall bara finns polisen kvar som möjlig kandidat till 

utövare. Man kan argumentera för att skribenterna ska bli bättre på att skriva ut polisen som 

utövare, ur ett klarspråksperspektiv, men samtidigt finns det också många ledtrådar utanför 

texten som läsaren kan ta hjälp av.  

 

7.6 Språklig korrekthet 

Många av händelsenotiserna är språkligt korrekta. De som inte är det har för det mesta små 

fel i sig, det är stavfel och grammatiska fel. För mottagaren är det här något som riskerar att 

störa läsningen, även om det inte är stora fel. Klarspråksrekommendationer säger inget om att 

texterna som skrivs med hjälp av klarspråk ska vara språkligt korrekta men det är något man 

kan ta för givet att de borde vara.  

     De små felen kanske inte gör en jättestor skillnad för den enskilda läsaren och särskilt om 

läsaren bara läser några få notiser. Men frågan är om de här små felen i det långa loppet kan 

förändra synen på Polismyndigheten? Englund & Ledin (2003:161) menar att det inte är 

texterna som har makt utan det är institutionen bakom som utövar makt genom sina texter. 

Polismyndigheten är en statlig myndighet med personer anställda som skribenter. Många 

skulle nog anse att man kan kräva att de skribenterna, och Polismyndigheten, ska kunna 

skriva korrekta texter utan fel, oavsett hur stora eller små de är. Händelsenotiserna är texter 

som inte har någon funktion internt utan de är enbart till för allmänheten och journalister. En 

myndighet som har personer anställda för att skriva texter till allmänheten borde se till att 

texterna är korrekta, annars finns det en risk att det kan påverka synen på myndigheten och 

att de förlorarar sin auktoritära makt. Om det finns element som stör läsningen av texter är 

det saker som läsaren kan haka upp sig på. Om det är återkommande problem kan det kanske 

finnas en risk att folk slutar läsa texterna på grund av störande element i dem. Att 

allmänheten slutar läsa en viss typ av texter är inte bra, dels eftersom de texterna kan 
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innehålla viktig samhällsinformation, dels för myndigheten själv eftersom de riskerar att 

förlora sin auktoritet.  

 

7.7 Genren händelsenotiser jämfört med andra myndighetsgenrer  

Polisens händelsenotiser är en form av myndighetstext. Det är en genre av text som inte är ute 

efter att utöva makt utan är informerande och ute efter att bygga förtroende. 

Polismyndigheten är en myndighet med en unik makt i Sverige och mycket av polisens 

anseende hänger på hur mycket förtroende allmänheten har för dem. De är en myndighet som 

är mycket mer synlig än många andra myndigheter och arbetar nära personer som de är i 

kontakt med. Många andra myndigheter med makt åker exempelvis inte hem till personer 

eller stoppar deras bilar.  

     På grund av den makt som Polismyndigheten har och med tanke på hur nära människor de 

arbetar kan det finnas förväntningar från allmänheten att det ska finnas transparens och 

information om vad polisen sysslar med. Här kan händelsenotiser spela stor roll. Det är en 

genre som inte utövar makt över läsaren, den säger inte till läsaren vad den får eller inte får 

göra utan den har i princip som enda syfte att informera allmänheten om polisens insatser. De 

enda undantagen från detta är, enligt de notiser som undersökts, om polisen vill få tag på 

vittnen eller iakttagelser som de misstänker allmänheten har gjort.  

     Läsarna av den här genren är inte tvingade att ta del av informationen utan gör det av fri 

vilja. De behöver inte svara polisen på något sätt utan all kommunikation från läsaren är 

frivillig. Informationen som ges är inte livsnödvändig för läsaren och polisen delger bara viss 

del av informationen som finns kring vissa av de insatser de gör.  

     De aspekterna – att genren inte är maktutövande, inte ger livsnödvändig information och 

att den inte kräver svar från läsaren – gör att genren skiljer sig från många andra 

myndighetsgenrer. Många av de texter som myndigheter publicerar är till för att informera 

allmänheten om sådant de behöver veta, informera om beslut som har tagits eller för att de 

vill ha information från medborgarna. Händelsenotiserna är endast ute efter, förutom vissa 

undantag, ge information till den nyfikne medborgaren om hur polisen arbetar och om vissa 

insatser polisen har gjort.  

     Ett argument för klarspråk brukar vara att det gör texterna mer demokratiska eftersom fler 

kan förstå och ta del av dem. Men med en genre som händelsenotiser som inte utövar någon 

makt och inte ger livsnödvändig information, behövs verkligen klarspråk? Jag skulle säga att 

ja, notiserna behöver klarspråk men att man måste välja de rekommendationer som känns 

mest relevanta för genren och hålla sig till dem. I det här fallet skulle de rekommendationerna 
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vara sådana som ”Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer”, ” Undvik 

långa och invecklade meningar” och ” Sammanfatta det viktigaste”.  

 

 

8. Avslutning 

Den här uppsatsens syfte var att undersöka om klarspråk används i Polismyndighetens 

händelsenotiser, i vilken utsträckning det förekommer och vilka klarspråksrekommendationer 

som följs. Detta har undersökts genom en klarspråksanalys. Den första aspekten var 

dispositionen. Där undersöktes vilka olika varianter av dispositioner som användes. Den 

andra aspekten som undersöktes var lexikon; om det fanns ord från polisens yrkesspråk med, 

ålderdomliga ord och ord som förklarades eller förtydligades. Efter det gjordes en 

interpersonell analys på notiserna. Sedan undersöktes i vilken utsträckning referensbindning, 

tematisk bindning och konnektivbindning fanns i notiserna och hur väl den fungerade. Den 

femte aspekten som undersöktes var om handlingars utövare stod utsatta. Slutligen 

undersöktes hur språkligt korrekta händelsenotiserna var.  

     Undersökningen visade att svåra ord förklaras eller förtydligas och att många av de ord 

från polisens yrkesspråk som finns i notiserna också finns i allmänspråket. Det är främst 

dispositioner som utgår från en fast situation och dispositioner med tidsangivelser som 

används. Referensbindningen och den tematiska bindningen fungerar väl och det finns 

konnektivbindningar i notiserna men de används sparsamt. I en hel del fall stod inte utövaren 

av handlingen utsatt utan var underförstådd. Det fanns också en del språkliga fel i texterna, de 

flesta små stavfel eller grammatiska fel. Den interpersonella analysen visade att polisens röst 

är flera olika tydliga avsändare, det förekommer inga frågor till läsaren och väldigt få 

uppmaningar. Pronomen används för att beskriva och omtala offer, vittnen, gärningspersoner 

och andra personer som figurerar i händelsenotiserna men används inte för att tala om 

polisen.  

     Flera av klarspråksrekommendationerna används i notiserna. De som följs är i första hand 

att skriva informativa rubriker, välja relevant innehåll, stryka sådant som inte behövs och 

använda begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. De klarspråksrekommendationer 

som kan förbättras är att förklara allt som behöver förklaras och disponera texten på ett 

logiskt sätt. De kan förbättras eftersom utövaren av handlingar ofta är underförstådd och 

därmed förklaras det inte vem det är som utför handlingarna.  
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     Händelsenotiserna går att läsa och förstå men det finns aspekter som kan förbättras för att 

underlätta för mottagaren. En av de aspekterna är dispositionen. Även om många notiser 

följer samma disposition finns det stor variation i hur notiserna ser ut, hur utbyggda med 

information de är och hur olika stycken i notiserna ser ut. Eftersom notiserna skrivs av väldigt 

många olika personer på många olika platser i landet skulle det krävas utbildning i hur 

notiserna skulle kunna förbättras och bli mer enhetliga och unisona.  
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https://www.isof.se/download/18.42699e142b734b5516dd/1529493971202/Spr%C3%A5klagen_i_praktiken%E2%80%93riktlinjer_f%C3%B6r_till%C3%A4mpning_av_spr%C3%A5klagen.pdf
https://www.isof.se/download/18.42699e142b734b5516dd/1529493971202/Spr%C3%A5klagen_i_praktiken%E2%80%93riktlinjer_f%C3%B6r_till%C3%A4mpning_av_spr%C3%A5klagen.pdf
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Publicerad 6 april 11.42, uppdaterad 12.16  

 

Publicerad 6 april 15.02 
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Publicerad 6 april 20.44  

 

Publicerad 6 april 21 36  
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Publicerad 7 april 09.04, uppdaterad 7 april 11.11 

 

Publicerad 7 april 11.14  
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Publicerad 7 april 11.25, uppdaterad 11.34 

 

Publicerad 7 april 12.57, uppdaterad 7 april 13.32 
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Publicerad 7 april 13.46 

 

Publicerad 7 april 16.36 
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Publicerad 7 april 15.49, uppdaterad 7 april 17.48 

 

Publicerad 7 april 21.36  

 

Publicerad 7 april 21.57 
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Publicerad 8 april 06.32 

 


