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Polisen skriver händelser 

En systemisk-funktionell genreanalys av polisens händelsenotiser 

Elinor Norén 

Sammanfattning 

I uppsatsen undersöks polisens händelsenotiser genom en systemisk-funktionell genreanalys på två 

nivåer. Syftet är att undersöka händelsenotisen som genre genom att studera skrivförloppet och vilka 

strukturella och lexikogrammatiska val som skribenterna gör när de skriver. Skrivförloppet analyseras 

som en makrogenre och de enskilda notiserna undersöks utifrån begreppet basgenre. För varje 

basgenre identifieras genrestruktur och lexikogrammatiska drag. Notiserna kategoriseras även i enkla 

respektive komplexa genrer. Resultatet visar att de flesta händelsenotiser tillhör enkla genrer och att 

den vanligaste genren är fullständig återberättelse. Det visade sig att de basgenrer som tagits fram för 

genrearbete i skolan inte räckte till för att analysera materialet fullt ut och därför har en ny basgenre, 

fragmentarisk återberättelse, introducerats. Resultatet visar även att de flesta händelsenotiser skrivs 

utifrån en händelserapport vilken har stor inverkan på hur händelsenotiserna framställs. Händelse-

notiserna förhåller sig på olika sätt till händelserapporterna, vilket antas ha att göra med hur mycket 

enskilda skribenter väljer att göra egna tolkningar, tillföra samband och värderingar och strukturera 

texten. Uppsatsen antyder även att det kan finnas en problematik i att överföra information från 

händelserapporter till händelsenotiser, då det finns en viss motsättning i att producera en välskriven 

text och samtidigt återge ett händelseförlopp på ett tillförlitligt sätt.   

Nyckelord 

Genreanalys, polisen, polistexter, SFL, basgenre, makrogenre, enkla genrer, komplexa genrer, 

händelsenotis.  
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1 Inledning 

Polisens arbete omnämns dagligen i dags- och kvällstidningar, i tv och radio. Genom olika medier får 

vi ta del av ordningsmaktens utryckningar och ingripanden vid händelser som inträffar i samhället. 

Men hur ser det ut när polisen själva skriver om aktuella händelser? Den här uppsatsen handlar om 

polismyndighetens händelsenotiser som dagligen publiceras på webbplatsen www.polisen.se. Det 

finns ett stort intresse för notiserna hos allmänheten och texterna utgör därför en viktig del av 

myndighetens ”ansikte utåt”. Mitt första intryck av händelsenotiserna var att det var en märklig och 

oenhetlig samling texter som var svår att kategorisera enligt ett bekant mönster. Några texter liknade 

pressmeddelanden, andra nyheter, vissa var inlevelsefulla och dramatiska och somliga var korthuggna 

och telegramliknande. Jag upplevde att det var svårt att få en uppfattning av genren händelsenotis och 

vad som egentligen var syftet med dessa texter. Uppsatsen undersöker därför händelsenotiserna ur ett 

genreperspektiv. En systemisk-funktionell genreanalys utförs på två nivåer. Jag analyserar dels själva 

skrivförloppet som en makrogenre och dels de enskilda notisernas genrestruktur och lexiko-

grammatiska drag. I min undersökning har jag tillämpat Sydneyskolans genreteori – en modell som 

tidigare använts mycket inom pedagogisk verksamhet i grundskolan, men sällan tillämpats inom 

svensk brukstextforskning.  

1.1 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens inledande avsnitt presenteras bakgrundsinformation om polisen som organisation och 

kommunikation inom polisen. Därefter presenteras en genomgång av tidigare forskning om polisers 

skrivande och systemisk-funktionell genreforskning. I slutet av kapitel ett formuleras syfte och fråge-

ställningar. Kapitel två utgörs av en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna – framförallt 

systemisk-funktionell genreanalys – med förklaringar av viktiga begrepp. I kapitel tre redogör jag för 

materialinsamling och analysmetoder. Uppsatsens resultat presenteras i två delar i kapitel fyra. 

Resultatkapitlet består dels av en analys av makrogenren händelse och dels en genreanalys av 

händelsenotiserna.  I kapitel fem diskuterar jag resultatet samt lägger fram uppslag för framtida 

forskning och försöker skissa upp vad genreperspektivet eventuellt kan bidra med till polisens 

verksamhet.  

1.2 Om polisen 

1.2.1 Polisens organisation 

Polisen genomgår just nu en stor omorganisation som pågått sedan 2015 då de tidigare 21 polis-

myndigheterna slogs samman med Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium och 

bildade en sammanhållen polismyndighet. I januari 2015 tillträdde även en ny rikspolischef i Dan 

Eliasson, som har övergripande ansvar för myndighetens verksamhet.  

Myndigheten är indelad i sju polisregioner: Nord, Bergslagen, Väst, Syd, Mitt, Stockholm och Öst. I 

och med ombildningen av myndigheten ska regionerna indelas i polisområden som i sin tur ska indelas 

i lokalpolisområden. När den nya organisationen är etablerad kommer det att finnas ett trettiotal 

polisområden och ett hundratal lokalpolisområden (Polismyndigheten 2016b). Den bärande idén är att 

http://www.polisen.se/
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lokalpolisområdena ska utgöra basen för verksamheten och förkorta beslutsvägarna (Polismyndigheten 

2016a). På nationell nivå finns fem gemensamma avdelningar för områdena HR, it, ekonomi, 

kommunikation och juridik. Dessutom ingår Nationella operativa avdelningen, Internrevisionen, 

Avdelningen för särskilda utredningar, Nationellt forensiskt centrum och Rikspolischefens kansli i 

organisationen. 

1.2.2 Polisens värdegrund 

Polismyndighetens värdegrund fokuserar på professionalitet och förtroendeskapande och det finns tre 

ledord som ska genomsyra verksamheten. Anställda inom polisen ska vara engagerade, effektiva och 

tillgängliga. De ska också ”värna om allas lika värde”, vara ”fokuserade på resultat, samarbete och 

ständig utveckling” samt ”hjälpsamma, flexibla och stödjande” (Polismyndigheten u.å.). 

1.3 Kommunikation inom polisen 

Polisen har en ny kommunikationspolicy sedan 2015. I den står bland annat att kommunikationen ”ska 

bidra till att upprätthålla och stärka förtroendet för myndigheten […] öka tryggheten och minska 

brottsligheten” (Polismyndigheten 2015). All kommunikation ska ske på mottagarnas villkor och 

språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt och följa Språklagen. Polisen ska vara en öppen och 

tillgänglig myndighet och kommunikationen ska vara saklig, ge relevant information och ”baseras på 

fakta och expertis”. I kommunikationspolicyn lyfter man även fram vikten av att ”hålla isär det 

professionella uppdraget och personliga åsikter”.  

1.3.1 Polisen i sociala medier  

Polisen finns idag i flera olika sociala medier. Mest utbredd är polisens närvaro på Facebook och 

Twitter men de finns även på Instagram och Youtube. Enligt polisens webbplats är syftet med polisens 

aktiviteter i sociala medier att utveckla dialogen med allmänheten (Polismyndigheten 2016c). Sociala 

medier används också för att dela brottsförebyggande information och berätta om polisens arbete.  

I en artikel från 2015 i tidningen Svensk polis nämns den balansgång som det innebär att samtidigt 

skriva intressant och trovärdigt (Magnusson 2015). Enskilda poliser har kritiserats för att vara 

subjektiva när de skrivit i egenskap av sin yrkestitel i sociala medier. Samtidigt visar 

Rikspolisstyrelsens utvärdering av polisens närvaro i sociala medier att aktiviteterna i sociala medier 

minskar avståndet mellan polisen och allmänheten och på så sätt har en positiv effekt på allmänhetens 

förtroende för myndigheten (Stakston 2013). 

1.3.2 Händelsenotiserna 

Händelsenotiserna är korta texter om ett urval av polisens utryckningar och publiceras på polisens 

externa webbplats. På startsidan finns en länk till sidan där man även kan filtrera händelser efter län. 

Händelsenotiserna har sitt ursprung i nedsläckningen av den gamla analoga polisradion, som skedde 

omkring 2010. Då infördes det nya radiokommunikationssystemet RAKEL som inte är möjligt att 

avlyssna för varken journalister eller allmänheten. Händelsenotiserna skulle därför från början utgöra 

en informationskälla för journalister, som ett substitut för den avlyssning man tidigare bedrivit. 

Övergången till RAKEL har kritiserats, framförallt av journalister som menat att de strypta avlyss-

ningsmöjligheterna gjort att det nu är polisen som väljer vad medierna ska rapportera om, vilket 

riskerar att bli ett demokratiproblem (se till exempel Björk 2011). Numera erbjuder polisen en RSS-

tjänst som gör det möjligt att prenumerera på flödet av bland annat händelsenotiser, pressmeddelanden 
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och nyheter och det finns även nedladdningsbara appar till mobiltelefon och surfplatta genom vilka 

man kan följa polisens RSS-flöde. Alla händelsenotiser får också en automatisk länk i polisens 

Twitter-flöde. Det innebär att händelsenotiserna kan nås genom andra kanaler än på polisens egen 

webbplats.  

Händelsenotiserna skrivs av personer med olika befattningar inom polismyndigheten. Många är 

poliser, andra är till exempel informatörer. Skribenterna sitter i anslutning till någon av polisens 

ledningscentraler. Där arbetar även de operatörer som tar emot samtal som kopplas till polisen från 

SOS Alarm och som prioriterar polisens utryckningar. Urvalet av händelsenotiser påverkas av flera 

faktorer. Det är endast en bråkdel av alla polisens utryckningar som resulterar i en händelsenotis och 

mängden händelsenotiser varierar från län till län samt beroende på tidpunkt på dygnet. I vissa län kan 

det dröja flera dagar mellan notiserna medan andra län publicerar ett antal notiser dagligen. De flesta 

händelsenotiser skrivs utifrån de händelserapporter som upprättas vid ledningscentralerna (se avsnitt 

4.1.1). Det måste för det första finnas en händelserapport som är tillräckligt utförlig för att skriva en 

händelsenotis utifrån. En annan viktig faktor är att notisen inte på något sätt får riskera att förstöra en 

pågående utredning. Dessutom får man nog medge att skribentens personliga uppfattning om vad som 

är en intressant händelse även påverkar urvalet. 

De användarundersökningar som polisen låtit göra visar att händelsenotiserna är de populäraste 

texterna på webbplatsen. Fler än hälften av besökarna läser just händelsenotiserna och fritextsvaren i 

den senaste användarundersökningen visar att många vill ha fler händelsenotiser och snabbare 

uppdateringar (Gierrta 2016).  

 

Riktlinjer för händelsenotiser 

Skribenter som skriver händelsenotiser har hjälp av Handledning för dig som skriver händelsenotiser 

(Polismyndigheten 2012). Handledningen tar upp såväl frågor om innehåll som språkbehandling. 

Språket i händelsenotiserna ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt” i enlighet med direktiven för 

språket i offentlig verksamhet enligt 11 § språklagen. Skribenten uppmanas även att vara objektiv och 

undvika värdeladdade ord, interna uttryck, facktermer och förkortningar. Texten ska disponeras enligt 

principen ”det viktigaste först” och innehållet ska besvara frågorna ”var, vad, vem/vilka och när”.  Det 

finns vissa saker som polisen i allmänhet ska avstå från att skriva om. En händelsenotis får inte skrivas 

så att enskilda personer riskerar att identifieras eftersom det skulle strida mot personuppgiftslagen. 

Polisen ska heller inte ge någon publicitet åt kriminella nätverk eller idrottshuliganer. 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Forskning om polisers skrivande 

De senaste språkvetenskapliga studierna av polisers skrivande har utförts av Sofia Ask och Gunilla 

Byrman inom forskningsprojektet Texter med tyngd – Skrivande i utbildning och yrkesliv. Inom 

projektet undersöks myndighetsskrivande i både utbildning och yrkesliv för poliser, socionomer och 

lärare genom observationer, intervjuer, enkäter och textanalyser (Ask & Byrman 2009:3). När det 

gäller polisyrket har forskningen främst inriktats på hur yrkets språkliga färdigheter utvecklas under 

polisutbildningen och hur väl utbildningen förbereder studenterna för skrivande i det kommande 

arbetslivet. Sammanfattningsvis har Ask och Byrman visat att utbildningen inte ger studenterna 

tillräcklig förberedelse för yrkesspecifikt skrivande, trots att ”poliser i hög grad har ett skrivande yrke” 
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(Ask & Byrman 2009:11). De slår även fast att genrer som anmälan, förhör och PM måste ha en tydlig 

struktur.  

I artikeln ”´Skola är en sak och myndigheten är något annat´ – Skrivundervisning på svensk 

polisutbildning” (2011) presenterar Ask tre olika sätt som poliser utvecklar sitt yrkesskrivande på. Det 

sker dels genom diskussioner med erfarna kollegor, dels genom att ”imitera den genre man försöker 

lära sig” och dels genom att ”läsa och ta intryck av de texter som accepteras och används inom 

diskursen” (Ask 2011:23). Ask har även skrivit boken Skrivande polis (2013) som numera används vid 

landets polisutbildningar. Boken riktar sig till polisstudenter och yrkesverksamma poliser och är 

upplagd som en handbok i praktiskt polisskrivande samtidigt som den bygger på språkvetenskaplig 

forskning. I boken tar Ask upp den speciella skrivsituationen som ofta föreligger i polisarbetet. Poliser 

måste kunna skriva sakligt och objektivt om händelser som ofta är ”känslomässigt påfrestande”(Ask 

2013:31). Skrivandet kan dessutom ske när som helst under dygnet och ibland i en stökig arbetsmiljö. 

Ask tar också upp att polisens skrivande har att förhålla sig till både talspråk och lagspråk och det 

svåra i att anpassa en text efter många möjliga mottagare med olika krav (Ibid. 95). Till exempel en 

anmälan läses av såväl kollegor, åklagare och de personer som är inblandade. En ytterligare dimension 

i polisens språkliga vardag är omvandlingen från tal till skrift: ”Det som särskilt påverkar Polisens 

texter är att de oftast utgår från tal som blir till skrift” (Ibid. 33).  

Byrman undersöker i artikeln ”Police Witing Techniques in Reported Interviews” (2013) hur poliser 

återberättar den intervjuades utsaga i förhörsprotokoll i utredningar av brott i nära relationer. Hon 

fokuserar särskilt på hur polisen använder sig av citat och snedstreck i framställningarna (Byrman 

2013:249). Byrman menar att sättet som förhörsprotokollen skrivs på kan vara en av anledningarna till 

att brott i nära relation sällan leder till åtal (Ibid. 252-253).  

Tidigare undersökningar av polisförhör har gjorts av Linda Jönsson (1988) och Ingetora Gumbel 

(2000). Genom bandinspelningar och intervjuer studerar Jönsson polisförhörets kommunikations-

situation och intresserar sig särskilt för i vilken utsträckning det är den misstänktes berättelse som 

återges i den skrivna rapporten (Jönsson 1988:3). Hon tar även upp det komplexa i skiftet mellan 

modaliteter i överföringen av talad dialog till monologisk text (Ibid. 76) och menar att polisen har ett 

stort inflytande över berättelsen som återges (Ibid. 51). Hon betraktar dessutom polisförhöret som en 

genre med olika faser och ramfaktorer. Ramfaktorer som begränsar polisförhöret som genre kan till 

exempel vara bestämmelser, normer, arbetsrutiner, ekonomiska ramar, blanketter och måldokument 

(Ibid. 14). Gumbel undersöker i sin studie både hur misstänktas och brottsoffers berättelse framställs i 

förhörsprotokollen i fall som rör kvinnomisshandel. Resultatet visar att de skrivande polisernas 

inställning till de misshandlade kvinnorna och de misstänkta männen framträder i förhörsprotokollen 

(Gumbel 2000).  

Birgitta Leijonhielm (1990) har undersökt polisers skrivsituation och språket i brottsanmälningar. 

Resultatet visar att poliser har en svår skrivsituation ”eftersom det inte finns avsatt tid för den process 

som är naturlig i allt skrivande, nämligen planering, organisation, skrivande, värdering och 

omskrivning” (Leijonhielm 1990:95). Leijonhielm menar även att kunskapen om skrivprocessen är för 

dåligt utvecklad hos poliser. Men enligt Leijonhielm räcker det inte med utbildning för att utveckla 

denna kunskap utan för ”att omsätta den i praktiken fordras en omorganisation av polisernas skrivande 

ute på fältet” (Ibid.).  Jönsson och Leijonhielms forskning kan antas vara utdaterad med tanke på hur 

polisens tekniska hjälpmedel utvecklats sedan slutet av åttio- och början av nittiotalet. Men deras 

resultat är ändå intressanta att jämföra med min undersökning.   
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Det finns även ett par studentuppsatser på kandidatnivå som behandlar polisskrivande. Bland dessa 

kan Anna Eks Subjektivitet i objektiva texter. Evaluerande språk i polisstudenters och 

yrkesverksamma polisers pm (2013) och Pappinens Återberättade berättelser: Om anföringsbruk i 

förhörstext (2010) nämnas. Ek undersöker evaluerande språkbruk i avrapporterings-pm med hjälp av 

Appraisal-teorin och visar att både studenter och yrkesverksamma poliser använder evaluerande språk, 

vilket kan äventyra objektiviteten och rättssäkerheten i texterna (Ek 2013:27-28).   

1.4.2 Forskning om polisen i sociala medier 

Polisens närvaro i sociala medier har främst utforskats inom ämnet medie- och kommunikations-

vetenskap. Thérése Fleetwood och Felicia Joneby har i sitt examensarbete inom medieteknik 

undersökt polisens närvaro på Twitter. De har intervjuat poliser som använder Twitter i tjänsten och 

resultatet visar att det ännu saknas inarbetade regler och förhållningssätt för hur polisen ska använda 

sig av Twitter (Fleetwood & Joneby 2013). De menar även att det finns två typer av polistwittrare: en 

social och engagerad typ av twittrare som använder humor och skriver på ett underhållande sätt, samt 

en ”yrkestwittrare” som använder Twitter som ett strategiskt verktyg och noga överlägger tweetsen 

innan de publiceras (Ibid.). 

Inom det språkvetenskapliga fältet kan ett par studentuppsatser nämnas. Johanna Lundeberg har gjort 

en retorisk analys av två poliskontors inlägg på Facebook med syfte att undersöka vilken bild polisen 

ger av sig själv och vilka händelser polisen väljer att rapportera om. Resultatet visar att de olika polis-

kontoren väljer att rapportera om olika typer av händelser samt att de skriver på olika sätt om olika 

händelser (Lundeberg 2013). En annan uppsats som behandlar polisens aktivitet på Facebook är 

Helene Wallskärs som undersöker evaluerande språkbruk i polisens inlägg genom att tillämpa 

Appraisal-teori. Wallskär visar att evaluerande uttryck förekommer i en majoritet av Facebook-

inläggen (2015).  

1.4.3 Systemisk-funktionell genreforskning 

Genrebegreppet används inom olika vetenskapliga områden och det tillämpas även på olika sätt inom 

språkvetenskapen. Begreppet förekom ursprungligen främst inom litteraturvetenskapen och senare 

inom till exempel filmvetenskapen (Ledin 2001). Den mest välkända språkforskningen om genre har 

utförts av den amerikanska retorikforskaren John Swales. Begreppet används även inom till exempel 

Faicloughs diskursanalys. Jag ansluter mig dock till den genreteori som vuxit fram i den så kallade 

Sydneyskolan med förgrundsfigurerna James Robert Martin och David Rose. Därför kommer jag inte 

att närmare behandla några andra genreinriktningar i forskningsöversikten.  

Sydneyskolans genremodell har i Sverige inte tillämpats i någon högre utsträckning inom språkveten-

skaplig forskning. I en ännu opublicerad artikel har Bellander tillämpat modellen på bloggtexter inom 

forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället. Bellander 

studerar hälsobloggar, så kallade hjärtebarnsbloggar som skrivs av föräldrar till barn med hjärtfel med 

syfte att visa hur bloggen som kommunikationsform kan fungera som en resurs för lärande (Bellander 

2016:2). Hon menar att texterna på bloggarna ”med hjälp av sin genrestruktur, ger uttryck för vissa 

typer av kunskap” (Ibid.). I artikeln studerar Bellander vilka strukturella och språkliga val som blogg-

innehavarna gör genom att undersöka vilka strukturella ramar som omger bloggarna, vilka genrer som 

dominerar samt hur genreblandning används för meningsskapande i bloggarna (Ibid. 3). Resultatet 

visar att hjärtebarnsbloggar inordnar sig i en narrativ makrogenre och att enskilda blogginlägg till 

övervägande del är narrativer (berättelser) och personliga återgivanden (Ibid. 26). Men Bellander visar 

också hur en genreblandning används, till exempel genom att visa hur klassificering, beskrivning och 
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förklaring av diagnoser och symptom används för att skapa förståelse för medicinska fenomen och 

instruktion, anvisning och argumentation används för att kommunicera information till andra (Ibid. 

27). I min undersökning av polisens händelsenotiser har jag inspirerats av Bellanders metod att 

undersöka vilka strukturella och språkliga resurser som används för meningsskapande inom olika 

genrer.  

Maite Taboada, som är verksam vid Simon Fraser University i Kanada, har utforskat genre utifrån ett 

systemisk-funktionellt perspektiv när hon undersökt onlinepublicerade filmrecensioner och 

meddelanden på diskussionsforum på internet. Båda studierna är korpusundersökningar och hon 

studerar både genrernas strukturella steg samt lexikogrammatiska drag. Taboadas undersökning om 

filmrecensioner på internet visar att de typiskt består av två steg: Evaluation (värdering) och 

Description (beskrivning) (Taboada 2011:264). Som lexikogrammatiska drag analyserar hon 

evaluerande ord samt temporala och kausala konnektiver1 och konstaterar att temporala konnektiver är 

vanligare i beskrivning medan kausala är vanligare i värdering (Ibid.). I värdering förekom, inte 

oväntat, fler evaluerande ord än i beskrivning (Ibid.). Taboadas undersökning av inlägg i diskussions-

forum pekar på fyra typer av inlägg: ”Requests for advice or information”, ”argumentation”, ”bashing 

and pumping” och ”attacks”. Hon nämner samtidigt att det förekommer fler än dessa genrer på 

internetforum. Taboada menar att genreanalys kan tillämpas för automatisk klassificering av inlägg på 

forum för att underlätta sökning efter inlägg:  

Such classification could be used when searching for messages. One could add the genre of the 

document to search criteria, and search only for messages that are “informative”. Bulletin board 

administrators might want to search for “personal attacks”, to be removed from the board. In a 

political discussion thread, it would be very useful to be able to search for messages that offer 

“pro” and “con” arguments for a particular position or point of view. (Taboada 2004:56) 

Det är en intressant tillämpning av genremodellen som angränsar till ämnen inom data- och 

systemvetenskap.  

1.5 Syfte och frågeställning 

Ett övergripande syfte är att kartlägga polisens händelsenotiser som genre. Mer specificerat är syftet 

att undersöka hur polisen skriver om aktuella händelser i händelsenotiserna. För att ta reda på detta 

undersöker jag både skrivförloppet och de färdiga texterna ur ett genreperspektiv.   

Frågeställningar: 

 Hur kan skrivförloppet för händelsenotiserna beskrivas?  

 På vilket sätt förhåller sig händelsenotiserna till händelserapporterna? 

 Vilka strukturella och lexikogrammatiska val gör polisen när de skriver om händelser i 

händelsenotiserna?  

                                                      
1 Vilket är det som jag i uppsatsen kallar logiska tids- och orsakssamband. Se 2.2.3. 

http://www.sfu.ca/
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Systemisk-funktionell lingvistik 

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) har utvecklats ur sociosemiotiken. Teoribildningen grundades 

av M.A.K. Halliday under 1970-talet. Utgångspunkten är i grunden sociosemiotisk och SFL fokuserar 

på betydelse och funktion till skillnad från andra grammatiska beskrivningar som sätter form i fokus 

(Hållsten, Rehnberg & Wojahn 2013:5). De teoretiska utgångspunkterna presenteras bland annat i 

Hallidays och Matthissens An introduction to functional grammar (senaste utgåvan 2014). Holmberg 

och Karlsson har översatt SFL till svenska i boken Grammatik med betydelse: En introduktion till 

funktionell grammatik (2013) och Holmberg, Karlsson & Nord i boken Funktionell textanalys (2011). 

Det är de svenska begrepp som presenteras i dessa böcker som används i den här uppsatsen 

tillsammans med de begrepp som är specifika för genreanalysen, vilka jag presenterar i avsnitt 2.2.  

Enligt SFL har språket tre övergripande funktioner, så kallade metafunktioner:  

 

 Den ideationella metafunktionen handlar om hur språket framställer världen (Holmberg & 

Karlsson 2013: 73). Med utgångspunkt i den ideationella metafunktionen kan man ta reda på 

till exempel hur en text framställer vad som sker eller vilket perspektiv som en text 

konstruerar (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:36).  

 Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket skapar relationer mellan talare 

och lyssnare eller skribent och läsare. En textanalys med utgångspunkt i den interpersonella 

metafunktionen kan till exempel visa vilken skribent- eller läsarroll som framställs i en text, 

vilka värderingar som framträder eller grad av modalitet (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011:111).  

 Den textuella metafunktionen handlar om hur sammanhang skapas i en text genom att den 

interpersonella och den ideationella metafunktionen organiseras och skapar ett 

informationsflöde (Martin & Rose 2008:24, Holmberg & Karlsson 2013:143).  

2.2 Genreanalys enligt Sydneyskolan 

Sydneyskolans genremodell har framförallt använts som pedagogisk modell inom grundskolan i 

Australien men även fått genomslag i andra länder, däribland Sverige. Den brukar benämnas 

genrepedagogik och forskarnas syfte med genreprojektet var från början att utforma en skrivpedagogik 

för grundskolan (Martin & Rose 2012:1).  

2.2.1 Definition av genrebegreppet 

Sydneyskolan har inspirerats av Bachtins ”speech genres” i det att man ser genrer som ”relatively 

stable types” och utgångspunkten är att genrer är olika sätt att använda språk för att uppnå olika 

kulturellt betingade mål eller syften (Eggins & Martin 1997:6).  

För Martin och Rose är genre en stegvis, målinriktad social process (2008:6). Definitionen kräver en 

något mer utförlig förklaring: Stegvis eftersom det vanligtvis krävs fler än ett steg för att nå fram till 

ett mål, målinriktad eftersom vi blir frustrerade om vi inte genomför alla steg och social eftersom 
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skribenter formar sina texter efter olika typer av läsare (Martin & Rose 2008:6). De menar också att 

genrer är återkommande gestaltningar av mening som åskådliggör de sociala praktikerna i en viss 

kultur (Ibid.).  

Martin och Rose placerar genre i kulturkontexten, vilken de ser som det yttersta skiktet av språket (se 

Figur 1). Register, som Martin och Rose placerar i situationskontexten, består av kommunikationssätt 

(mode), verksamhet (field) och relation (tenor) och genre är själva organiseringen av registret. Så som 

Martin beskriver det: 

”genre […] makes meanings by shaping register – by conditioning the way in which field, mode and 

tenor are recurrently mapped onto one another in a given culture.” (Martin 2001:160-161) 

Martin och Rose har delvis en annan syn än Halliday på hur register och genre förhåller sig till 

varandra. För Halliday är genre snarast en del av register, men han använder inte heller genre som en 

systemisk term utan nämner den bara i förbigående (Hestbaek Andersen 2013:19 f.; Ledin 2001:17 

ff.). Enligt Martin och Rose behandlar Halliday genre som en del i situationskontextens 

kommunikationssätt (mode) (2008:16). Den här uppsatsen utgår dock från den teoretiska modell som 

Martin och Rose utarbetat, varför Hallidays genreuppfattning inte behandlas närmare.  

 

 

Figur 1. Språkets olika skikt enligt Martin och Rose. Efter Martin och Rose (2012:23; 2008:10). 

Martin och Rose har presenterat ett antal genrefamiljer: stories, histories, explanations, procedures, 

reports, arguments och text responses (2012:130). Inom varje familj finns ett antal genrer som 

kännetecknas av ett särskilt syfte (purpose) och typiska steg (stages) som texterna inom genren följer. 

Genrer realiseras dels genom strukturella typiska steg, men även genom typiska lexikogrammatiska 

drag (se till exempel Martin & Rose 2012:236 f.; Eggins & Martin 1997). I en genreanalys kan man 

därför utreda vilka lexikogrammatiska val en skribent gör för att uppnå syftet med texten. Olika 

strukturella genresteg kommer vid en sådan utredning uppvisa olika lexikogrammatiska val (Eggins 

genre 

relation 
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2004:66). Det innebär dock inte att varje steg realiserar helt olika uppsättningar av lexikogrammatiska 

val utan det handlar snarare om att se generella mönster.  

2.2.2 Makrogenre 

Texter som består av fler än en genre kallar Martin och Rose ”macrogenres” (2008:216). Jag kommer 

hädanefter att använda den svenska översättningen av begreppet – makrogenre. Begreppet makrogenre 

kan även användas i en vidare bemärkelse och beteckna kluster av genrer som till exempel romaner 

eller webbplatser (Martin & Rose 2012:331). Frances Christie är en forskare som tillämpat begreppet 

makrogenre på undervisningsförlopp för att beskriva klassrumsdiskursen (se till exempel Christie 

2002). Hon ser förloppet av olika lektioner och moment som en makrogenre som hon kallar 

”curriculum macrogenre”. Christies curriculum macrogenre är alltså ett undervisningsförlopp som 

består av flera olika underordnade klassrumsgenrer. Bodil Hedeboe, som tillämpat Christies modell i 

sin avhandling om skrivpedagogiska förlopp, menar att Christie har utvecklat Martins genremodell 

genom sin användning av begreppet makrogenre och att undervisningsförlopp kan betraktas som genre 

eftersom det har ett specifikt mål och en specifik struktur, vilket ju är själva definitionen av genre 

(Hedeboe 2002:126f.). Utgångspunkten är att så gott som alla sociala aktiviteter realiseras genom 

genrer (Christie 1997:136). Med detta synsätt blir det således möjligt att betrakta ett skrivförlopp ur ett 

genreperspektiv.  

2.2.3 Holmbergs svenska begrepp 

Per Holmberg har översatt Sydneyskolans genremodell till svenska, främst i artiklarna ”Text, språk 

och lärande: Introduktion till genreteori” (2009) och ”Funktionell grammatik för textarbete i skolan” 

(2006). Holmberg använder begreppen basgenre, enkla genrer och komplexa genrer som förklaras 

nedan.  

Basgenre 

Holmbergs begrepp basgenre motsvarar det Martin och Rose kallar genre (Holmberg 2009). Hos 

Holmberg förekommer också begreppet textaktivitet, vilket används synonymt med basgenre, men i 

den här uppsatsen används endast basgenre. Basgenrerna är ”grundläggande framställningsformer i 

text” (Holmberg 2009:15) som används enskilt eller som delar i olika genrer. I tablån nedan redovisas 

Holmbergs basgenrer, dessas generella syfte och typiska steg. 

Tablå 1. Uppställning över basgenrer efter Holmberg (2009). 

Basgenre Syfte Typiska steg 

Berättelse Skapa inlevelse i 

händelseförlopp 

Utgångssituation 

Händelseförlopp med 

komplikation 

Upplösning/poäng 

Återberättelse Återge händelseförlopp Utgångssituation 

Händelseförlopp 

Beskrivning Delge fakta Heltema 

Delteman 

Kommentar 

Ställningstagande Påverka andras åsikt Åsikt  

Skäl 
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Slutkläm 

Förklaring Reda ut något komplicerat 

(likheter/skillnader, 

orsaker/konsekvenser e.d.) 

Problem 

Utredning 

Slutsats 

Instruktion Vägleda andras handlingar Mål 

Metod 

Resultat  

 

Basgenrerna används i olika syften. Den som vill få andra att göra något använder instruktion medan 

den som vill övertyga andra om en åsikt använder basgenren ställningstagande. Både berättelse och 

återberättelse tar upp ett händelseförlopp, men i berättelsen finns inlevelse och en tydlig upplösning – 

i typfallet ”ett lyckligt slut”. Den som vill reda ut hur något hänger ihop använder en förklaring medan 

den som endast vill dela med sig av information gör det genom en beskrivning.  

Enkla genrer och komplexa genrer 
Enkla genrer är genrer som endast består av en basgenre. Ett exempel på en enkel genre är matrecept, 

som ju för det mesta enbart kräver basgenren instruktion. De genrer som byggs upp av fler än en 

basgenre kallar Holmberg komplexa genrer (2006:135) (jämf. Martin & Rose ”macrogenre” ovan). 

Komplexa genrer är till exempel krönika, debattartikel, essä och recension. För att skriva en recension 

av en film räcker det inte med en återberättelse av handlingen utan det krävs också ett 

ställningstagande som värderar filmen.  

2.2.4 Lexikogrammatiska drag i basgenrerna 

Basgenrer realiseras dels genom strukturella typiska steg, men även genom typiska lexikogrammatiska 

drag. Holmberg analyserar basgenrernas olika grammatik genom att studera processer, språk-

handlingar och logiska samband. Nedan presenteras dessa begrepp kortfattat. 

 

Processer och deltagare 

Processer tillhör den ideationella metafunktionen och realiserar det som händer i en text och länkar 

samman de deltagare som är inblandade (Holmberg & Karlsson 2013:75). Processer utgörs av verb 

eller verbgrupper och kretsar runt en processkärna. Halliday utgick från sex olika processtyper men jag 

har valt att använda Holmberg och Karlssons fyra typer: materiella, relationella, verbala och mentala. 

Processtyper med exempel. 

Processtyp Realiserar Exempel 

Materiell Handlingar och händelser Göran springer till kiosken 

Relationell Tillstånd Göran är trött 

Verbal Kommunikation Göran förklarar för Berit 

Mental Upplevelser/Förnimmelser Göran såg en björn 

 

Språkhandlingar 

Språkhandlingar hör hemma i den interpersonella metafunktionen och är avgörande för hur texter 

skapar relationer mellan skribent och läsare (Holmberg 2009). Det finns fyra grundläggande 

språkhandlingar som skapar interpersonell betydelse: påståenden, uppmaningar, erbjudanden och 

frågor. Därtill delar Holmberg in påståenden i två kategorier: neutrala och värderande (Holmberg 

2006; 2009).  
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Språkhandlingstyper med exempel.  

Språkhandling Interpersonell betydelse Exempel 

Fråga Krav på information Hur gick gripandet till? 

Uppmaning Krav på varor/tjänster Ring till polisen om du sett 

något. 

Erbjudande Givande av varor/tjänster Du kan få tala med en operatör 

om du ringer 112. 

Påstående 

 

Värderande påstående 

Givande av information 

 

Givande av värderande 

information/uttrycka åsikt 

Tjuven greps igår. 

 

Som tur var kunde tjuven gripas 

igår. 

 

Basgenrerna realiseras genom olika typer av språkhandlingar. En återberättelse utgörs till exempel av 

påståenden och en instruktion av uppmaningar. Generellt kan man säga att en skribent genom 

påståenden kan hålla en viss distans till läsaren medan värderande påståenden, frågor och 

uppmaningar ställer krav på att läsaren engagerar sig (Holmberg 2009).  

Logiska samband 
Med logiska samband menas de relationer som länkar samman satser, meningar och delar av en text. 

Martin och Rose använder begreppet ”conjunction” och kopplar det till den ideationella meta-

funktionen eftersom det berör människor, ting, processer och relationer (2012:270, 277) medan 

Holmberg uttrycker det som logiska samband som han kopplar till den textuella metafunktionen 

eftersom det handlar om hur sammanhang skapas i texter (2006:142). Min uppfattning är i linje med 

Holmbergs, främst för att min intention med att undersöka samband är just att se hur sammanhang 

byggs upp i texterna.  

Det finns fyra typer av logiska samband: tillägg (addition), motsats (comparison), tid (time) och orsak 

(consequence).2  

Sambandstyper och exempel. 

Logiskt samband Exempel 

Tillägg  och vittnet förhördes på plats. 

Motsats fast gärningsmannen hade redan försvunnit. 

Tid När polisen kom till platsen 

Orsak Eftersom vittnet kunde ge ett signalement 

 

De logiska sambanden återfinns oftast i början av satser – runt satsens så kallade tema (Holmberg 

2006:142). Bruket av logiska samband skiljer sig åt mellan olika genrer. Berättelser och instruktioner 

tenderar att ha många tids- och tilläggsmarkörer, förklaringar kännetecknas av tids- och orsaks-

markörer och ställningstaganden kännetecknas av tilläggs-, tids- och orsaksmarkörer (Martin och Rose 

2012:278).  

                                                      
2 Holmbergs översättningar och de engelska benämningarna enligt Martin och Rose inom parentes. 
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3 Material och metod 

3.1 Textmaterial 

Det analyserade textmaterialet består av en korpus på 104 händelsenotiser från polismyndighetens 

webbplats. Materialet samlades in den 28 januari 2016 då jag valde ut de fem senaste notiserna från 

varje län. Korpusen bestod från början av 105 texter men en dubbelpost upptäcktes och uteslöts ur 

materialet. Materialet omfattar totalt 8 565 ord. 

Det breda urvalet motiveras främst av att polismyndigheten hade önskemål om att undersökningen 

skulle vara representativ för hela Sverige och att det därför skulle finnas en geografisk spridning. Det 

är möjligt att invända mot att materialet omfattar så få texter från varje län och att jag i stället borde 

gjort ett större urval texter från ett färre antal län. Men då hade inte resultatet blivit representativt för 

verksamheten i hela Sverige.  

3.2 Observation och intervjuer 

En observation utfördes den 14 april 2016 på polisens ledningscentral i Stockholm. Observation 

pågick i ca 3 timmar och under tiden förde jag fältanteckningar. Under observationen följde jag en 

polis som tog emot telefonsamtal från media samt skrev händelsenotiser och efter observationen 

gjordes en uppföljande intervju med denna polis (se intervjuunderlag i bilaga 2). Observationen och 

intervjun med polisen har fungerat som materialinsamlingsmetod för att undersöka skrivförloppet och 

händelsenotisens förhållande till händelserapporten. En ytterligare intervju gjordes med polisens 

samordnare för den externa webbplatsen. Denna intervju fungerar mest som bakgrundsinformation i 

mitt arbete. Båda intervjuerna spelades in med tillåtelse av de intervjuade personerna och 

transkriberades därefter översiktligt.   

Utöver observationen och intervjuerna som nämnts ovan har jag vistats på polisens kommunikations-

avdelning i Stockholm under ett par veckor. Även om jag mest arbetat självständigt med att sortera 

och analysera mitt material har det varit värdefullt att få en inblick i hur polisen arbetar med 

kommunikation och att ha möjligheten att ställa frågor när jag undrat något. Jag upplever att de 

anställda som jag fått kontakt med på kommunikationsavdelningen och ledningscentralen varit mycket 

behjälpliga och tillhandahållit mig det material som jag behövt för min undersökning. 

Observationen och intervjuerna utfördes i Stockholm av praktiska skäl. Det hade naturligtvis varit 

intressant att undersöka verksamheten vid fler av polisens ledningscentraler, men inom ramen för 

kandidatuppsatsen, som ändå får ses som ett begränsat bidrag till forskningen, var det inte möjligt att 

genomföra. 

3.3 Analysmetod 

Materialet har angripits med en systemisk-funktionell genreanalys med utgångspunkt i den modell 

som Martin och Rose utvecklat. Jag har främst utgått från Holmbergs version av genremodellen samt 

Christies definition av makrogenre (se 2.2). Analysen har utförts i två delar som jag beskriver nedan. 
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3.3.1 Makrogenreanalys 

För det första har jag analyserat skrivförloppet och händelsenotisens relation till händelserapporten 

utifrån begreppet makrogenre. Med makrogenre avser jag alltså den process genom vilken 

händelsenotiserna blir till (se 2.2.2). Att använda begreppet makrogenre för att undersöka den sociala 

skriftpraktiken och skrivförloppet är förhållandevis outforskat och delvis ifrågasatt. Till exempel 

menar Holmberg att den tidigare forskning som utgått från makrogenre alltför mycket fokuserat på 

normerande analys utifrån en pedagogisk idé (2013:69). Holmberg föreslår i stället en användning av 

begreppet textkedja för att undersöka skriftförlopp (2013:56). I den här uppsatsen har jag ändå valt att 

utgå från Christies definition av begreppet makrogenre för att tala om skrivförloppet. Jag har dock inte 

eftersträvat att göra det på ett normerande sätt utan enbart haft för avsikt att på ett överskådligt sätt 

presentera det förlopp som föregår händelsenotisernas publicering på webbplatsen. Det förefaller 

också intressant att utföra en genreanalys på flera nivåer – både det övergripande skrivförloppet och de 

färdiga texterna. Jag har med andra ord velat testa begreppets kapacitet att säga något om den 

skriftpraktik som är föremål för min uppsats.  

3.3.2 Genreanalys av händelsenotiserna 

För att ta reda på vilka strukturella och lexikogrammatiska val som skribenterna gör när de skriver 

händelsenotiser har jag gjort en genreanalys av de 104 händelsenotiserna i korpusen. I genreanalysen 

har jag utgått från begreppet basgenre. Jag har dels undersökt vilka basgenrer som finns 

representerade i materialet och vilka typiska strukturella steg och lexikogrammatiska drag som 

kännetecknar dessa. Därtill har jag kategoriserat texterna utifrån enkla respektive komplexa genrer (se 

2.2.3 för förklaringar av begreppen).  

Jag har utgått från Holmbergs basgenrer, men samtidigt varit öppen för att min korpus kunnat visa sig 

innehålla andra basgenrer än Holmbergs. Mitt material kommer trots allt från en annan verksamhet än 

de skoltexter som Sydneyskolan byggt sin teori kring. Med utgångspunkt i Holmbergs modell har jag 

valt att avgränsa de lexikogrammatiska variablerna till processer, språkhandlingar och logiska 

samband. Det är naturligtvis möjligt att undersöka många fler variabler och det är inte säkert att dessa 

tre är de mest relevanta att undersöka, men för kandidatuppsatsen anser jag att detta är en rimlig 

avgränsning.  

Genreanalysen har utförts i två steg. I det första steget har jag analyserat och utfört beräkningar för 

varje enskild text för att därefter identifiera mönster och kategorisera texterna. Metoden kan beskrivas 

i följande två punkter: 

1. Till att börja med har jag analyserat strukturella steg och utfört beräkningar av de 

lexikogrammatiska variablerna för varje text i korpusen.  

2. Därefter har jag identifierat basgenrer och sammanställt beräkningar av de lexikogrammatiska 

variablerna för varje basgenre. Dessutom har jag delat in texterna i enkla respektive komplexa 

genrer. 

Som alltid när man eftersträvar att sortera och kategorisera ett material efter typiska kännetecken har 

det även i min undersökning förekommit gränsfall som jag behövt ta ställning till. Det vill säga texter 

som inte är så typiska att de självklart kunnat föras in i en kategori bland andra texter. I de fall som 

varit tveksamma har jag gjort en bedömning utifrån den övergripande strukturen. Det har framförallt 

handlat om några fall då det förekommit beskrivande inslag – för det mesta signalement på gärnings-

personer – i för övrigt återberättande texter. Ett fåtal texter har dock skilt sig så mycket från resten att 

de inte kunnat ”etiketteras”. I avsnitt 4.2.7 finns en närmare beskrivning av dessa texter.  
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3.4 Forskningsetik och sekretess 

Inför min vistelse hos polisen fick jag underteckna ett sekretessavtal vilket innebär att jag intygat att 

jag inte kommer att sprida information som kan vålla fara för rikets säkerhet. Händelsenotiserna i 

korpusen är offentliga texter eftersom de publicerats på polisens externa webbplats, men jag har ändå, 

av hänsyn till enskilda skribenter, valt att utesluta avsändarens namn i de fall det förekommit. Den 

händelserapport som presenteras i avsnitt 4.1.1 har jag fått från polisen i syfte att visa ett exempel på 

en händelserapport i uppsatsen. Polisen har med andra ord gjort en sekretessprövning innan rapporten 

gavs till mig. I uppsatsen presenterar jag ingen information från min observation på ledningscentralen 

om polisens hjälpmedel eller arbetsmetoder som inte redan är känt genom andra källor (se till exempel 

Orre 2012 om larmoperatörens arbete).   

4 Resultat 

Resultatkapitlet är indelat i två delar. Inledningsvis, i avsnitt 4.1 presenteras makrogenreanalysen där 

jag beskriver skrivförloppet som omger händelsenotiserna. Därefter, i avsnitt 4.2, redogör jag för 

genreanalysen av händelsenotiserna. 

4.1 Makrogenren händelse 

I detta inledande avsnitt av resultatdelen analyserar jag skrivförloppet som föregår händelsenotiserna. 

Händelsenotisen kan betraktas som del i en makrogenre och för att fullt förstå händelsenotisen som 

genre är det nödvändigt att studera den makrogenre som händelsenotisen är en del av. Tillsammans 

med genren händelserapport bildar händelsenotisen makrogenren händelse. Alla notiser som återger 

polisens utryckningar har föregåtts av en händelserapport. Vissa händelsenotiser kan bygga på flera 

rapporter i så kallade sammanfattningar och vid ett fåtal tillfällen bygger inte händelsenotisen på en 

rapport. Men det allra mest typiska är att händelsenotisen föregås av en händelserapport. 

Skrivförloppet sker stegvis och målinriktat och det är en social process som är återkommande i den 

kultur där texterna blir till. Detta är så att säga definitionen av genre på alla nivåer. Jag ska i det här 

avsnittet återge händelsens, som makrogenre betraktad, typiska strukturella steg och mål. Min 

intention är att genomgången ska klargöra inom vilka ramar texterna framställs och vilka möjliga val 

som skribenterna har när de skriver texterna. Avsnittet syftar också till att förklara hur händelsenotisen 

förhåller sig till händelserapporten. De allra flesta händelsenotiser utgår från en händelserapport.  

4.1.1 Händelserapport 

I samband med varje utryckning som polisen gör upprättas en så kallad händelserapport i vilken 

händelseförlopp och åtgärder dokumenteras. Händelserapporten skrivs i allmänhet av 

larmoperatörerna vid någon av polisens ledningscentraler. Under 2015 upprättades 1 299 212 

händelserapporter och knappt hälften av dessa föranleddes av ett 112-samtal till polisen 

(Polismyndigheten 2016b). Utöver samtal från SOS Alarm kan händelserapporter initieras av uppgifter 

från bland andra räddningstjänsten, polisens kontaktcenter eller allmänheten. Att skriva en 

händelserappport innebär ofta för larmoperatören att överföra tal till skrift. Det handlar om att kärnfullt 
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nedteckna det viktigaste i ett samtal för att dokumentera en händelse. Informationen kan komma från 

olika personer – såväl brottsoffer och vittnen som polispatruller på plats. Tekniska hjälpmedel är 

headset, telefon och tre datorskärmar med olika verktyg. På en skärm kan operatörerna se flödet av 

händelser som dyker upp och på en annan skärm finns en karta med patrullerande bilar utmärkta. 

Larmoperatörens enda uppgift är dock inte att skriva rapporter utan hen måste samtidigt fatta många 

snabba beslut. Operatörens jobb innebär att prioritera utryckningar och fördela dem mellan patrullerna. 

Det finns inte mycket betänketid och de samtal som förs är inte alltid okomplicerade. Personer som 

ringer till SOS Alarm kan vara upprörda och känslomässigt påverkade av den händelse som ärendet 

handlar om och inte sällan blir larmoperatörens roll att lugna människor. 

Händelserapporterna (se Figur 2 nedan) skrivs som sagt ofta samtidigt som larmoperatörerna besvarar 

telefonsamtal och går ut på att överföra information i ett samtal till skriftlig dokumentation. 

Rapporterna skrivs därför ofta under tidspress och är i regel mycket kortfattade. Det förekommer 

många förkortningar som är interna för polisen och textmassan presenteras som en uppradning av 

lösryckta fraser. I händelserapporten listas förloppet helt kronologiskt. Syftet med händelserapporten 

är inte att den senare ska resultera i en händelsenotis och läsas av allmänheten utan funktionen är 

snarare en intern dokumentation för polisen. Händelserapporterna ingår också ibland i 

förundersökningar. 

 

Figur 2. Händelserapport. 
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Rapporten utvidgas och fylls på tills den ”stängs” när utryckningen är avslutad. De typiska strukturella 

stegen för händelserapporten (HR) är: 

Uppgifter inkommer^ HR påbörjas^ <HR uppdateras>^ HR stängs3  

Stilmässiga drag i händelserapporten är bland annat många förkortningar. I exemplet ovan till 

exempel: MC (motorcykel), O (och), TPL (trafikplats) och ÅTERRAPP (återrapportering). Man 

skriver heller inte hela meningar utan skriver endast ut de viktigaste delarna. Till exempel ”ÅKT IN I 

RÄCKET VOBBLAT TILL O KÖRT MOT SKOGSKANTEN” där subjektet är utelämnat.  

4.1.2 Händelsenotis 

På en datorskärm kan skribenten som skriver händelsenotiser följa vilka händelserapporter som läggs 

upp. Skribenten som skriver händelsenotisen kan inte lägga till någon egen information utan har i 

princip endast händelserapporten att utgå ifrån. Det förekommer att man ringer till den ansvariga 

patrullen, men man har oftast inte tid att fråga efter ytterligare detaljer än de som står i rapporten. Det 

innebär att händelsenotisen på flera sätt påverkas av den föreliggande händelserapporten. Rapporten 

påverkar både innehållet i och urvalet av händelsenotiser.  

Händelsenotiserna skrivs i ett elektroniskt formulär (se Figur 3 nedan). I formuläret finns menyval för 

typ av händelse. I en ruta skrivs ingressen som sedan blir fetmarkerad i den publicerade notisen. 

Genom formuläret har skribenterna med andra ord ett antal givna val avseende typ av händelse, 

geografisk orientering, tid och ett begränsat utrymme för en ingress. I den stora rutan, där löptexten 

skrivs, är skribenterna däremot rent tekniskt fria att välja hur de framställer en händelse. 

 

Figur 3. Formulär för händelsenotiser. 

                                                      
3 Se bilaga 1 för förklaring av symbolerna. 
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Skribenter arbetar i formuläret på olika sätt. Somliga skriver en notis och publicerar direkt, medan 

andra påbörjar notisen och inväntar att händelserapporten ska uppdateras så att de kan föra in mer 

information i notisen innan de publicerar. Det finns även en funktion för att göra uppdateringar i redan 

publicerade notiser. Den funktionen används till exempel för att informera om att ett brott som skrevs 

om dagen innan nu är uppklarat eller för att lägga till extra information. De typiska strukturella stegen 

för händelsenotis (HN) är: 

HN påbörjas utifrån HR^ HN publiceras på webbplatsen^ (HN uppdateras) 

I handledningen för skribenter som skriver händelsenotiser formuleras syftet med notiserna: ”Det 

primära syftet med polismyndigheternas händelsenotiser är att informera allmänheten om aktuella 

händelser”(Polismyndigheten 2012). I handledningen framträder dock ett antal ytterligare 

användningsområden för notiserna. Skribenterna uppmanas att skriva sammanfattningar för att ”ge en 

bred bild av polisens arbete”. Andra funktioner med händelsenotiserna beskrivs vara att ”publicera 

resultat”, ”nå ut med brottsförebyggande information” och ”be allmänheten om hjälp”.  

Det primära syftet tycks också variera beroende på vem inom myndigheten man talar med. Notiserna 

har således förmodligen flera olika delsyften, men man kan nog ändå slå fast att det övergripande 

syftet och målet är att informera allmänheten om aktuella händelser. Skribenternas skrivprocess har 

med andra ord som mål att publicera texterna på polisens externa webbplats för att allmänheten ska 

kunna ta del av dem.  

4.1.3 Mål 

Målet med makrogenren händelse är på sätt och vis tudelat. Händelserapporten och händelsenotisen 

delar inte primärt samma mål. Målet med händelserapporten är att dokumentera polisens arbete internt 

medan händelsenotiserna är den bild av polisens arbete man förmedlar externt till allmänheten. 

Händelsenotisen har dock inte endast ett informerande syfte utan kan även fungera brottsförebyggande 

och brottsbekämpande.  

Ett övergripande mål för makrogenren händelse är att på något sätt dokumentera det praktiska arbete 

som polisen gör ute på fältet. Det handlar om att i skrift återge det arbete som utförs. Detta är det 

övergripande mål som händelserapporten och händelsenotisen delar.  

4.1.4 Händelsens makrogenrestruktur 

Den prototypiska stegstrukturen för händelsen som makrogenre kan sammanfattas i följande figur4: 

Figur 4. Händelsens makrogenrestruktur. 

                                                      
4 Framställningssättet är inspirerat av Christie 2002:116 
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I några få fall avviker makrogenren från den prototypiska strukturen ovan, men det gäller endast när en 

händelsenotis inte utgår från en eller flera händelserapporter, vilket i materialet enbart förekommer vid 

sex tillfällen i korpusen.  

4.2 Genreanalys av händelsenotiserna 

I det här avsnittet presenteras resultatet av genreanalysen av händelsenotiserna. Resultatet av 

genreanalysen visar att de flesta händelsenotiser är så kallade enkla genrer, d.v.s. de utgörs enbart av 

en basgenre.  

Tabell 1. Genrefördelning. 

Enkla genrer Antal texter 84 Andel 81 % 

Fullständig återberättelse 43 41 % 

Fragmentarisk återberättelse 24 23 % 

Berättelse 12 12 % 

Beskrivning 5 5 % 

Komplexa genrer Antal texter 20 Andel 19 % 

Sammanfattning 12 11,5 % 

Återberättelse med instruktion 5 4,5 % 

Unik 3 3 % 

Totalt 104 100 % 

 

Jag har i materialet urskilt en ny basgenre som inte ingår i Holmbergs sex som jag utgick från – den 

kallar jag fragmentarisk återberättelse och det är den näst vanligaste genren bland händelsenotiserna. 

För tydlighetens skull kallar jag den ”vanliga” återberättelsen för fullständig återberättelse, vilket är 

den mest förekommande basgenren. 

I följande avsnitt kommer jag först att gå igenom basgenrerna fullständig återberättelse, fragmentarisk 

återberättelse, berättelse, beskrivning och instruktion. Varje basgenre presenteras med exempel, en 

redogörelse för den typiska stegstrukturen och de lexikogrammatiska variablerna processer, språk-

handlingar och logiska samband. Därefter går jag igenom de komplexa genrerna sammanfattning och 

återberättelse med instruktion. 

4.2.1 Fullständig återberättelse 

Den fullständiga återberättelsen har stegstrukturen: utgångssituation^ händelseförlopp. Den inleds 

typiskt med en återgivelse av utgångssituationen för att sedan summera förloppet. Målet med den 

fullständiga återberättelsen är att återge ett händelseförlopp. I Text 1 nedan är stegstrukturen tydlig: 

Utgångssituationen när en förare testas i en trafikkontroll och sedan återgivningen av 

händelseförloppet genom att skribenten redogör för att föraren medförs till polisstationen, förhörs och 

sedan släpps. 
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Text 1. Fullständig återberättelse. 

Text Steg 

Rattfylleri, Gävle 

I samband med en trafikkontroll på Västra Vägen blåste föraren av 

en personbil positivt i sållningsinstrumentet för alkohol. 

Utgångssituation 

Mannen transporterades in till polisstationen i Gävle för provtagning 

och resultatet motsvarade 0,32 promille. Mannen som är 25 år och 

hemmahörande i Sandviken frigavs efter förhör, fortsatt misstänkt för 

rattfylleri.  

Händelseförlopp 

 
Processer i fullständig återberättelse  

I basgenren fullständig återberättelse är materiella processer vanligast förekommande. Det 

förekommer även förhållandevis många relationella processer men relativt få verbala och mentala.  

Tabell 2. Processer i fullständig återberättelse. 

Processtyp Andel (Antal) 

Materiell 65 % (238) 

Relationell 23 % (86) 

Verbal 7 % (24)  

Mental 5 % (20) 

Totalt 100 % (368) 

 

Det är naturligt att de materiella processerna dominerar eftersom syftet med den fullständiga 

återberättelsen är att återge händelser och handlingar. Det går att använda Text 1 för att exemplifiera 

processfördelningen i fullständig återberättelse. Det var till exempel en förare som blåste (materiell 

process) positivt i sållningsinstrumentet och han transporterades (materiell process) därför till 

polisstationen men frigavs (materiell process) senare. Vi får också veta att mannen är (relationell 

process) 25 år.  

 

Språkhandlingar i fullständig återberättelse  

De fullständiga återberättelserna består enbart av påståenden. De ställer sig således neutrala till 

skeendet och håller en distans till läsaren genom att inte använda frågor, värderande påståenden, 

uppmaningar eller erbjudanden.  

 

Logiska samband i fullständig återberättelse  
Det förekommer logiska samband i fullständig återberättelse, även om det inte kan sägas vara många. I 

genomsnitt förekommer drygt två logiska samband i en fullständig återberättelse.  

Tabell 3. Logiska samband i fullständig återberättelse 

Sambandstyp Andel (antal) 

Tillägg 43 % (45) 

Tid 33 % (32) 

Orsak 20 % (21) 

Motsats 5 % (5) 

Totalt 100 % (104) 
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Mest frekvent förekommer tilläggssamband, men även tidssamband är vanligt. I Text 2 nedan syns 

exempel på tids- och tilläggssamband.  

Text 2. Fullständig återberättelse. 

Text  Steg 

Inbrott på pizzeria 

Polis kallades till Pizzeria Jojo på 

Ånghammargatan efter att väktare ryckt ut 

på larm. 

Utgångssituation 

Det visade sig att det varit inbrott på pizzerian. 

En glasruta hade krossats och ett galler hade 

brutits upp. En kassalåda hade tillgripits med en 

okänd summa växelpengar. En anmälan om stöld 

genom inbrott upprättades. 

Händelseförlopp 

 

Vi ser ett tidssamband i meningen: ”Polisen kallades till Pizzeria Jojo […] efter att väktare ryckt ut” 

och ett tilläggssamband i meningen ”En glasruta hade krossats och ett galler hade brutits upp”. 

4.2.2 Fragmentarisk återberättelse 

Den fragmentariska återberättelsen har stegstrukturen: Orientering^ Händelseförlopp. I den 

fragmentariska återberättelsen finns inte en lika utförlig återgivelse av utgångssituationen som i den 

fullständiga återberättelsen, men däremot finns alltid en geografisk orientering som förklarar var en 

händelse ägt rum. De fragmentariska återberättelserna är ofta mycket kortfattade och kännetecknas av 

korta meningar och ofta uteslutna verb och subjekt. Förkortningar är även mycket vanligt. Målet med 

de fragmentariska återberättelserna är att kortfattat återge ett händelseförlopp. 

Text 3. Fragmentarisk återberättelse. 

Text Steg 

Trafikolycka, singel, Gotland 

Visby 

 

Orientering 

Bilist kört in refug och en person sitter kvar i bilen. Ambulans och rtj är 

på väg. 

Händelseförlopp 

 

I Text 3 återfinns den typiska stegstrukturen när vi först får veta att händelsen ägt rum i Visby och 

därefter delges en mycket kortfattad summering av förloppet. Här syns också flera av de språkliga 

drag som är typiska för fragmentarisk återberättelse. För det första utelämnas en del av processen och 

en preposition i meningen ”Bilist [har] kört in [i] refug och en person sitter kvar i bilen.” I notisen 

förekommer även en förkortning i form av ”rtj” som står för ordet räddningstjänst.  

Processer i fragmentarisk återberättelse 
Den fragmentariska återberättelsen har en kraftig överrepresentation av materiella processer. Se 

fördelningen i tabellen nedan. 

Tabell 4. Processer i fragmentarisk återberättelse. 

Processtyp Andel 

Materiell 81 % (141) 

Relationell 14 % (25) 

Verbal 3 % (5) 

Mental 2 % (4) 

Totalt 100 % (175) 
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Dominansen av materiella processer kan antas bero på att den fragmentariska återberättelsen på ett så 

kortfattat sätt som möjligt beskriver händelser och handlingar. Skribenten fokuserar på det som 

faktiskt skedde och det som gjordes. Då blir just de materiella processerna det mest väsentliga. Se till 

exempel Text 4 nedan.  

Text 4. Fragmentarisk återberättelse. 

Text Steg 

Singelolycka, Pilvägen Orientering 

Ett ombyggt fordon har voltat på Pilvägen i 

Lindesberg. Föraren förd till Lindesbergs 

sjukhus. 

Händelseförlopp 

 

I Text 4 beskrivs händelseförloppet med materiella processer. Ett ”fordon har voltat” och föraren är 

”förd till Lindesbergs sjukhus”. 

 

Språkhandlingar i fragmentarisk återberättelse  
Den fragmentariska återberättelsen består endast av påståenden. Det förekommer i regel inte 

värderande påståenden och man närmar sig inte läsaren genom frågor, uppmaningar eller erbjudanden.  

 

Logiska samband i fragmentarisk återberättelse  
Det finns få logiska samband i de fragmentariska återberättelserna – i genomsnitt enbart ett samband 

per text. Nämnas bör också att logiska samband inte heller förekommer i alla fragmentariska 

återberättelser. När de förekommer är tilläggssamband klart vanligast. 

Tabell 5. Logiska samband i fragmentarisk återberättelse. 

Sambandstyp Andel (antal) 

Tillägg 53 % (19) 

Orsak 25 % (9) 

Tid 17 % (6) 

Motsats 5 % (2) 

Totalt 100 % (36) 

 

Eftersom fokus i den fragmentariska återberättelsen är koncentrerat till att återge handlingar och 

skeenden (se också avsnittet om processer) blir det mindre viktigt att skapa sammanhang i texten 

genom att lägga fram orsaker, motsatser och tidsmarkörer. Den fragmentariska återberättelsen blir i 

stället snarast en uppräkning av de viktigaste handlingarna och skeendena och i en sådan uppräkning 

blir logiska samband tämligen överflödiga.  

4.2.3 Berättelse 

Berättelse har stegstrukturen: Utgångssituation^ händelseförlopp^ upplösning. Basgenren berättelse 

har som mål att återge ett händelseförlopp men också att skapa inlevelse. Det finns också generellt en 

upplösning i slutet av texten till skillnad mot både fullständig och fragmentarisk återberättelse.  

Text 5. Berättelse. 

Text Steg 

Övrigt, Gävle 

En 6 årig pojke försvann i Andersberg klockan 13:20 idag. Klockan 
Utgångssituation, 

sammanfattning 
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14:25 anträffades han närs sin bostad. Pojken mådde bra.  

Vid eftersökandet av pojken deltog flera patruller från polisen. 

Det inkom ett tips om att pojken kunde vara oss en granne där han bor. 

Händelseförlopp 

 

Vid kontroll med grannen så befann sig pojken där och han mådde 

mycket bra. 

Upplösning 

 

I Text 5 är utgångssituationen att en pojke har försvunnit. Händelseförloppet består av att polisen 

eftersöker pojken och att de får in ett tips om var pojken kan vara. Upplösningen är att pojken 

återfinns hos grannen. Vi får veta att ”pojken mådde mycket bra” och får så att säga ett lyckligt slut på 

berättelsen.  

 

Processer i berättelse 
Materiella processer dominerar i berättelserna, vilket också är typiskt för berättelser över huvud taget 

eftersom de behandlar handlingar och händelser (Holmberg 2006:139).  

Tabell 6. Processer i berättelse. 

Processtyp Andel (antal) 

Materiell 66 % (81) 

Relationell 25 % (31) 

Mental 6 % (7) 

Verbal 3 % (4) 

Totalt 100 % (123) 

 

Fördelningen mellan processtyperna skiljer sig väldigt lite från den fullständiga återberättelsen, som ju 

också återger handlingar och händelser.  

 

Språkhandlingar i berättelse 
I berättelserna är påståenden mest förekommande, men det är också vanligt att dessa texter innehåller 

värderande påståenden.  

Tabell 7. Språkhandlingar i berättelse. 

Språkhandling Andel (antal) 

Påstående 77 % (64) 

Värderande påstående 23 % (19) 

Totalt 100 % (83) 

 

Ett exempel på värderande påståenden ur Text 5 ovan är: ”Pojken mådde bra”. I Text 6 nedan finner vi 

”han var också hotfull mot personalen” och ”han var rejält berusad”.  

Text 6. Berättelse. 

Text Steg 

Stöld, Kramfors 

Berusad man som härjat och stulit i Bollstabruk. 

Utgångssituation 

Första larmet kom in till polisen klockan 21.14 från personal på 

Bollstahallen. En berusad man var inne på hallen och stökade - han var 

också hotfull mot personalen. 

 

Strax efteråt, klockan 21.25 fick polisen in flera samtal via 112 om en 

man som gick mitt på RV90 söder om Bollstabruk. Polis som var på väg 

Händelseförlopp 
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mot Bollstahallen kunde ingripa och omhänderta mannen, han var rejält 

berusad. Det visade sig snart att det var samma man som varit inne på 

Bollstahallen. 

 

Han omhändertogs för fylleri/LOB och fördes till Kramfors polisstation 

där det beslutades att han skulle läggas in för tillnyktring. 

 

Vid klockan 22 ringde man återigen från Bollstahallen, en pojke hade 

blivit av med en mobiltelefon. 

Vid kontroll så visade det sig att den stulna mobiltelefonen fanns i en av 

fylleristens fickor. Han kommer efter tillnyktring att förhöras och delges 

misstanke om stöld. 

Upplösning 

 

Värderande påståenden tenderar i berättelserna att värdera inblandade deltagares handlingar och 

tillstånd. Berättelserna blir därför subjektiva skildringar av händelser. För hur bedömer man att någon 

är ”rejält” berusad eller att någon mår ”mycket” bra? Det är alltid en bedömningsfråga och olika 

människor kan ha olika uppfattningar.  

 

Logiska samband i berättelse 
Det förekommer fler samband i berättelserna än i de andra basgenrerna om man ser till det 

genomsnittliga antalet samband per förekomst av basgenren. Det förekommer i snitt mer än fyra 

samband i varje berättelse. Det är framförallt tilläggs- och tidssamband som förekommer frekvent. 

Tabell 8. Logiska samband i berättelse. 

Sambandstyp Andel (antal) 

Tillägg 51 % (28) 

Tid 33 % (18) 

Orsak 9 % (5) 

Motsats 7 % (4) 

Totalt 100 % (55) 

 

I berättelser strävar skribenten efter att skapa inlevelse och sammanhang och därför är det naturligt att 

det är just denna basgenre som har flest samband. Kanske hade man kunnat vänta sig att tidssamband 

skulle vara vanligast och att det skulle förekomma fler orsaks- och motsatssamband för att bygga upp 

dramatik (Holmberg 2006:144). Texterna är dock mycket korta och förloppet som återges är sällan 

komplicerat, vilket kanske kan vara en orsak till att tids- orsaks- och motsatssamband inte används 

mer frekvent.  

4.2.4 Beskrivning 

Beskrivning har stegstrukturen: heltema^ <deltema>^ (kommentar). De beskrivningar som 

förekommer i korpusen har som syfte att informera allmänheten om något särskilt. De kan till exempel 

förvarna läsare om att det kommer vara begränsad framkomlighet på en väg eller att det kommer ske 

en polisövning på en viss plats. Strukturellt kännetecknas dessa texter av ett övergripande heltema och 

ett eller flera delteman. Ibland förekommer en avslutande kommentar. Exempelvis i Text 7 nedan 

informerar polisen om att de inte hissat flaggan på kungens namnsdag.  
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Text 7. Exempel på beskrivning. 

Text Steg 

Polisen i Norrköping flaggar inte. Heltema 

På grund av stark vind under förmiddagen har Polisen i Norrköping, av 

säkerhetsskäl valt att inte hissa svenska flaggan på Konungens 

namnsdag. 

Deltema 

Detta meddelas eftersom många privatpersoner vänt sig till polisen och 

ställt frågor kring detta. 

Kommentar 

 

Det övergripande temat (heltemat) i Text 7 är att polisen inte hissar flaggan på kungens namnsdag. 

Deltemat är en redogörelse för varför man valt att inte hissa flaggan och texten avslutas med en 

kommentar om varför man skriver en händelsenotis om detta.  

Processer i beskrivning 

Materiella processer är vanligast i beskrivningar. Den procentuella fördelningen säger dock inte så 

mycket eftersom beläggen är relativt få.  

Tabell 9. Processer i beskrivning. 

Processtyp  Antal 

Materiell 13 

Relationell 7 

Verbal  5 

Mental 0 

Totalt 25 

I Text 8 nedan förekommer de materiella processerna: ”Hemsidan/händelser uppdateras inte mer 

ikväll” och ”Mediatelefonen kopplas då över till RLC”, den relationella processen: ”Efter kl 22.00 

finns ingen presstalesman i tjänst” och en verbal: ”som besvarar mediasamtal i mån av tid”.  

Text 8. Beskrivning. 

Text Steg 

Övrigt, Halland 

Hemsidan/händelser uppdateras inte mer i kväll. 

 

Heltema 

Efter kl 22.00 finns ingen presstalesman i tjänst. Mediatelefonen 

kopplas då över till RLC som besvarar mediasamtal i mån av tid. 

Deltema 

 

Sammanfattningsvis kan man anta att det förekommer en blandning av processer i beskrivningar, 

förmodligen mest materiella. 

 

Språkhandlingar i beskrivning 

Det förekommer i princip enbart påståenden i beskrivningarna, med några få undantag av värderande 

påståenden och erbjudande.  

Tabell 10. Språkhandlingar i beskrivning. 

Språkhandling Antal 

Påstående 22 

Värderande påstående 2 

Erbjudande 1 

Totalt 25 

 
Liksom beträffande processer i beskrivning så är antalet belägg för typer av språkhandlingar också 

begränsade. Vad man ändå kan slå fast är att påståenden tycks vara den vanligaste språkhandlingen. 



 

 

25 

 

 

Logiska samband i beskrivning 
Det är förhållandevis gott om logiska samband i beskrivningarna. Några exempel ur text 7 och text 8 

ovan är ”På grund av stark vind” (orsak), ”eftersom många privatpersoner vänt sig till polisen” 

(orsak), ”och ställt frågor kring detta” (tillägg), ”Efter kl 22.00 finns ingen presstalesman” (tid), 

”Mediatelefonen kopplas då över till RLC” (tid). 

Tabell 11. Logiska samband i beskrivning 

Sambandstyp Antal 

Tid 10 

Orsak  6 

Tillägg 5 

Motsats 2 

Totalt 23 

 

I beskrivningarna är tidssamband den vanligaste sambandstypen, följd av orsakssamband. Det speglar 

också innehållet i beskrivningarna som ju ofta har som syfte att informera om något som har skett eller 

ska ske en viss tid och förklara orsaken till skeendet.  

4.2.5 Instruktion 

Basgenren instruktionen förekommer endast som del av komplexa genrer i materialet och då med den 

typiska stegstrukturen mål^ metod. Instruktionen används med syftet att uppmana allmänheten till 

handling på något sätt. För det mesta handlar det om att polisen ber allmänheten om tips. Det kan till 

exempel se ut som i instruktionen nedan. 

Text 9. Instruktion. 

Text Steg 

När du vill ha kontakt med polisen Mål 

ska du ringa 11414. Metod 

 

Processer i instruktion 
Materiella processer är vanligast även i instruktionen, men inte lika dominerande som i de andra 

basgenrerna. I instruktionen är i stället verbala processer vanliga genom fraser som ”när du vill ha 

kontakt med polisen” och ”polisen önskar komma i kontakt med”. Det är också väntat att det 

förekommer många verbala processer eftersom instruktionen oftast används i syfte att uppmana 

människor att kontakta polisen. 

Tabell 12. Processer i instruktion. 

Processtyp Antal 

Materiell 10 

Verbal 8 

Mental 6 

Relationell 4 

Totalt 28 

 

Eftersom det förekommer få instruktioner i materialet bygger uträkningar som den i tabellen ovan på 

jämförelsevis få belägg, vilket ger ett mindre tillförlitligt resultat. Man kan ändå anta att det 

förekommer en blandning av processer i instruktionen.  
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Språkhandlingar i instruktion 

Påståenden är den mest förekommande språkhandlingstypen i instruktion, följd av erbjudande och 

uppmaning.  

Tabell 13. Språkhandlingar i instruktion. 

Språkhandling Antal 

Påstående 8 

Erbjudande 3 

Uppmaning 1 

Totalt 12 

 

Det naturliga skulle vara att uppmaningar var den vanligaste typen av språkhandling i instruktionen, 

men här är det i stället påståendet. Det beror på att uppmaningarna ofta uttrycks inkongruent, i så 

kallade grammatiska metaforer. Uppmaningar i påståendesatser blir därför den mest förekommande 

språkhandlingen i instruktionen. Ett exempel på detta är: ”När du vill ha kontakt med polisen ska du 

ringa 11414” i stället för ”Ring 11414 när du vill ha kontakt med polisen”.  

 

Logiska samband i instruktion 

Tabell 14. Logiska samband i instruktion. 

Sambandstyp Antal 

Tillägg 2 

Tid 2 

Motsats 1 

Orsak 1 

Totalt 6 

Eftersom det förekommer få instruktioner i materialet är antal belägg för logiska samband så få att det 

egentligen inte går att dra några slutsatser av utfallet, mer än att alla typer av samband finns 

representerade.  

4.2.6 Sammanfattning och jämförelse av basgenrerna 

Det här avsnittet fungerar som en sammanfattning och jämförelse av de basgenrer som finns 

representerade i materialet.  

Basgenrernas mål 

Fullständig återberättelse, fragmentarisk återberättelse och berättelse delar målet att återge ett 

händelseförlopp. I berättelsen handlar det dock om att återge en händelse med inlevelse och i den 

fragmentariska återberättelsen ska händelsen återges så kortfattat som möjligt. Beskrivning och 

instruktion har inte som mål att återge ett händelseförlopp. Beskrivningen utgår oftast inte från en 

händelse som skett utan har som mål att informera och delge fakta om något specifikt. Instruktionen 

används med målet att be allmänheten om tips och instruera hur man kontaktar polisen.  

Basgenrernas stegstruktur 
Fullständig återberättelse och fragmentarisk återberättelse har en liknande stegstruktur, men 

utgångssituationen är inte lika framträdande i den fragmentariska återberättelsen som i regel nöjer sig 

med en geografisk orientering. Berättelse delar den fullständiga återberättelsens två första steg 

(utgångssituation^ händelseförlopp) men innehåller också en upplösning i slutet. De tre basgenrer som 

återger ett händelseförlopp gör det alltså på tre olika sätt:  

 Fragmentarisk återberättelse: orientering^ händelseförlopp 
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 Fullständig återberättelse: utgångssituation^ händelseförlopp 

 Berättelse: utgångssituation^ händelseförlopp^ upplösning 

Beskrivning utgår från ett heltema och följs av ett eller flera delteman och eventuellt en avslutande 

kommentar. Instruktionens första steg är ett mål (vad man ska uppnå genom att följa instruktionen) 

som följs av en metod (hur man ska göra för att uppnå målet). 

 

Processer i basgenrerna 

Tabell 15. Processer i basgenrerna. 

Andel (antal) Fullständig 

återberättelse 

Fragmentarisk 

återberättelse 

Berättelse Beskrivning Instruktion 

Materiell 65 % (238) 81 % (141) 66 % (81) 52 % (13) 36 % (10) 

Relationell 23 % (86) 14 % (25) 25 % (31) 28 % (7) 14 % (4) 

Verbal 7 % (24) 3 % (5) 3 % (4) 20 % (5) 29 % (8) 

Mental 5 % (20) 2 % (4) 6 % (7) 0 % (0) 21 % (6) 

Totalt 100 % (368) 100 % (175) 100 % (123) 100 % (25) 100 % (28) 

 

Materiella processer är vanligast i alla basgenrer. Det är väl också ett väntat resultat av texter som 

kallas händelsenotiser och som i de flesta fall har som mål att återge eller informera om händelser. 

Allra mest dominerande är de materiella processerna i den fragmentariska återberättelsen vilken är den 

basgenre som mest koncentrerat beskriver händelser och handlingar. Minst vanliga är mentala 

processer, vilket också faller sig naturligt. Texterna handlar oftast om ett fysiskt skeende och tar sällan 

upp deltagarnas upplevelser. 

 
Språkhandlingar i basgenrerna 
Påstående är den vanligaste språkhandlingen i alla basgenrer. Fullständig återberättelse och 

fragmentarisk återberättelse består enbart av påståenden och det är också den vanligaste 

språkhandlingen i alla de andra basgenrerna. I berättelse förekommer värderande påståenden vilket 

innebär att berättelsen i större utsträckning är en subjektiv skildring av händelseförloppet än 

fullständig återberättelse och fragmentarisk återberättelse som är mer neutrala skildringar. I 

instruktionen är påståendena ofta grammatiska metaforer och fungerar som uppmaningar i 

påståendeform.  

 

Logiska samband i basgenrerna 

Logiska samband förekommer i mycket varierande grad i basgenrerna. Tabellen nedan visar hur 

många samband som genomsnittligen förekommer per förekomst av varje basgenre.  

Tabell 16. Antal samband per förekomst av basgenre i genomsnitt. 

 Fullständig 

återberättelse 

Fragmentarisk 

återberättelse 

Berättelse Beskrivning Instruktion 

Antal 

samband per 

förekomst av 

basgenre 

2,4 1,5 4,6 3,8 1 

Totalt 104 36 55 23 6 

 

Flest samband förekommer i berättelser där skribenten strävar efter att skapa inlevelse och 
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sammanhang i texten. Lägst antal samband återfinns i instruktionen, men det är väldigt få belägg som 

är svårt att dra några slutsatser utifrån. Däremot kan man slå fast att den fragmentariska återberättelsen 

innehåller mycket få samband. De fragmentariska återberättelserna konstrueras i stället som en 

uppradning av händelseförloppet, utan att bygga upp sammanhang.   

 
Sammanfattning av basgenrerna 
I tabellen nedan finns en uppställning av basgenrerna och dessas typiska steg och lexikogrammatiska 

drag.  

Tabell 17. Sammanfattning av basgenrerna. 

Basgenre Mål Typiska steg Lexikogrammatiska 

drag 

Fullständig 

återberättelse 

Återge ett 

händelseförlopp. 

1) Utgångssituation  

2) Händelseförlopp 

Materiella processer är 

vanligast, endast 

påståenden, tilläggs- 

och tidssamband är 

vanligast. 

Fragmentarisk 

återberättelse 

Återge ett 

händelseförlopp 

kortfattat. 

1) Geografisk 

orientering 

2) Händelseförlopp 

Materiella processer 

dominerar, endast 

påståenden, få logiska 

samband. 

Berättelse Återge ett 

händelseförlopp med 

inlevelse. 

1) Utgångssituation 

2) Händelseförlopp 

3) Upplösning 

Materiella processer är 

vanligast, påståenden 

och värderande 

påståenden, många 

logiska samband. 

Beskrivning Delge fakta och 

informera. 

1) Heltema 

2) Ett eller flera 

delteman 

3) (Kommentar) 

Materiella processer är 

vanligast, mestadels 

påståenden, många 

tidssamband. 

Instruktion Instruera läsaren hur 

man kontaktar 

polisen. Be 

allmänheten om 

hjälp. 

1) Mål 

2) Metod 

Materiella och verbala 

processer är vanligast, 

påståenden är 

vanligast, logiska 

samband förekommer. 

 

4.2.7 Komplexa genrer 

De komplexa genrerna utgör totalt 20 texter, vilket är en liten del av textmaterialet. Bland dessa texter 

finns 12 sammanfattningar, 5 återberättelse med instruktion och 3 texter som kan sägas vara unika. 

Nedan redogör jag för de komplexa genrerna sammanfattning samt återberättelse med instruktion. De 

unika texterna kommer jag inte behandla närmare eftersom de bara förekommer undantagsvis i 

materialet. Bland de unika texterna finns en text som består av en beskrivning följd av en instruktion, 

en fullständig återberättelse följd av en beskrivning och en som innehåller såväl fullständiga och 

fragmentariska återberättelser som ställningstagande och instruktion. Den sistnämnda texten är 

dessutom ensam bland alla texter om att ha ett personligt tilltal och argumenterande inslag och är med 

andra ord mycket otypisk för att vara publicerad bland händelsenotiserna.  
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Sammanfattning 

Sammanfattningar är texter som består av flera fullständiga eller fragmentariska återberättelser, ibland 

en blandning av båda återberättelsetyperna. Sammanfattningarna bygger alltså på flera 

händelserapporter. Ofta har de rubriker som ”Sammanfattning dygn” eller ”Sammanfattning natt” och 

fungerar som summering av vad som skett i ett län under en viss tidsperiod. Sammanfattningarna är de 

längsta texterna som finns representerade i materialet. Exemplet nedan är en del av en sammanfattning 

som egentligen är något längre. 

 

Text 10. Sammanfattning. 

Text Steg Basgenre 

Sammanfattning kväll, Jönköpings län 

 

Flera händelser som skett under kvällen. 

Två personer gripna. 

Rurik 

 

Ingress 

 

Bankeryd 15.00                                                       

misshandel   

Två personer som har blivit belysta med grön 

laser. Patrull till platsen. Beslut om 

husrannsakan av Ful. Två gm anträffade och 

en grön laser som är tagen i beslag. anmälan 

upprättas. 

Orientering 

 

Händelseförlopp 

Fragmentarisk 

återberättelse 

Rv27 Kärda 16.47                                             

trafikolycka 

Singelolycka. Inga personskador. Fordonet 

kommer att bärgas från platsen. 

Orientering 

 

Händelseförlopp 

Fragmentarisk 

återberättelse 

Rörvik 16.24                                                

stöld/ villa 

Målsägande upptäcker inbrott i huset vid 

hemkomst. Patrull till platsen. Okänt vad som 

tillgripits. 

Orientering 

 

Händelseförlopp 

Fragmentarisk 

återberättelse 

E4 Gamla Flygfältet 18.11                

trafikolycka 

Två fordon som kolliderat. Inga 

personskador. Fordonet bärgas från platsen. 

Personbil som kört in i en lastbil.      

Orientering 

 

Händelseförlopp 

Fragmentarisk 

återberättelse 

Bruzaholm 19.20                                           

stöld/ lägenhet 

Gm brutit sig in i kyrkan. Väl inne i kyrkan 

har gm brutit sig in i en lägenhet som finns i 

anslutning till kyrkan. Okänt vad som 

tillgripits. 

Orientering 

 

Händelseförlopp 

Fragmentarisk 

återberättelse 

Sävsjö 19.32                                          

stöld/ lägenhet 

Målsägande upptäcker inbrott vi hemkomst. 

Gm tagit sig in via altandörren. Okänt vad 

som tillgripits. 

Orientering 

 

Händelseförlopp 

Fragmentarisk 

återberättelse 

 

Exemplet ovan är en typisk sammanfattning som består av ett antal efter varandra följande 

fragmentariska återberättelser. Det är en uppradning av ett antal händelser som skett i länet under en 

kväll.  
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Återberättelse med instruktion 

Återberättelse med instruktion har följande stegstruktur: Utgångssituation^ händelseförlopp^ mål ^ 

metod. I denna genre ryms alltså två basgenrer – fullständig återberättelse och instruktion. Det rör sig 

om texter i vilka man återger ett händelseförlopp och därefter ber allmänheten att göra något med 

informationen – oftast att lämna tips.  

Text 11. Återberättelse med instruktion. 

Text Steg Basgenre 

Inbrott i bil på parkeringen utanför City 

gross.  

Utgångssituation Återberättelse 

Kl 12:59 kallades polis till parkeringen mellan City 

gross och North Car med anledning av ett inbrott i 

bil. 

Den brottsdrabbade kvinnan uppgav att hon varit 

inne och handlat på City gross. När hon kom 

tillbaka till bilen upptäckte hon att någon hade 

krossat en ruta till bilen och tillgripit en ryggsäck. 

Polisen har upprättat en anmälan om stöld samt 

genomfört en brottsplatsundersökning.  

Händelseförlopp 

Polisen vill även att eventuella vittnen eller andra 

som har kännedom om händelsen kontaktar polisen 

i Medelpad/Sundsvall 

Mål Instruktion 

via telefon 114 14. Metod 

 

I exemplet beskrivs först själva händelsen – inbrottet i bilen på parkeringen – och därefter en vädjan 

till eventuella vittnen att kontakta polisen.  

5 Diskussion 

5.1 Sammanfattning av resultaten 

De flesta händelsenotiser tillhör så kallade enkla genrer och den vanligaste basgenren är fullständig 

återberättelse. Det visade sig att de basgenrer som tagits fram för genrearbete i skolan inte räckte till 

för att analysera mitt material och jag har därför lagt till en ny basgenre som jag kallar fragmentarisk 

återberättelse. Det var nödvändigt eftersom det var en så stor del av texterna i korpusen som var 

utformade på ett sätt som saknade en motsvarighet bland skolans basgenrer. Dessa texter framställs i 

en annan verksamhet än skolan och därför förekommer en basgenre som kanske är specifik för 

polisverksamheten.  

Skrivförloppet för händelsenotiserna har jag redogjort för i avsnitt 4.1 genom att studera händelse som 

en makrogenre. Resultatet visar att händelsenotiserna är mycket påverkade av händelserapporterna och 

en rimlig slutsats är också att händelserapporterna på flera sätt inverkar på vilka strukturella och 

lexikogrammatiska val som skribenterna gör när de skriver händelsenotiser. Resultatet visar även att 

händelsenotiserna förhåller sig på olika sätt till händelserapporterna, vilket har att göra med hur 

mycket enskilda skribenter väljer att göra egna tolkningar, tillföra samband och värderingar och 

strukturera texten.   
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5.2 Från händelse till händelsenotis 

Undersökningen visar att de flesta händelsenotiser skrivs utifrån händelserapporter (se 4.1). Den genre 

bland händelsenotiserna som är mest lik händelserapporten är den fragmentariska återberättelsen både 

när det gäller stegstruktur och lexikogrammatiska drag. För det första förekommer få logiska samband. 

Händelseförloppet beskrivs i stället endast genom en kronologisk uppradning av moment, vilket också 

är fallet i händelserapporten. Det är också en stor överrepresentation av materiella processer, vilket 

beror på att fokus mycket koncentrerat ligger på själva händelserna och handlingarna. Dessutom 

påminner stildrag som många förkortningar och meningar utan finit verb och subjekt om händelse-

rapporten (se avsnitt 4.1.1). Motsatsen till detta återfinns i berättelser där skribenten skapat inlevelse i 

händelseförloppet. Det gör skribenten genom att lägga in logiska samband, värderande påståenden och 

genom en uppbyggnad av texten i stegen utgångssituation^ händelseförlopp^ upplösning. Det är 

naturligtvis så att alla händelser inte passar in i berättelsens stegstruktur. En händelse som inte klarats 

upp kan sällan återges med en form av upplösning. Men oavsett händelsens karaktär kräver berättelsen 

att skribenten gör mer med texten än vad som är fallet med den fragmentariska återberättelsen. Det är 

här det uppstår vissa tveksamheter. För frågan som uppstår är: Hur mycket kan skribenten egentligen 

tillåta sig att förändra den ursprungliga händelserapporten? Man kan konstatera att värderande 

påståenden inte borde ha en plats i händelsenotiserna om man ser till kravet på saklighet och 

objektivitet som framläggs i Handledning för dig som skriver händelsenotiser och Polisens 

kommunikationspolicy. Att värderingar ändå förekommer verkar vara något som gäller även andra 

delar av polisens kommunikation till allmänheten. Det har både Ek (2013) och Wallskär (2015) visat i 

tidigare uppsatser. Men problemet sträcker sig i min mening längre än de uppenbara värderingarna 

som ibland läggs in i händelsenotiserna. Allt som skribenten väljer att tillföra blir mer eller mindre en 

redigering av skeendet om man ska tillåta sig att hårdra. Hur många logiska samband kan man som 

skribent lägga till? Det innebär ändå ofta att dra en slutsats om när och varför något inträffade. Och var 

går gränsen för hur mycket av egen tolkning som skribenten kan applicera på en händelse? Här 

funderar jag även över den överföring från tal till skrift som Jönsson (1988) och Ask (2013) 

uppmärksammat som en del av polisens skrivande. Från början handlar det ofta om att överföra 

muntliga utsagor till objektiv, skriftlig dokumentation. I fallet med händelser ska den muntliga utsagan 

först överföras till en händelserapport som i sin tur ska överföras till en händelsenotis. 

Händelserapporten blir, som jag visat, mycket kortfattad och hastigt skriven, vilket blir problematiskt 

när rapportens innehåll sedan ska överföras till en händelsenotis. Skrivsituationen för larmoperatörerna 

som skriver händelserapporter är naturligtvis inte optimal för att utföra någon form av skrivande över 

huvud taget. Polisens svåra skrivsituation diskuterades av Leijonhielm redan 1990 och jag kan 

konstatera att en del av det som Leijonhielm tog upp då tycks gälla även idag, åtminstone för de 

poliser som skriver händelserapporter. De tekniska hjälpmedlen har visserligen blivit fler och 

skrivandet har förpassats till elektroniska formulär, men det finns fortfarande inte tid avsatt för en 

skrivprocess. Larmoperatörerna skriver samtidigt som de talar i telefon och utför andra 

arbetsuppgifter. Det är kanske heller inte möjligt att larmoperatörernas skrivande går till på något 

annat sätt. Händelserapporten fyller trots allt sin funktion som dokumentation av utryckningar. Det är 

lätt att oreflekterat vara kritisk mot en del av händelse-notiserna för att de är kortfattade eller illa 

anpassade efter allmänheten som mottagare. Men med tanke på skribenternas förutsättningar är det 

kanske i så fall snarare själva systemet som bör ifrågasättas. Hur väl fungerar det att överföra 

händelserapporternas knapphändiga dokumentation av händelser till händelsenotiser som ska läsas av 

allmänheten? Överföringen från händelserapport till händelsenotis handlar ju också om att 

omformulera en text för andra mottagare. Händelserapporten är inte skriven för allmänheten som 
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mottagare och innehåller gott om interna förkortningar och ”polisspråk”. Kanske finns det skäl att 

fundera över om detta är det bästa systemet för att underrätta journalister och allmänheten om aktuella 

händelser. I annat fall får man nog acceptera händelsenotisernas ibland så fragmentariska utformning. 

Jag landar i att det egentligen inte är så märkligt att mitt material av händelsenotiser består av så 

många fragmentariska återberättelser. Att producera en objektiv, saklig återgivelse av en 

händelserapport är helt enkelt svårt ur flera hänseenden. Allt utöver den fragmentariska, kronologiska 

uppradningen av handlingar, deltagare och geografiska platser är något utöver det som ursprungligen 

nedtecknats i händelserapporten. Det blir vid närmare betraktande ett dilemma för skribenten som 

både ska återge ett händelseförlopp så identiskt som möjligt och samtidigt anpassa en text för 

allmänheten som mottagare.  

5.3 Hur kan genremedvetenhet bidra? 

Genremodellen skulle kunna fungera som ett normerande verktyg för att utveckla händelsenotiserna. I 

nuläget är det tänkta användningsområdet för händelsenotiserna tämligen brett. De ska fylla en rad 

olika syften (se avsnitt 4.1.2) och skribenten väljer tämligen fritt hur texten ska disponeras. En 

anledning till att inte styra hur skribenterna disponerar texterna kan vara att olika händelser möjliggör 

olika dispositioner. Vissa händelser kan passa bättre att framställa som berättelser för att de har en 

tydlig upplösning medan andra tjänar på att skrivas som återberättelser. Men det är alltid en balans-

gång att göra de val som krävs för att konstruera en text som både är tillförlitlig och anpassad för 

mottagarna, som jag visat ovan. Att överlämna dessa beslut till skribenten är att ställa höga krav på de 

enskilda skribenterna som skriver under tidspress och tampas med svårigheten att hålla sig objektiv 

och samtidigt presentera en läsbar och intressant text.  

Ask och Byrman har också tagit upp vikten av att ha en tydlig struktur för genrer som tillhör 

polisskrivandet (2009:11), vilket jag instämmer i avseende händelsenotiserna. En tydlig normerande 

genremodell skulle eventuellt kunna underlätta för skribenterna. Men då måste man förmodligen 

begränsa händelsenotisernas användningsområde och skribenternas frihet att själva välja hur de ska 

uttrycka sig. Om man bestämmer sig för en önskvärd utformning av genren händelsenotis skulle man 

kunna utveckla en tydligare mall med högre grad av styrning än det formulär som nu används. Det kan 

tyckas enformigt och tråkigt, men samtidigt har polisen ett forum för mer personliga inlägg i sociala 

medier som Facebook, Twitter och Instagram. Händelsenotiserna kan verka anspråkslösa men deras 

popularitet bland polisens webbplatsbesökare gör dem betydelsefulla för allmänhetens bild av polisen. 

En del av händelsenotisernas funktion är också samhällsnyttig på så sätt att de ska informera 

journalister och allmänheten om aktuella händelser.  

Taboada har föreslagit att genremodellen kan tillämpas inom det datatekniska området genom 

automatisk genreklassificering vid sökning på diskussionsforum. Min tanke är att genre skulle kunna 

tillämpas för att utforma tydliga formulär och mallar för skribenterna. Mallarnas utformning måste 

dock bygga på hur polisen vill att texterna ska framställas. Den fråga som hänger i luften är således: 

Hur ska en händelsenotis se ut?  

5.4 Metoddiskussion 

Sydneyskolans genremodell har sällan använts på annat textmaterial än det inom skrivundervisningen i 

skolan. Det finns en uppfattning bland en del språkforskare att modellen inte är fruktbar att tillämpa på 

material utanför skolverksamheten. Karlsson och Svensson skriver till exempel: 
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Men Martins basgenrer blir ett slags ideala texttyper, som inte alltid (tvärtom ganska sällan) förmår 

fånga och förklara autentiska texters struktur och helhet. Kanske därför har också den systemisk-

funktionella genreteorin framför allt plockats upp i skrivundervisningen. Textforskare med intresse 

för SFG-analyser hämtar ofta sina textbegrepp och sin textteori från annat håll. (2012:15) 

För att utvärdera metoden kan jag ge Svensson och Karlsson rätt så till vida att de basgenrer jag från 

början utgick från inte fullt ut förmådde att förklara alla texter i mitt material. Men däremot finns det 

inget som omöjliggör upptäckandet av nya basgenrer. De basgenrer som Martin och Holmberg m.fl. 

namngivit har ju funnits där hela tiden och det finns ingenting som motsäger att det förekommer andra 

basgenrer i olika verksamheter. Att utforska användningen av basgenrer i olika skriftpraktiker torde 

snarare kunna vara en intressant utgångspunkt för forskning om skriftanvändning i till exempel olika 

områden inom yrkeslivet.  

5.5 Uppslag till framtida forskning 

Den överföring som sker först från muntlig utsaga till händelserapport och slutligen till händelsenotis 

vore intressant att undersöka närmare. Vad händer med en händelse i denna transformation? Vilka 

perspektiv läggs fram? Vad faller bort?  

Jag har i min undersökning visat att fragmentarisk återberättelse är en vanligt förekommande basgenre 

inom materialet av händelsenotiser. En intressant utgångspunkt för framtida genrestudier med SFL-

anknytning kan därför vara att undersöka huruvida det finns basgenrer som är unika för vissa 

verksamheter. 
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Bilaga 1 

Nyckel för generisk stegstruktur 
Efter Eggins (2004: 64) 

  

Symboler Betydelse 

X^ Y X föregår Y, fast struktur 

(X) steget är valfritt 

<X> steget kan upprepas 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuunderlag för intervju med skribent             

 

 

  Allmänt 

Får intervjun spelas in? 

Kan du berätta lite om ditt arbete? Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Händelsenotiserna 

Hur många är det som arbetar med att skriva händelsenotiser här?  

Vilken bakgrund har ni? 

Vilket är syftet med händelsenotiserna? 

Hur tycker du att händelsenotiserna fungerar i förhållande till syftet? 

- Finns det några problem med händelsenotiserna som du ser det? 

- Finns det något som kan förbättras med händelsenotiserna? 

Brukar du någon gång använda dig av handboken för händelsenotiser? 

Hur tänker du när det gäller språket i händelsenotiserna? Hur tycker du språket ska vara? 

Hur tänker du angående polisiära termer och interna uttryck? Vi pratade om det litegrann sist och du 

visade ditt exceldokument med förkortningar.  

Brukar du använda händelsenotiserna för att be allmänheten om tips eller liknande? 

Känner du att du har de verktyg som du behöver för att kunna skriva notiserna så bra som möjligt? 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Genrefördelning 18 

Tabell 2. Processer i fullständig återberättelse 19 

Tabell 3. Logiska samband i fullständig återberättelse 19 

Tabell 4. Processer i fragmentarisk återberättelse 20 

Tabell 5. Logiska samband i fragmentarisk återberättelse 21 

Tabell 6. Processer i berättelse 22 

Tabell 7. Språkhandlingar i berättelse 22 

Tabell 8. Logiska samband i berättelse 23 

Tabell 9. Processer i beskrivning 

Tabell 10. Språkhandlingar i beskrivning    

24 

Tabell 11. Logiska samband i beskrivning 25 

Tabell 12. Processer i instruktion 25 

Tabell 13. Språkhandlingar i instruktion 26 

Tabell 14. Logiska samband i instruktion 26 

Tabell 15. Processer i basgenrerna 27 

Tabell 16. Genomsnittligt antal logiska samband per 

förekomst av basgenre 

27 

Tabell 17. Sammanfattning av basgenrerna 28 

 

Textförteckning 

Text 1. Fullständig återberättelse  19 

Text 2. Fullständig återberättelse 20 
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Text 4. Fragmentarisk återberättelse 21 
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Text 5. Berättelse 21 

Text 6. Berättelse 22 

Text 7. Beskrivning 24 

Text 8. Beskrivning 24 

Text 9. Instruktion 25 

Text 10. Sammanfattning 29 

Text 11. Återberättelse med instruktion              30 
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