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Abstract 

Police presence on social media in Sweden has grown in recent years. New social networking 

tools have resulted in changes of practice in communication. This qualitative study examines 

how one local Police department in Sweden presents themselves on Facebook. Drawing on 

critical discourse analysis this paper focuses on uncovering personal values and power 

relations in various Police discourses but also how identity is shaped. Analyzing one year of 

Facebook posts from Polisen Södermalm, we identified several thematic discourses and found 

that content in the informal discourse reproduce some values not supported by policy or 

principles of public servantship. Our study contributes with qualitative analysis and findings 

in a field that still needs more work.   
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1. Inledning 
Polismyndighetens externa kommunikation är intressant att studera då de har behövt anpassa 

sig till medielandskapets digitala utveckling. Historiskt sett har denna typ av kommunikation 

skötts via kommunikatörer och presstalesmän (Rasmussen 2017, s. 92). Numera sker 

kommunikationen även via sociala medier där tjänstgörande poliser agerar kommunikatörer 

och publicerar texter samt för dialog med medborgare. 

  

Polisens närvaro i sociala medier är stor. De har totalt 121 st Facebook-konton, 18 st 

Instagram-konton, 62 st Twitter-konton, en podcast samt ett Youtube-konto (Polisen 2017). 

Polisens konton har olika inriktningar: Lokala poliskontor, nationell nivå, yttre befäl, enskilda 

poliser, narkotika, omhändertagna djur, samverkan, ungdomsenhet, trafikpolis, båtverksamhet 

och rytteri. 

  

Inlägg på sociala medier från Polisen har vid flera tillfällen fått stor uppmärksamhet och blivit 

omskrivna i media (Häggström 2016; Pahnke 2016). Ett exempel på där Polisen har fått kritik 

är när Polisen Alvesta/Växjö publicerade en text om rasism på Facebook (Erwander 2015). 

Inlägget innehöll begrepp som “offerkofta-invandrare” vilket väckte reaktioner. Inlägget 

anmäldes till Justitieombudsmannen som riktade kritik mot författaren och menade att 

inlägget inte låg i linje med Polisens kommunikationsmål (Erwander 2015). Detta är ett 

exempel på när Polisen utnyttjat sin maktposition för att reproducera värderingar som inte 

ligger i linje med myndighetens policy och samhällsuppdrag. Det finns således en konflikt i 

Polisens kommunikation på sociala medier mellan formell byråkratisk 

myndighetskommunikation och informella känslomässigt engagerande inlägg. Det är inte 

alltid tydligt vart gränsen går och vad syftet med kommunikationen är. 

  

Utifrån detta är Polisen och sociala medier ett intressant område att titta närmare på. Vi 

kommer att genomföra en fallstudie av Polisen Södermalm på Facebook med hjälp av kritisk 

diskursanalys (Machin & Mayr 2012) som teori och metod. Vi använder oss även av 

organisationsidentitet (Heide, Johansson & Simonsson 2012) och community policing 

(Brainard & Edlins 2014) som teoretisk bas. Tidigare forskning inom området är till stor del 

kvantitativ och återfinns utanför Sverige. Vår studie är av kvalitativ karaktär och görs genom 

en kritisk diskursanalys i svensk kontext. Vi anser därmed att den kommer att bidra till 

forskningsfältet från ett nytt perspektiv. 
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1.1 Polismyndighetens kommunikationspolicy och värdegrund 

Polismyndighetens kommunikationspolicy (Polisen 2015) är tydlig med att all 

kommunikation ska “bidra till att upprätthålla och stärka förtroendet för Polismyndigheten”. 

Vidare ska Polismyndigheten... (Polisen 2015): 

• Basera all kommunikation på fakta och expertis 

• Vara sakliga och ge relevant information 

• Vara tydliga med vad som är myndighetens hållning i sakfrågor 

• Hålla isär det professionella uppdraget med personliga åsikter 

  

Kommunikationspolicyn fastslår även att all kommunikation ska följa Polismyndighetens 

värdegrund. Värdegrunden (Polisen 2015) är att vara “engagerade med ansvar och respekt och 

värna för allas lika värde”, “effektiva för resultat och utveckling” samt “tillgängliga för 

allmänheten och varandra”. 

  

Polismyndighetens syfte med sociala medier (Polisen 2017) är att dela brottsförebyggande 

tips, berätta om sitt arbete för att öka tryggheten, ha en plattform för tips och vittnesmål samt 

att öka dialogen med allmänheten. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår fallstudie är att undersöka hur Polisen Södermalm framställer sig själva på 

Facebook samt om kommunikationen följer Polisens uttalade mål och policy. 

  

Med detta som bakgrund kommer Polisen Södermalms kommunikation på Facebook att 

analyseras utifrån frågeställningarna: 

• Vilka funktioner fyller Polisen Södermalms kommunikation utöver deras uttalade 

syften? 

• Reproduceras några värderingar som inte går i linje med Polismyndighetens 

kommunikationspolicy? I så fall, vilka och på vilket sätt? 

• På vilket sätt legitimerar Polisen Södermalm sin maktställning i sin kommunikation? 

  

1.3 Uppsatsens disposition 

Nedan följer en redovisning av tidigare forskning inom området. I samband med detta avsnitt 

förs en diskussion om vår studies relevans i relation till den tidigare forskningen. 



 

 3 

Fortsättningsvis presenteras de två teoretiska utgångspunkter vi utgår från i vår studie. 

Uppsatsens metod och tillvägagångssätt kommer därefter att presenteras. I och med att kritisk 

diskursanalys utgör både teori och metod i vår uppsats presenterar vi de teoretiska delarna av 

kritisk diskursanalys i teoridelen och de tillämpbara analysbegreppen i metoddelen. 

Metoddelen avslutas med en diskussion om metodproblem samt reliabilitet och validitet. 

Vidare presenteras vårt studiematerial och urvalsprocessen. Sedan redovisas studiens resultat 

följt av diskussion och slutsatser. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av hela 

uppsatsen samt källhänvisning och bilagor. 

  

2. Tidigare forskning 
Forskningen kring polismyndigheters kommunikation i sociala medier sker primärt inom 

medie- och kommunikationsvetenskapen men påträffas även inom statskunskapen och 

kriminologin. Forskare betonar emellertid att området fortfarande behöver mer vetenskapligt 

arbete (Brainard & Edlins 2014, s. 742; Lieberman, Koetzle & Sakiyama 2013, s. 457). Då 

forskningen ännu är relativt tunn är även närliggande forskning kring andra myndigheter på 

sociala medier (Graham 2014; Kim, Park & Rho 2013) samt kritisk diskursanalys av andra 

myndigheters kommunikation (Machin & Ledin 2017) relevant för oss. 

  

Vad gäller forskningen kring polismyndighetens kommunikation på sociala medier är den i 

regel baserad på kvantitativa metoder (Brainard & Edlins 2014; Grimmelikhuijsen & Meijer 

2015; Lieberman, Koetzle & Sakiyama 2013; O’Connor 2017). Den sociala medieplattformen 

Twitter är ett vanligt studieobjekt inom internationell forskning (Brainard & Edlins 2014; 

Bullock 2017; Rasmussen 2017; Kim, Park & Rho 2013; Grimmelikhuijsen & Meijer 2015). 

Forskningen motiveras ofta av den digitala utvecklingen samt dess förändrade förutsättningar 

(O’Connor 2017, s. 901). Internet och sociala medier beskrivs som ett nytt sätt för polisen att 

kommunicera samt skapa och hantera sina relationer. Ett återkommande resultat inom 

forskningsfältet är att trots sociala mediers nya möjligheter för interaktion och 

tvåvägskommunikation utnyttjas de inte på bästa sätt av polisen (Brainard & Edlins 2014, s. 

741; Bullock 2017). 

  

Många studier undersöker även polisens användning av sociala medier i relation till teorier 

om community policing (Bullock 2017; Brainard & Edlins 2014; O’Connor 2017). 

Community policing innebär traditionellt att polisen och medborgare arbetar tillsammans för 
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att bekämpa problem i samhället. I kommunikation på sociala medier kan detta beskrivas som 

en identitetsskapande trend där polisen dels visar upp en öppenhet och dels skapar goda 

relationer med medborgare. 

  

Trots att vi kommer att göra en kvalitativ studie är kvantitativa studier inom ämnet relevanta 

för oss då de ger en övergripande bild av vad polisen publicerar samt var de publicerar. Vissa 

studier inom fältet fokuserar även på polisers användande av sociala medier utanför tjänsten 

(Goldsmith 2013; Schneider 2014). Vi kommer dock inte att utveckla denna typ av studier i 

forskningsöversikten då vår studie fokuserar på officiell kommunikation av poliser i tjänst. 

  

Här nedan utvecklar vi tidigare forskning som är relevant för vår studie. Avsnittet innehåller 

forskning kring kritisk diskursanalys inom myndighetskommunikation, 

(Polis)myndighetskommunikation i sociala medier och avslutningsvis polisens innehåll i 

sociala medier. 

  

2.1 Kritisk diskursanalys och myndighetskommunikation 

Kritisk diskursanalys sammankopplat med polisen och sociala medier är ovanligt, men 

förekommer inom myndighetskommunikation i allmänhet. Machin och Ledin (2017) har 

undersökt styrdokument från Örebro universitet och funnit att universitetet använder ett 

marknadsanpassat språk. Genom en multimodal kritisk diskursanalys visar studien att 

dokumenten konnoterar auktoritet, expertis, logik och framåtanda genom diskursiva språkval 

som traditionellt inte hör hemma i akademin (Machin & Ledin 2017, s. 654, 671). Studiens 

slutsats är att marknadsspråket från ledningen är så vagt att det är svårt att använda för att 

beskriva de universitetsanställdas arbete. Dokumentens vaghet tillåter i sin tur en stor frihet 

för de som ska tillämpa strategierna samt legitimerar en ständig utvecklingsprocess (Machin 

& Ledin 2017, s. 671). 

Då kritisk diskursanalys är ovanligt inom Polismyndigheters kommunikation är studien 

relevant för oss trots att den innebär en tillämpad kritisk diskursanalys av ett universitets 

kommunikation. Studien visar hur man genom att bryta ner grammatiska och visuella val kan 

finna underliggande meningar och avslöja problematiska förhållanden. 

  

2.2 Myndighetskommunikation på sociala medier 

Användningen av sociala medier inom myndighetskommunikation har blivit ett mer vanligt 

forskningsområde. Graham (2014) undersökte regionala myndighetskontor (local 
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government) i USA och hur deras kommunikatörer förhåller sig till sociala medier. Graham 

genomförde 13 intervjuer i en kvalitativ undersökning. Studiens forskningsfråga är “what is 

the meaning of social media to local government Public Information Officers?”. Sociala 

medier beskrivs som ett naturligt dialogiskt verktyg och att användning av sociala medier tar 

bort många hinder som tidigare fanns inom myndighetskommunikation (Graham 2014, s. 

362-363). Studiens resultat visar att kommunikatörer bland de undersökta regionala 

myndigheterna i USA anser att sociala medier är ett mycket bra kommunikationsverktyg och 

att Facebook samt Twitter var de mest använda plattformarna (Graham 2014, s. 372). Studien 

är relevant ur vårt perspektiv då den fokuserar på myndighetskommunikation i sociala medier, 

transparens och demokrati. Vår studie motiveras till viss del utifrån demokratiska 

förutsättningar gällande Polismyndighetens makt och ur detta perspektiv ger Grahams studie 

viktiga insikter. 

  

Mycket av forskningen inom fältet lyfter fram de tvåvägskommunikativa egenskaperna hos 

sociala medier (Brainard & Edlins 2014, s. 730; Graham 2014, s. 362; Grimmelikhuijsen & 

Meijer 2015, s. 599). Det finns dock motsättningar till denna uppfattning, specifikt i relation 

till polismyndigheter. Bullock (2017, s. 2) menar att det har funnits en överdriven optimism 

på att utvecklingen av webben skulle stärka myndigheters demokratiska strukturer. Bullock 

(2017, s. 3) pekar på flera undersökningar som visar att polisers kommunikation på sociala 

medier i huvudsak består av envägskommunikation. Forskningen visar att de interaktiva 

inslag i polisers användning av sociala medier ofta handlar om att fråga efter hjälp snarare än 

att bjuda in till dialog. Bullock (2017, s. 4) menar att sociala medier inte transformerar 

polisens kommunikation med medborgare. Den nya tekniken upprätthåller och reproducerar 

gamla kommunikationsförhållanden snarare än att förändra dessa. Detta går rakt emot den 

positiva syn Graham (2014, s. 363) visar i sin studie. 

  

Det är viktigt att påpeka att det tycks finnas en tydlig uppdelning inom forskningen gällande 

sociala mediers kommunikativa användning mellan myndigheter i allmänhet och 

polismyndigheter. Studier inom myndigheter i allmänhet är mycket positiva till den 

tvåvägskommunikativa användningen av sociala medier (Graham 2014; Kim, Park & Rho 

2013) samtidigt som studier inom specifikt polismyndigheter menar att samtidigt som de 

tvåvägskommunikativa egenskaperna finns så används de inte effektivt av polisen (Brainard 

& Edlins 2014, s. 741; Bullock 2017). 
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2.2.1 Legitimitet 

Kim, Park och Rho (2013) undersökte om myndigheters användning av sociala medier 

påverkar läsarnas uppfattning om myndigheten. Genom enkäter till följare av 13 koreanska 

myndigheters Twitterkonton undersökte de följarnas uppfattning gällande myndigheternas 

tillförlitlighet och förtroende. Studien bygger på teorier gällande myndigheters trovärdighet 

och legitimitet, vilket rör sig utanför medie- och kommunikationsvetenskapen. Trots detta är 

studien relevant för oss då studiens resultat ger oss viktiga insikter. Resultaten visar att desto 

mer nöjda folk är med myndighetens användning av sociala medier, desto mer tillförlitlighet 

och förtroende har de för myndigheten (Kim, Park & Rho 2013, s. 348). Vidare visar 

resultaten att ett positivt ökat förtroende för den del av myndigheten som ansvarar för 

kommunikationen i sociala medier indirekt ökar förtroendet för den centrala myndigheten. 

  

Studiens resultat kan inte generaliseras utanför Korea (Kim, Park & Rho 2013, s. 347), men 

studiens resultat stämmer överens med Grimmelikhuijsen och Meijers (2015) studie som 

genomfördes på ett representativt slumpmässigt urval på den holländska befolkningen. 

Forskningsfrågan i studien var “i vilken utsträckning, hur, och varför kan användandet av 

Twitter av invånare bidra till en ökad upplevd legitimitet för polisen?”. Resultaten visade att 

transparens, och inte interaktion, var den största effekten av Twitter (Grimmelikhuijsen & 

Meijer 2015, s. 604). Vidare indikerar studiens resultat på att användningen av Twitter stärker 

den upplevda legitimiteten för polisen. Studiens resultat gällande detta är dock svagt på grund 

av att antalet Twitter-användare i urvalet är väldigt få. En skillnad med vår studie är att både 

Kim, Park och Rho (2013) och Grimmelikhuijsen och Meijer (2015) undersöker mottagarnas 

uppfattning om myndigheten och inte myndighetskommunikationen i sig. Vi kommer inte att 

undersöka hur kommunikationen uppfattas av mottagarna, däremot ger dessa studier 

förståelse för att innehållet i sociala medier påverkar läsarnas uppfattning om myndigheten.   

  

Legitimitet kan kopplas ihop med den identitet polismyndigheten skapar. Rasmussen (2017, s. 

107) menar att användningen av humor är ett sätt att personifiera en myndighet, och påverkar 

maktrelationen mellan myndighet och befolkning. Personifieringen är svår att förena med den 

byråkratiska identitet som i grunden legitimerar en myndighets makt. Rasmussen (2017) 

undersöker hur användningen av humor påverkar organisationsidentiteten. I studien 

genomförs 14 semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer inom norsk 

blåljusverksamhet. Rasmussen (2017, s. 91) utgår från teorier inom organisationsidentitet och 

lyfter fram att identitet inte är något statiskt utan är något som ständigt skapas och förändras. 
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Något som diskuteras i intervjuerna är att humor kan användas för att skapa en mångsidig bild 

av organisationen och frångå den enbart byråkratiska identiteten (Rasmussen 2017, s. 106). 

Vidare finns en risk med att använda humor regelbundet. Ett exempel från Oslo-polisen lyfts 

fram där de använde humor i för stor utsträckning vilket gjorde att de omedvetet gick ifrån sin 

organisationsidentitet. 

  

2.3 Polisens innehåll och plattform på sociala medier 

Brainard och Edlins (2014) undersökte tio polisavdelningar i USA och dess användning av 

sociala medier. Studiens forskningsfrågor rör vilka plattformar som nyttjades mest samt på 

vilket sätt kommunikationen tog form. Genom kvantitativa metoder visade studien att Twitter 

var den vanligaste plattformen bland poliskårerna, följt av Facebook och sedan Youtube. 

Studien visade emellertid att Facebook var den plattform med mest interaktion med följarna. 

Studien tar del av teorier sprunget ur kriminologin om community policing, det vill säga att 

lokala poliskårer och invånarna behöver arbeta tillsammans för att utveckla lösningar på 

brottsproblem (Brainard & Edins 2014, s. 729). Community policing har på senare år även 

återfunnits på nätet. Brainard och Edlins (2014, s. 730) lyfter fram att poliskårerna i studien 

experimenterar med att använda sociala medier för att engagera invånarna och målet är dialog 

och symmetrisk kommunikation. Studien visar även att mest interaktion sker på Facebook 

men att kommunikationen i få fall kan sägas vara dialogisk. En anledning tycks vara att 

följarna interagerar med poliskårerna men att samspelet avstannar på grund av att poliskårerna 

slutar svara i kommentarsfälten (Brainard & Edlins 2014, s. 741). 

  

Anledningen till att Twitter dominerar som plattform tycks vara att det är en enkel och tydlig 

plattform att publicera korta inlägg på (Bullock 2017), trots att Facebook beskrivs som ett mer 

lämpat val utifrån följarnas perspektiv. Bullock (2017, s. 8) redovisar tidigare forskning som 

visar att 96 % av de studerade invånarna i sin studie har Facebook men endast 30 % har 

Twitter, vilket är ytterligare en faktor som gör att man kan ifrågasätta plattformsvalet. 

Problematiken med att Twitter har färre användare lyfts även fram i Grimmelikhuijsens och 

Meijers (2015, s. 603) studie där de undersöker läsarnas uppfattning av holländska polisens 

användning av Twitter. De gjorde ett slumpmässigt urval av befolkningen där endast 15.2 % 

använde Twitter varav 3.4 % av det totala urvalet följde ett poliskonto på Twitter. Detta 

påverkade studiens resultat då de i urvalet som faktiskt använder Twitter blev för litet för att 

kunna göra statistiska analyser på (Grimmelikhuijsen & Meijer 2015, s. 605). 
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Vad gäller själva innehållet så undersöker Lieberman, Koetzle och Sakiyama (2013) vad de 

23 största poliskårerna i USA skriver om på Facebook under en tre månaders period. Till 

skillnad från Brainard och Edlins (2014) undersökte Lieberman, Koetzle och Sakiyama 

innehållet mer djupgående snarare än att titta på vilka plattformar som var störst. Den 

kvantitativa studien motiveras av kommunikativa community policing-teorier där poliskårers 

användning av sociala medier blir desto viktigare. Studiens resultat visar att de studerade 

poliskårerna använder Facebook för att kommunicera olika typer av budskap (Lieberman, 

Koetzle & Sakiyama 2013, s. 455). Hälften (49,4 %) av de studerade inläggen var 

brottsrelaterade. Vidare kategoriseras 31 % av de studerande inläggen som public relations 

messages där viktiga samhällsinsatser belystes. Det kunde handla om på vilka sätt polisen 

arbetade för att minska brottslighet, lyfta fram duktiga kollegor, användandet av ny teknik 

samt större lyckade polisinsatser. Inlägg utöver dessa två kategorier rörde ämnen som skadade 

poliser, trafiksituationer och akuta avspärrningar. Studien menar även att det verkar lätt för 

poliskårer att skapa brottsrelaterat innehåll men att det kräver större ansträngning för att skapa 

andra typer av inlägg som engagerar fler. 

  

O’Connor (2017) undersökte den kanadensiska polisens kommunikativa strategier på Twitter. 

Forskningsfrågan är “how do the police in Canada utilise Twitter to communicate with/at the 

public?” (O’Connor 2017, s. 899). Genom kvantitativ innehållsanalys undersöker O’Connor 

3000 tweets och får bland annat fram att 60 % av polisens tweets är informativa. Resultaten 

liknar Lieberman, Koetzle och Sakiyamas (2013). 40 % av de studerade tweetsen 

kategoriseras som interaktiva. O’Connor (2017, s. 908) använder sig också av community 

policing-teorier och menar att de interaktiva tweetsen är ett sätt att bygga ett cyber-

community. O’Connor (2017, s. 909) betonar dessutom att även de icke-interaktiva tweetsen 

är ett sätt att bygga detta cyber-community då de stärker bilden av att polisen utför sitt jobb 

väl. Mängden av kommunikationsstrategier på Twitter hjälper polisen att forma en positiv 

bild av verksamheten (O’Connor 2017, s. 909). Detta gör studien relevant för oss då vi tänker 

undersöka hur Polisen Södermalm framställer sig själva på sociala medier. En tydlig skillnad 

är metodval och att studien är kvantitativ, men studiens syfte rör sig inom samma område som 

oss. 

  

2.4 Vår studies relevans i förhållande till forskningsfältet 

Flera tidigare studier inom området har gemensamma drag i sin föreslagna vidare forskning. 

Rasmussen (2017, s. 108) föreslår vidare forskning där man undersöker faktisk användning av 
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humor i sociala medier av organisationer snarare än genom intervjuer rapporterad använd 

humor. Brainard och Edlins (2014, s. 742) identifierar vad polisen skriver om men föreslår att 

ställa “varför”-frågor, och Grimmelikhuijsen och Meijer (2015, s. 604) tar upp att deras studie 

undersöker kommunikationsmönster utan att ta hänsyn till själva innehållet. Utifrån detta har 

vi identifierat en brist på forskning som djupgående undersöker innehållet i sig, vilket ger 

vetenskaplig relevans och motivation till vår studie. 

  

Något som skiljer vår studie från tidigare forskning är metodval. Det är sällsynt med 

kvalitativa textanalytiska studier inom området polisen och sociala medier och på detta sätt 

kan vår studie bidra till en utveckling av forskningsfältet. Vi har inte hittat någon tidigare 

forskning ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Utifrån detta anser vi att en kritisk 

diskursanalys kan ge nya kunskaper inom detta relativt nya ämne. Stor del av forskningen 

inom ämnet är baserad i Nordamerika. Denna uppsats kommer att ge ett tillskott i form av en 

fallstudie i svensk kontext. 

  

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt lägger vi fram våra centrala teoretiska utgångspunkter för denna uppsats. Den 

teoretiska basen består av kritisk diskursanalys samt organisationsteori och community 

policing. 

  

3.1 Kritisk diskursanalys som teori 

Kritisk diskursanalys är sprunget ur kritisk lingvistik och används inom kvalitativ forskning. 

Den kvalitativa forskningen skiljer sig från den kvantitativa genom att applicera ett tolkande 

synsätt på världen. Forskare inom den kvalitativa inriktningen väljer att se fenomen ur 

studieobjektets perspektiv. Man vill djupgående finna betydelser och försöka förstå subjektiva 

meningar (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 17–18). Kritisk diskursanalys är inte en enskild 

teori eller metod utan kan tillämpas och användas utifrån många perspektiv (Wodak 2011, s. 

50). Det finns flertalet definitioner av centrala begrepp som makt, diskurs och ideologi och 

därav är det viktigt att definiera dessa begrepp när man genomför en kritisk diskursanalys 

(Wodak 2011, s. 50). 

  

Begreppet diskurs är vida känt inom vetenskapen och syftar på språkets användning i olika 

kontexter (Berglez & Olausson 2008, s. 133). Diskursbegreppet skiljer sig i olika 
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vetenskapliga praktiker men vi väljer att följa den engelsktalande traditionen som gör klart att 

diskurs syftar på språk i både tal och skrift. Det mer kritiska perspektivet inom 

diskursbegreppet som vi använder oss av, Critical Discourse Analysis, utgår från denna 

definition (Wodak 2011, s. 51). 

  

Trots mängden perspektiv som kan användas inom kritisk diskursanalys finns det vissa 

centrala drag. Kritisk diskursanalys fokuserar på hur maktrelationer tar form i diskurser. 

Vidare är ett konkret mål med kritisk diskursanalys att avslöja, tolka och förstå ideologiska 

val på textnivå (Wodak 2011, s. 52). Genom att granska text och undersöka varför och hur 

vissa val är gjorda, snarare än att bara beskriva att de är gjorda, kan man avslöja dessa 

ideologiska val och maktrelationer (Machin & Mayr 2012, s. 5). 

  

Ideologi innebär språkanvändning som bygger på gemensamma föreställningar om hur 

samhället är och fungerar. Hall (1986 se Berglez & Olausson 2008, s. 132) definierar ideologi 

som “mental frameworks… which different classes and social groups deploy in order to make 

sense of… the way society works”. Inom ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv är det 

relevant att använda ideologibegreppet på språkval som reproducerar rådande 

maktförhållanden (Berglez & Olausson 2008, s. 132). 

  

Den dialektiska synen på språk är central inom kritisk diskursanalys. Språk är diskursivt och 

socialt konstruerat. Språk formar samhället samtidigt som samhället formar språk (Fairclough 

& Wodak 1997, s. 258). Detta innebär att sättet vi pratar om saker påverkar samhället men 

samhället påverkar även sättet vi pratar om saker. 

  

3.1.1 Makt 

Makt innebär en privilegierad tillgång till inkomst, position, status, grupptillhörighet, 

utbildning och kunskap (van Dijk 1998, s. 25). Dessa egenskaper kan enskilt eller tillsammans 

ge möjligheten till kontroll över andra grupper av människor. Makt kan utövas direkt, till 

exempel i form av våld, men även subtilt i form av övertalning, påverkan och inflytande (van 

Dijk 1998, s. 25). Maktutövning kan verka helt neutral genom ständig reproduktion av 

maktförhållandet. 
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Maktbegreppet är inte bara relevant när det handlar om öppet maktmissbruk. 

Polismyndigheten har fått sin makt från folket genom demokrati. Detta genom en gemensam 

överenskommelse och en tro på det demokratiska systemet. 

  

It is also important to note that power can be more than simple domination from 

above; it can also be jointly produced when people believe or are led to believe that 

dominance is legitimate in some way or other. [...] The point is that power, at least in 

democratic societies, needs to be seen as legitimate by people in order to be accepted, 

and this process of legitimation is generally expressed through language and other 

communicative systems. (Machin & Mayr 2012, s. 24) 

  

Detta innebär att Polisen har ett stort behov av att legitimera sin verksamhet inför 

befolkningen för att kunna fortsätta utöva sin makt. Språk är en naturlig del i 

legitimeringsprocessen (Machin & Mayr 2012, s. 24), och därav kan all kommunikation från 

Polismyndigheten ses som en del av en ständigt pågående legitimeringsprocess.  

  

3.2 Organisationsidentitet 

Organisationsidentitet definieras av Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 207) som 

“summan av alla gripbara och icke gripbara värden som gör en organisation till en tydlig 

enhet. I alla organisationer existerar flera organisationsidentiteter.” Organisationsidentiteten 

handlar till stor del om interna strukturer och hur medarbetare inom organisationen 

identifierar sig själva. Några faktorer som kan påverka organisationsidentiteten är hur tydliga 

värderingar som finns, skillnader mot andra grupper samt gemensamma mål (Alvesson & 

Svenningsson 2012, s. 220). 

  

Organisationsidentitet blir relevant i extern kommunikation då en tydlig identitet påverkar 

vilka budskap som förmedlas och på vilket sätt (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s. 204). 

Organisationsidentitet i externa sammanhang kan förstärka den interna identitet som finns. Ett 

exempel på detta är det som kallas autokommunikation alternativt självrefererande 

kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s. 215). Ett exempel på 

autokommunikation är att upprepa ett budskap i den utsträckning att det blir något 

förgivettaget samt kommunicera något för att rättfärdiga och bekräfta det för sig själv (Heide, 

Johansson & Simonsson 2012, s. 215). I och med vår tillämpning av kritisk diskursanalys som 

teori och metod har vi bra verktyg för att upptäcka och avslöja autokommunikation. 
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3.2.1 Community policing 

Community policing är både en teori och praktik och handlar i stora drag om polisens 

samarbete med det lokala samhället. Det kan beskrivas både som en del av polisens identitet 

samt ett tillvägagångssätt för att forma identiteten. När community policing kommer till 

uttryck i kommunikationen kan det ses som en identitetsskapande trend inom 

organisationsidentitet. Det finns ingen entydig definition av begreppet men de flesta 

definitioner menar att polisen och medborgare behöver arbeta tillsammans för att utveckla 

lösningar på brottsrelaterade problem (Brainard & Edlins 2014, s. 729). Community policing 

beskrivs normativt inom forskningen och anses vara det mest lämpliga tillvägagångssättet för 

hur polisen ska sköta sitt arbete. Ur vårt kritiska perspektiv kan detta grundantagande 

naturligtvis ifrågasättas.  

  

En del i Polisens arbete med community policing är att öka legitimiteten och visa upp sitt 

demokratiska ansvar samt vara tillgängliga för invånarna (Brainard & Edlins 2014, s. 729; 

Bullock 2017, s. 3). Detta kan jämföras med kritisk diskursanalysens beskrivning av 

reproduktion av maktstrukturer. Samarbetet och deltagandet står i fokus och det huvudsakliga 

målet är att reducera brott och öka samhällets välmående. Några tidiga praktiska exempel på 

community policing är ökad patrullering och skapandet av lokala mötesplatser där polisen och 

invånarna kunde föra dialog samt förebyggande brottsbekämpning i form av sociala insatser 

(Brainard & Edlins 2014, s. 729).   

  

Community policing är även aktuellt i sociala medier och på internet. Sociala medier kan 

användas för att engagera medborgare och skapa en tydlig dialog (Brainard & Edlins 2014, s. 

730). Detta blir ett sätt för polisen och medborgare att förstå varandra bättre och skapa en 

gemensam förståelse för samhällsproblem. Även inlägg som inte är interaktiva eller bjuder in 

till dialog kan räknas som community policing. Informativt innehåll kan stärka intrycket av att 

polisen utför sitt jobb väl vilket bidrar till en positiv bild och attityd mot polisen (O'Connor 

2017, s. 909). På detta sätt är community policing som strategi en del av 

organisationsidentiteten. 

  

4. Metod och material 
Vi har valt att genomföra en fallstudie av Polisen Södermalm på Facebook. Fallstudier 

innebär att djupgående studera ett avgränsat specifikt fall med syfte att förstå hur och varför 
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något sker (Denscombe 2016, s. 91). Vi har valt Facebook som plattform dels för att det är 

den största sociala medieplattformen i världen och Sverige (Chandler och Munday 2016; IIS 

2016) och dels för att polisen på Facebook publicerar längre och mer utförligare inlägg i 

jämförelse med deras konton på Twitter. Valet av Facebook grundar sig även i att stor del av 

tidigare forskning fokuserar på Twitter, trots att plattformens förutsättningar kan diskuteras 

(Bullock 2017; Grimmelikhuijsen & Meijer 2015). Utifrån detta lämpar sig Facebook bättre 

för studiens syfte. 

  

Den analysmetod vi valt är kritisk diskursanalys. Metoden ger oss verktyg för att analysera 

och undersöka vårt material, det vill säga Facebook-inlägg, och se vilka värderingar som 

reproduceras. Alla maktorgan, inklusive Polismyndigheten, har behov av legitimitet i 

demokratiska samhällen, och språk är ett sätt att skapa legitimitet (Machin & Mayr 2012, s. 

24). Genom att studera Polisens diskurs på Facebook kan vi med hjälp av kritisk 

diskursanalys få fram varför det sägs och vad detta reproducerar samt hur det förhåller sig till 

maktposition, uttalade mål och riktlinjer. 

  

Den kritiska diskursanalysen kommer att ske i två steg. Reisigl och Wodak (2009, s. 96) 

beskriver en ideallista på flertalet steg och tillvägagångssätt i en kritisk analys. Två av dessa 

steg handlar om analysen av data. Det första steget består av en tematisk analys av en större 

mängd data. Den data som samlas in typologiseras utifrån kontextuella faktorer som tidpunkt, 

innehåll, sociala faktorer. Det andra steget består av att skala ner datan utifrån typologin och 

djupgående analysera en utvald del material (Reisigl & Wodak 2009, s. 96). Ett alternativt 

tillvägagångsätt hade varit att inte göra en tematisk analys i första steget utan att välja ett 

mindre urval och göra en djupgående analys direkt. Vi har valt Reisigl och Wodaks (2009) 

tvåstegsanalys för att få en kontextuell övergripande bild av en större mängd data vilket 

stärker analysens resultat. 

  

4.1 Klassifikation av sociala aktörer 

Hur man framställer olika personer har stor betydelse. Textens deltagare kan bland annat 

beskrivas som individer eller tillhörande ett kollektiv (Machin & Mayr 2012, s. 80). Beskriver 

man personer med namn och med personliga egenskaper framstår det som mer personligt och 

kan skapa större empati. Beskriver man personer som en grupp, till exempel “Poliserna” 

istället för “Poliserna Johan och Emma”, är det svårare att känna närhet till personerna. 
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Något som påverkar framställningen av personer är om de beskrivs utifrån sin person eller till 

exempel yrkesroll, det vill säga nomination eller funktionalitet (Machin & Mayr 2012, s. 81). 

“Dan Eliasson menar att” är nominativt och mer personligt än “Rikspolischefen menar att”. 

Att beskriva någon utifrån personens funktion kan framstå som mer officiellt och legitimt än 

användandet av personens namn. En liknande kategorisering är specifikation och generisk 

beskrivning (Machin & Mayr 2012, s. 80). Att beskriva en person med hjälp av personens 

namn är att specificera individen. Om en person beskrivs i form av till exempel “en hemlös 

person” klassas detta som en generisk beskrivning vilket är mindre personligt än en 

specificering. 

  

4.2 Presupposition 

Presupposition (bakomliggande meningar) handlar om ords betydelse och vad som tas för 

givet i en text (Machin & Mayr 2012, s. 153). I förståelsen av språk och ord finns 

överenskommelsen om vad ord betyder och hur de definieras. Ett enkelt exempel är att ordet 

“bok” betyder just bok. Det sker en ständig omedveten förståelse i tolkningsprocessen av 

språk (Machin & Mayr 2012, s. 153). 

  

Användningen av mer komplexa begrepp kan innebära att man presenterar ordet som att det 

bara finns en tolkning. Det som uttrycks explicit står ofta i relation till något som inte 

uttrycks. Ett påstående kan innehålla begrepp som i sammanhanget har en betydelse men vid 

närmare granskning rymmer flera olika perspektiv. Machin och Mayr (2012, s. 157) lyfter 

fram exempel på presupposition. Meningen “The real issue is…” kan tolkas som att det finns 

andra problem och att de inte är lika viktiga. På detta sätt undviker man att explicit uttrycka 

att de andra problemen inte är viktiga, trots att det är det man säger. Att undersöka 

presupposition är ett sätt att få fram bakomliggande meningar som reproducerar ideologi. 

  

4.3 Transitivitet 

Transitivitet är ett begrepp som förklarar vad en aktör gör, mot vem och hur den gör det 

(Machin & Mayr 2012, s. 104). Ett transitivistiskt synsätt kan alltså urskilja vem som blir ett 

subjekt (vem/vad som är aktiv), respektive ett objekt (vem/vad som passiv). Denna typ av 

analys är viktig för att kunna se diskurser i ett annat ljus då den tillåter en att se vad texten 

innehåller men också vad som saknas (Machin & Mayr 2012, s. 105). Det vill säga, om 

Polisen lyfter fram en aktör men inte en annan kan detta vara av en viss anledning. 
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Ett exempel där transitivitet kan användas är på meningen “Polisen springer snabbt efter den 

misstänkte mannen”. Polisen är subjektet/aktören som genomför processen att springa. 

Polisen springer snabbt, vilket är en beskrivande omständighet till hur processen genomförs. 

Mannen är objektet och målet för processen. 

  

4.4 Nominalisering 

Nominalisering innebär att man nyttjar en menings grammatiska uppbyggnad för att dölja 

ansvaret hos en aktör (Machin & Mayr 2012, s. 137). Det sker bland annat genom att göra om 

ett verb till ett adjektiv. Om man gör om verbet “misslyckas” till adjektivet “misslyckande” 

framstår det som en mer passiv handling. Dessa typer av grammatiska val kan förändra 

framställningen av en händelse och flytta fokus från vem som agerar. 

  

Ett exempel på nominalisering är skillnaden mellan “Studenter samlade in pengar för att…” 

och “Pengar samlades in för att…”. I det första exemplet är det studenterna som är aktören 

och i det senare exemplet döljer man aktören. Beroende på sammanhang kan det finnas olika 

motiv till att dölja ansvar eller göra en aktör mer passiv i en handling. Det kan bland annat 

användas för att dölja aktörers ansvar, dölja tidsangivelser, flytta fokus från kausala samband 

och framställa en handling som en aktör (Machin & Mayr 2012, ss. 140–143). 

  

4.5 Citationsverb 

Citationsverb (quoting verbs) kan användas för att framställa personer som talar på olika sätt 

(Machin & Mayr 2012, s. 57). I meningen “Jag är polis, sade Klara” används det neutrala 

citationsverbet sade. Exempel på andra neutrala citationsverb är berätta, fråga och svarade 

(Machin & Mayr 2012, s. 57). Citationsverb kan bland annat ge uttryck för rationalitet, 

förnuft, auktoritet och rädsla. Att analysera citationsverb kan identifiera skillnaden mellan att 

till exempel beskriva att Klara skrek “Jag är polis” och att hon skrattar “Jag är polis”. 

  

4.6 Denotation och konnotation 

Denotation och konnotation utgör två viktiga begrepp inom den teoretiska grunden för 

semiotisk analys (Machin & Mayr 2012, s. 49). Begreppen tillämpas inte traditionellt inom 

kritisk diskursanalys, men Machin och Mayr (2012, ss. 1-2) använder begreppen som en del 

av multimodal kritisk diskursanalys. Utifrån detta lyfter vi begreppen som en del av våra 

analytiska verktyg inom kritisk diskursanalys. 
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I ett visuellt perspektiv kan denotation beskrivas som det bilden visar. En bild med en polisbil 

denoterar en polisbil. Konnotation kan beskriva idéburna koncept och värderingar som 

bildens innehåll väcker hos betraktaren (Machin & Mayr 2012, s. 49). Exempelvis kan en 

polisbil med blåljus konnotera brådska, fara och aktivitet samtidigt som en polisbil parkerad i 

stadsmiljö mitt på dagen kan konnotera närvaro, lugn och trygghet. Sammanfattat kan 

denotation beskrivas som den explicita meningen och konnotation som en den implicita 

meningen bakom ord eller bilder. 

  

4.7 Material och urval 

Vi har gjort ett målstyrt urval gällande vilket lokalt poliskonto vi ska studera. Ett målstyrt 

urval innebär att man väljer ett material som lämpar sig för sina valda forskningsfrågor 

(Bryman 2012, s. 350). När man gör ett målstyrt urval är det bra att ta hänsyn till att urvalet är 

balanserat för jämförelsesyften (Bryman 2012, s. 350). Vi har valt att göra en typisk fallstudie 

vilket innebär att valet av undersökningsenhet motiveras utifrån att det liknar de andra 

undersökningsenheterna som kunde ha valts (Denscombe 2016, s. 91). Det vill säga, 

undersökningsenheten ska inte vara unik eller utstickande. Det finns andra konton inom 

Polisen som liknar Polisen Södermalm vilket gör att kontots innehåll och karaktär inte är 

unikt.  

 

Urvalsprocessen av Facebook-konto gjordes genom att gå igenom Polisens officiella register 

över aktiva konton för att skapa oss en uppfattning om valbara alternativ. En del av Polisens 

Facebook-konton innehåller informellt språkbruk, en del formellt språkbruk och vissa konton 

blandar dessa. Polisen Södermalm innehåller både den informella samt formella diskursen, 

vilket inte heller är unikt. Vidare har kontot många följare, 44 000, men följarantalet är inte 

anmärkningsvärt stort. Kontots inlägg är varierade i form av att vissa inlägg är underskrivna 

med namn och vissa inlägg saknar namngiven författare utöver Polisen Södermalm. 

Dessa egenskaper gör kontot till ett lämpligt val för en typisk fallstudie och våra 

forskningsfrågor.  

 

Vår valda tidsperiod är november 2016 till oktober 2017. Vi valde denna tidsperiod för att få 

ett aktuellt material stort nog för att få en tydlig bild av hur de kommunicerar. Under 

tidsperioden publicerade Polisen Södermalm 101 stycken inlägg. 13 av dessa var delningar 

från andra poliskonton. Dessa har vi inte undersökt då vi har valt att fokusera på inlägg 

skrivna av Polisen Södermalm. Detta gör att vårt material är 88 inlägg totalt.  
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4.7.1 Avgränsningar 

I en fallstudie är det viktigt med tydliga avgränsningar i sitt studieobjekt (Denscombe 2016, s. 

104) och denna studie fokuserar på Polisen Södermalm på Facebook. Södermalmspolisen har 

några andra konton i sociala medier: Polisen Södermalm på Twitter, Polisen Södermalm på 

Instagram och YB Södermalm på Twitter (Polisen 2017). Bland annat har YB Södermalm fått 

kritik i media då de skämtat på brottsoffers bekostnad (Häggström 2016). Dessa konton är 

tydligt avgränsade från vårt material och kommer inte att analyseras. 

 

Vi har även valt att bortse från konton tillhörande speciella enheter. Exempel på dessa är 

hund, trafik och narkotikapolis. Vissa av polisens lokala konton är mindre aktiva och 

publicerar enstaka inlägg per månad. Vi har inte valt bland dessa konton.  

  

4.8 Metodproblem 

Det har riktats kritik mot kritisk diskursanalys bland annat för att metoden bortser från 

läsarens uppfattning av en text samt att metoden kan bli för selektiv (Machin & Mayr 2012, s. 

208). Kritiken gällande att bortse från läsaren är kritik som kan riktas mot vår studie. Vi anser 

dock att detta inte försämrar vår studies syfte, utan kan snarare användas som anledning att 

utveckla forskningsområdet och göra studier med fokus på läsarnas uppfattning av Polisens 

kommunikation i sociala medier. I och med vår begränsade tid för detta projekt är det en aktiv 

avgränsning att endast fokusera på Polisens kommunikation. Metodens selektiva karaktär 

diskuterade vi mycket under urvalsprocessen under studiens genomförande. Att göra en 

tematisk analys av en större mängd data är ett sätt vi minskar vår påverkan på studiens resultat 

genom subjektiva val av specifika inlägg. 

  

Kritisk diskursanalys har fått kritik för att vara tolkande och inte analytiskt (Machin & Mayr 

2012, s. 208) och liknande kritik har riktats mot kvalitativ forskning i allmänhet (Bryman 

2011, s. 368). Kvantitativa forskare menar att det kvalitativa förhållningsättet ofta är alldeles 

för subjektivt. Man pekar således på att den kvalitativa forskaren själv väljer att visa vad som 

är viktigt och betydelsefullt i sina resultat (Bryman 2011, s. 368). Något som är problematiskt 

i tolkningsförfarandet är att beskriva på vilka grunder man har gjort sina tolkningar (Potter & 

Wetherell 1987, s. 173). Det är svårt för oss att kritisera vår egna subjektivitet då det finns 

risk för att vi själva är blinda för vår egen påverkan. I relation till tolkning och subjektivitet 

har vi försökt att vara så transparanta som möjligt under genomförande av vår analys. Vi har 
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gjort utdrag på den text vi analyserar så att läsaren ska kunna göra en egen bedömning av vårt 

analytiska tillvägagångssätt och våra tolkningar. 

 

4.8.1 Reliabilitet och validitet 

Relevansen av begreppen reliabilitet och validitet är omdiskuterade i relation till kvalitativ 

forskning (Bryman 2011, s. 351). Validitetsbegreppet handlar i grunden om mätning och 

mätbarhet vilket inte ligger i linje med kvalitativ forskning som lägger större vikt vid 

tolkning, teori och förståelse. Begreppen är traditionellt förknippade med kvantitativ 

forskning men går att tillämpa inom kvalitativ forskning om man lägger mindre vikt vid 

mätbarhet. I kvalitativ kontext kan begreppen delas upp i intern reliabilitet och validitet samt 

extern reliabilitet och validitet (Bryman 2011, s. 352). 

  

Extern reliabilitet är kopplat till i vilken mån en studie kan replikeras. Problematiken i en 

kvalitativ kontext är att man ofta studerar människor och sociala miljöer och att dessa ständigt 

förändras (Bryman 2011, s. 352). Vårt studiematerial som är offentligt på Polisen 

Södermalms Facebook-sida är dock statiskt och kommer inte att förändras så länge inte 

materialet raderas eller Facebook förändrar sin plattform i den grad att materialet försvinner. 

Däremot så kan den analytiska tolkningen av material skilja sig i ett försök att replikera 

studien, men materialet i sig är detsamma. Detta gör att det finns goda förutsättningar för att 

vår studie har god extern reliabilitet och kan replikeras.  

  

Extern validitet handlar om generaliserbarhet av sin studie (Bryman 2011, s. 352). I och med 

att vår undersökningsenhet liknar andra undersökningsenheter genomför vi en typisk 

fallstudie. Typiska fallstudier är i grunden generaliserbara (Denscombe 2016, s. 97), men vi 

anser att generaliseringar från vår studie ska ske med stor försiktighet. Bryman (2011, s. 352) 

menar att kvalitativ forskning med fallstudier och begränsade urval är problematiska att 

generalisera ifrån. Även Denscombe (2016, s. 100) diskuterar detta och menar att fallstudier 

ska ses som analytisk generaliserbara men inte generaliseras till populationen. Det vill säga, 

resultaten ska inte användas som definitiva utan fallstudier ska användas för att utveckla teori 

som sedan behöver bekräftas på nytt. Utifrån detta anser vi att vår studie ger en analytisk 

grund som framtida studier kan bidra till att bekräfta. 

  

Intern reliabilitet handlar om forskningsgruppens gemensamma tolkningar (Bryman 2011, s. 

352). Vi anser att vår studie har en hög grad av intern reliabilitet. Genom studiens 
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genomförande har vi tolkat och författat uppsatsen tillsammans. Vi har analyserat materialet 

tillsammans och vid frågetecken har vi diskuterat och resonerat tills vi varit överens. 

Analysen har även bearbetats flera gånger i samråd med vår handledare. I de fall då en av oss 

har gjort en tolkning som skiljer sig från vad den andra anser har vi i första hand valt att 

utesluta den tolkningen i analysen. Genom att vi ständigt visar den data vi sedan analyserar 

har studien god transparens. Läsaren kan följa vår analysprocess vilket ger förståelse för våra 

slutsatser samt tillåter kritik. Intern validitet handlar om studiens resultat och analys i relation 

till teori och tillämpning av begrepp (Bryman 2011, s. 352). Vi anser att studien har bra 

förutsättningar för att uppnå god intern validitet då vi i stor grad tillämpar välgrundade 

begrepp inom kritisk diskursanalys och organisationsidentitet för att förklara det vi 

observerar.  

 

5. Resultat 
Här nedan redovisas studiens resultat enligt vår tematiska tvåstegsanalys (Reisigl & Wodak 

2009, s. 96). De inlägg vi studerat presenteras i relation till de teman vi har identifierat. Se 

bilaga 1.1 för en tabell över fördelningen i den tematiska analysen. Vi lyfter inte fram temat 

“information om kommande händelser och event” i den djupgående analys som följer då det 

inte bidrar till studiens syfte. 

  

5.1 Personliga värderingar 

Många inlägg innehåller beskrivningar av gripanden eller händelser som enskilda poliser 

upplever i sin vardag. Gemensamt för dessa inlägg är att de innehåller personliga värderingar 

utifrån en individs perspektiv med beskrivna med personliga pronomen.  
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Utdrag 1 

16 nov 

Så har vi återigen tittat lite på hur trafikanter rör sig runt Slottskajen/Slussplan 

vid spårviddshindren. Cyklande pendlare gjorde oss uppmärksamma på 

problemen med bilburna trafikanter som istället väljer cykelbanan för att slippa 

vägen runt. [...] 

Ett antal ordningsböter delades ut och här vill jag passa på att ge en känga till 

vissa yrkestrafikanter. Ni vet vid det här laget att ni inte får köra där, vare sig 

på cykelbanan eller över hindren. Så gör inte det då! Dagens ros ges till er 

cyklister som under hela vår kontroll skötte sig alldeles exemplariskt och 

underlättade för oss trots att vi i vissa fall var tvungna att korsa cykelbanan vid 

kontrollerna. Imorgon ses vi nog igen! 

Ha en fortsatt bra kväll! 

// Linus, Ingripandeverksamheten 

 

  

I det första utdraget berömmer textförfattaren samarbetet med cyklisterna som först 

uppmärksammade regelbrotten samt sedan skötte sig “exemplariskt” under kontrollen. Detta 

kan relateras till community policing och är ett explicit sätt att uppmärksamma samarbete med 

invånare. Inläggets bild med en polis som bevakar en passerande buss kan konnotera känslan 

av fysisk närvaro och att polisen lyssnar på problematiken som cyklisterna nämnt.  

  

Polisen skriver att “vissa yrkestrafikanter” kör på otillåtna sätt över hindren. Att lägga till 

“vissa” är ett sätt att förmildra meningens kärnpunkt (Machin & Mayr 2012, s. 192). Det 

framgår inte hur vanligt problemet är eller hur många de bötfällde men man får ändå bilden av 

att problemet är omfattande. Den negativa evalueringen förstärks med hjälp av formuleringen 

“ge en känga till”. Metaforen är en skarp tillsägning med informell ton. Vidare är “Ni vet vid 

det här laget” ett exempel på hur dessa yrkestrafikanter beskrivs som ett kollektiv. Det kan 

tolkas som att polisen, mer specifikt textförfattaren Linus, upprepade gånger har bötfällt 

yrkestrafikanterna i fråga. “Så gör inte det då!” är en tydlig uppmaning med stark modalitet. 
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I och med att inlägget saknar några referenser till hur omfattande problemet är, baseras 

inläggets kritik mot yrkestrafikanter snarare på en känsla från textförfattare Linus. Inlägget 

innehåller ingen kontext som avgör om innehållet är baserad på fakta eller en enskild 

polismans personliga upplevelser i tjänsten. Vi anser inte att detta är problematiskt i sig, men 

när det kommuniceras från ett av Polismyndighetens officiella lokalkonton kan det tolkas som 

en sanning. Dessa personliga åsikter och tillrättavisanden uttrycks med stark modalitet och 

med auktoritet inom en informell diskurs. Genom att textförfattare Linus kommunicerar som 

att det är självklart att Polisen kan uttrycka sig på detta vis skapas och reproduceras 

legitimiteten för personliga åsikter och så även en viss maktposition. 

 

Utdrag 2 

4 mars 

[...] 

Veckans citat står en tjej som vi träffade på Folkungagatan för. Hon grälade 

med en taxichaufför och vägrade betala för sig. Då jag frågade varför hon inte 

bara betalade sin resa skrek hon, ”Jag är 18 år och jag tänker inte betala 

eftersom min mamma alltid brukar betala för mig!” Som en känd tv-profil 

brukar uttrycka sig. 

-Vart är vi på väg?... 

Trevlig dag! // Linus 

  

I det andra utdraget beskriver textförfattaren att tjejen “skrek” och “grälade”. Dessa 

citationsverb är deskriptiva och signalerar irrationalitet. Polisen beskriver själv att han 

“frågade”, vilket är ett neutralt citationsverb vilket gör honom till den rationella personen i 

händelsen (Machin & Mayr 2012, ss. 58-60). Tjejen citeras med ”Jag är 18 år och jag tänker 

inte betala eftersom min mamma alltid brukar betala för mig!”. Citatet och hänvisningen till 

att mamman brukar betala väcker associationen att tjejen är bortskämd. Man kan fråga sig om 

detta är allt som sägs av tjejen eller hur noga utvalt citatet som representerar henne är. 

 

Sedan görs en referens till en “känd tv-profil” med repliken “Vart är vi på väg?”. Detta är ett 

sätt att använda intertextualitet och skapa igenkänning. Citatet används som en metafor där 

samhället kan ta olika riktningar beroende på hur dumma och smarta eller irrationella och 

rationella vi är. Detta är en vanligt förekommande metafor där man liknar val och beteenden 

med en resa med olika vägar. Citatet får denna mening trots att det sannolikt är en referens till 
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tv-programmet “På Spåret” där citatet handlar om en faktiskt geografisk plats. Det vill säga, 

metaforen används i en ny kontext. Effekten blir att förlöjliga tjejen och förstärka bilden av 

henne som irrationell och bortskämd. 

 

Utdrag 3 

14 nov 

Under en kväll/natt kontrollerades en bil som körde lite konstigt. Föraren 

saknade körkort och var dessutom narkotikapåverkad. Under provtagning fick 

vederbörande hållas fast då han var nålrädd. Han lovade och svor på att han 

aldrig någonsin skulle begå några brott igen eftersom han har cellskräck och 

inte kan sitta i slutna rum. Han släpptes runt klockan 23 på kvällen. 

En timma senare fick vi in larm om inbrott på en skola här på söder. Gissa om 

vi blev förvånade då samme man påträffades i ett klassrum skrikandes ”Jag är 

oskyldig!”. Mannen greps och efter kontroll i mannens väska påträffades ett 

antal kameror och annat märkt med skolans namn. Han fördes skrikandes åter 

till polisstationen och trots skräck för slutna utrymmen har han nu ett alldeles 

eget spartanskt inrett rum här Torkel Knutssonsgatan. Jag är tveksam till 

oskyldigheten i det här fallet men mannen är givetvis inte dömd ännu. 

[...] 

//Linus, Ingripandeverksamheten 

 

 

  

I det tredje utdraget beskriver polisen att mannen var nålrädd och har cellskräck. Trots att 

personbeskrivningen är anonym är detta ett sätt att ge personen individualiserade egenskaper 

(Machin & Mayr 2012, s. 80). Ordvalen i “Under provtagning fick vederbörande hållas fast 

då han var nålrädd” vittnar om att polisen inte tog hänsyn till några personliga omständigheter 

i sin maktutövning. De lugnade inte mannens rädsla utan de höll fast honom. Inläggets bild 

med en person i handklovar förstärker polisens auktoritet att fysiskt lagföra misstänkta oavsett 



 

 23 

rådande omständigheter. I andra stycket beskrivs mannen som “skrikandes”. Polisen kunde 

skrivit att mannen “skrek”, men genom nominalisering där verbet görs om till ett adjektiv 

framstår mannen som mer passiv (Machin & Mayr 2012, s. 137). Detta är ytterligare ett sätt 

att framställa sig själva som auktoritära och den agerande parten och förstärka sin 

maktposition. Fortsättningsvis framstår mannens rädslor som ursäkter och polisen förstärker 

bilden av de inte bryr sig genom att skämtsamt betona att han “trots skräck för slutna 

utrymmen har han nu ett alldeles eget spartanskt inrett rum här Torkel Knutssonsgatan”. 

Utdrag 3 avslutas med att textförfattaren Linus uttrycker sig “tveksam till oskyldigheten” men 

att mannen “givetvis inte är dömd ännu”. Formuleringen är ett sätt att undvika att säga “jag 

tror att han är skyldig”, vilket vi tolkar som hans egentliga åsikt. 

  

Både utdrag 2 och 3 skapar en ojämn maktbalans där polisen genom språkhandlingarna, blir 

auktoritär och rationell och den förlöjligade personen är irrationell och osmart. Gemensamt 

för dessa inlägg är att de förlöjligar de inblandade personerna för att skapa komisk effekt. 

Anledningen kan förklaras i målet att få engagemang och respons på inlägget. Inom 

community policing är ett mål kontakt med invånare och att få respons genom kommentarer 

och gillanden är ett sätt att skapa engagemang. Retoriken kan placeras i en diskurs där polisen 

både placerar sig själva och bjuder in läsaren att tillhöra de smarta och att tillsammans skratta 

åt de osmarta. Denna diskurs kan ifrågasättas i relation till Polismyndighetens 

kommunikationspolicy. Policyn fastslår att kommunikationen ska vara saklig och tydligt hålla 

isär det professionella uppdraget med personliga åsikter (Polisen 2015). Utdrag 2 förlöjligar 

en person som inte är misstänkt för något brott och utdrag 3 skämtar på den misstänktas 

bekostnad, vilket inte kan beskrivas som sakligt. Att textförfattaren Linus uttrycker sin 

personliga åsikt huruvida den misstänkte mannen är skyldig är inte att hålla isär det 

professionella uppdraget med personliga åsikter. 

  

5.2 Humanisering av yrkeskåren 

Flertalet inlägg följer ett visst tema där Polisen Södermalm visar upp en mer human sida. 

Några utmärkande drag är uppvisandet av sympatiska sidor samt användandet av humor.  

Detta bidrar till utsuddandet av en stereotypisk auktoritär poliskår. 
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Utdrag 4 

6 augusti 

[...] Samtalar samtidigt med några hemlösa som lagt sig för att sova i princip 

mitt på Medborgarplatsen, trots regn. Det ger sannerligen perspektiv på ens 

egen tillvaro. 

[...] 

Utdrag 5 

7 juli 

Ett ärende vid ett hotell här på söder gällde en person som är hemlös. Hon 

hade flera dagar i rad lyckats dröja sig kvar på hotellet och sovit över i 

restaurangen eller hos andra gäster vilket inte var önskvärt hos personalen. [...] 

Jag pratade med ägaren till hotellet och han sa direkt att om det finns en chans 

att hon skulle må bättre av det så betalade han taxin till vännen utanför stan ur 

egen ficka. 

Jag blir väldigt glad hela vägen igenom när vi i samhället hjälps åt! Vi kom till 

en gråtande kvinna och lämnade henne fast besluten om att komma tillbaka 

starkare än någonsin. Vi hoppas verkligen det blir så! 

Ha en bra dag! //Linus 

 

  

Utdrag 4 och 5 behandlar hemlösa och ger uttryck för en mer sympatisk ton. I utdrag 4 

beskriver textförfattaren sitt möte med “några hemlösa” och reflekterar genast över sin egen 

vardag. Personbeskrivningen “några hemlösa” kan klassas som generisk (Machin & Mayr 

2012, s. 80) och säger egentligen ganska lite om de personerna som beskrivs. Det är snarare 

en benämning som vittnar om en gemensam ideologisk föreställning om vad “en hemlös” är 

och vad det innebär. Vidare skriver textförfattaren att det ger “perspektiv på ens egen 

tillvaro”. Detta är en presupposition (Machin & Mayr 2012, s. 153). Det är inte uttalat vad 

“ens egen tillvaro” innebär, men det är tydligt att textförfattaren inte befinner sig i den 

situationen. Formuleringen skapar en sorts tacksamhetskänsla. Genom användandet av 

pronomen “ens” bjuds läsaren in att dela tacksamhetskänslan över att inte vara hemlös.  
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Utdrag 5 innehåller benämningen “en person som är hemlös”, vilket skiljer sig från den 

generiska beskrivningen i utdrag 4. I detta fall är benämningen främst “en person” och “som 

är hemlös” blir snarare en tillfällig situation. Senare i inlägget beskrivs personen som 

“gråtande kvinna” vilket ger läsaren större sympati för personen. Andra aktörer som nämns i 

utdrag 5 är “andra gäster”, “personalen” samt “ägaren”. Dessa personbeskrivningar är 

funktionaliseringar där formuleringen uttrycker personens roll (Machin & Mayr 2012, s. 81). 

Detta förstärker bilden av att en “person som är hemlös” inte har samma tydliga roll eller 

funktion som de andra aktörerna, vilket gör polisens insats mer betydande. Effekten av detta 

kan tolkas som att i utdrag 4 kan läsaren känna igen sig i polisens sympati för “några 

hemlösa”. I utdrag 5 kan läsaren känna sympati för en “gråtande kvinna” som dessutom 

beskrivs som en person, och därmed uppskatta polisens lösning på situationen. Båda utdragen 

har funktionen att skapa en mer human bild av polisen. 

 

Utdrag 6 

26 maj 

Geteviktiga livräddande insatser 

I en bil som är parkerad i solen stiger temperaturen väldigt fort. På bara någon 

timma i solen kan temperaturen stiga till över 50 grader. Tänk på att det går 

fortare än man tror även om rutorna är lite nedvevade! 

[...] 
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Utdrag 7 

28 maj 
Jag har något att erkänna. För första gången som polis har jag blivit 

ifrånsprungen. Det tar på självförtroendet och morgondagen skall ägnas åt 

löpträning iförd viktväst. Jag vill bara till mitt försvar säga att det var en kvick 

liten rackare och att hon faktiskt hade fyra ben istället för två som jag. 

Signalement som följer är, 25 cm hög, ljust brunt hår och rosa halsband. 

Hunden sågs senast av vittnen försvinna längs Stadsgårdsleden och om någon 

har information om att den är infångad av ägare får ni gärna kommentera i fältet 

nedan. 

  

Användandet av humor kan ses om ett sätt att uppvisa humana egenskaper. Utdrag 6 och 7 

innehåller tydliga exempel på humor. I utdrag 6 finns ordvitsen på “jätteviktiga” då djuret i 

bilen var en get. Ordvitsen står i kontrast till inläggets fortsättning som har en formell ton om 

ett viktigt ämne. “... stiga över 50 grader” är en hänvisning till expertis (Machin & Mayr 

2012, s. 42) och konnoterar auktoritet. Sedan följer en uppmaning där modaliteten förstärks 

genom att meningen avslutas med ett utropstecken. I utdrag 7 förvånar textförfattaren läsaren 

med att det handlar om en hund istället för en människa. Texten blandar tjänstespråk som kan 

uttrycka auktoritet, till exempel “signalement” och “vittnen”, med vardagligt språk som 

läsaren lättare kan relatera till, till exempel “kvick liten rackare” och “25 cm hög”. Detta 

skapar en komisk effekt. 

  

Användandet av humor kan påverka organisationsidentiteten. Detta kan vara ett tecken på att 

polisernas personliga identitet är att de kan skämta och ha kul på jobbet, men det är sällan 

något som syns utåt. Dessa två utdrag är exempel på relativt ovanlig, men ändå 

förekommande, explicit användning av humor. På ett liknande sätt utgör utdrag 6-7 exempel 

på en informell ton. 
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Utdrag 8 

26 feb 

Papegoja söker sin ägare! 

En medborgare hittade under söndagskvällen denna papegoja på Mosebacke 

torg i en parkeringsruta. Kanske finns det någon liten därute som nu saknar en 

kär kamrat. Hör av er här via Facebook om ni kan hjälpa denna mjuka Pippi åter 

till ägarens famn. 

 

  

Utdrag 8 är ett intressant och ganska unikt inlägg. Mitt i flödet bland brottsrelaterade ärenden 

och formell information dyker ett inlägg om ett borttappat gosedjur upp. Det som legitimerar 

polisen är att handskas med brottslighet, vilket gör ett borttappat gosedjur en ganska trivial 

och oviktig sak för polisen att lägga tid på. Man kan tänka sig att polisen dagligen får in 

väldigt många ting via sin hittegodsavdelning. Trots detta väljer man att specifikt lägga ut 

denna bild.  

 

Det finns flera ordval i inlägget som konnoterar stor betydelse vid att gosedjuret hittar sin 

ägare. “Någon liten därute” för tankarna till ett litet barn i en stor värld, som nu “saknar en kär 

kamrat”. Gosedjuret likställs vid en kompis vilket förstärker känslan av att barnet behöver 

återfå gosedjuret. Utdrag 8 skapar en bild av att polisen inte bara handskas med brottslighet 

utan att polisen finns till hjälp i alla situationer. Utdrag 4-8 ger polisen egenskaper som 

humor, sympati och medkänsla vilket nyanserar en stereotyp bild av en auktoritär poliskår. De 

humaniserande inläggen fyller funktionen att forma polisens organisationsidentitet där polisen 

både kan vara fysisk och auktoritär men även visa varma känslor och ha tid för medborgarnas 

små ärenden. 
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5.3 Reproduktion av kåranda 

Reproduktion av kåranda är vanligt förekommande i de inlägg vi analyserat. Vi har 

identifierat en diskurs som befäster och reproducerar polisens funktion i samhället. Centralt är 

plikten och det naturliga förhållningssättet till att hjälpa andra. 

  

Utdrag 9 

10 feb 

1973 klev Lars-Erik in genom portarna på Södermalms polisstation. 44 år 

senare kan samma man stolt gå igenom ledet av kollegor, redo att ta sig an 

pensionärslivet. 

Skydda, hjälpa, ställa till rätta! #Tack 

 

Utdrag 10 

9 okt 

[...] “Vi ser nu fram mot att få vila lite under måndagen för att återigen med ett 

leende ta på uniformen på tisdag kväll. 

Citat från mitt yttre befäl får avsluta morgonens inlägg: 

”Arbetsbelastningen var hög men det kirrades galant. Det var riktigt roligt att 

tjänstgöra! Bra jobbat samtliga. Klart slut” 

Utdrag 11 

8 maj 

Vi var alla mitt uppe i vardagen när informationen via mobilerna nådde oss 

om lastbilen på Drottninggatan. Ingen visste exakt vad som hänt eller vad som 

försiggick. Många lediga poliser släppte allt de hade för händerna under 

fredagseftermiddagen och åkte för att hjälpa till. Jag är glad och stolt att få 

tillhöra en sådan yrkesgrupp som arbetar för andra. 
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Utdrag 9 har nostalgiska drag och beskriver en kollega som går i pension efter 44 år. 

Meningen “stolt gå igenom ledet av kollegor, redo att ta sig an pensionärslivet” ger bilden av 

att personen ifråga har utfört sin plikt väl under alla år. Inläggets bild visar kollegorna som 

applåderar åt pensionerade kollegan. Detta förstärker känslan av att mannen är en förebild och 

en idealpolis. Inlägget avslutas med “Skydda, hjälpa, ställa till rätta!” vilket tolkas som 

slagord för polisen. “Skydda” och “hjälpa” förutsätter ett behov och “ställa till rätta” grundar 

sig i att något från början är fel. Detta vittnar om en ideologisk syn på polisen där samhället 

står i beroendeställning till polisen. Slagorden kan tolkas som något som är gemensamt för 

hela poliskåren.  

 

Utdrag 10 och 11 innehåller formuleringar som ger poliskåren positiva egenskaper. Utdrag 10 

tar upp “med ett leende ta på uniformen” och “roligt att tjänstgöra”. Formuleringarna 

konnoterar till en poliskår som alltid är positiv och gillar sin yrkesroll. Utdrag 11 beskriver 

bland annat “lediga poliser” vilket är en funktionalistisk personbeskrivning som konnoterar 

legitimitet (Machin & Mayr 2012, s. 81). Att poliserna i inlägget är lediga men ändå redo att 

“hjälpa till” förstärker bilden av en yrkesroll som alltid står till medborgarnas förfogande. 

Inlägget avslutas med att textförfattaren uttrycker stolthet över att tillhöra en “yrkesgrupp som 

arbetar för andra”. “Arbetar för andra” är en presupposition vilket innebär att ordens 

sammansättning kan ha flertalet betydelser (Machin & Mayr 2012, s. 153). Inom denna 

diskurs är den självklara betydelsen att det innebär att rädda liv och göra viktiga insatser, men 

ur sin kontext kan man påstå att de flesta yrkesgrupper arbetar för andra. 

 

Vidare finns flertalet exempel på användning av inkluderande pronomen och formuleringar 

som förstärker känslan av en enad poliskår. “Ledet av kollegor” i utdrag 9, “Vi ser nu fram 

mot” och “Bra jobbat samtliga” i utdrag 10, och “Vi var alla”, “nådde oss”, “ingen visste 

exakt” och “en sådan yrkesgrupp” i utdrag 11. Ordvalen förstärker vi-känslan där alla poliser 

är viktiga kollegor.  

 

Sammanfattningsvis reproducerar kårandan att en polis är stolt över sitt yrke, alltid redo att 

tjäna folket, glad över att ta på sig uniformen och alltid redo för att hjälpa och skydda 

befolkningen. Diskursen innehåller ideologiska antaganden om att polisens plikt fyller ett 

naturligt behov. Det vill säga, människor behöver hjälpas och skyddas. Detta legitimerar 

polisens demokratiska samhällsfunktion och i med det polisens maktställning. 

Reproduktionen av kårandan kan tolkas som autokommunikation då det görs kontinuerligt 
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och förstärker polisens särskiljande organisationsidentitet. Autokommunikationen påverkar 

den externa identiteten men kan även ses som ett sätt att påverka och förtydliga den interna 

bilden (Heide, Johansson & Simonsson 2012, s. 215) och genom det skapa en mer enad 

poliskår. 

  

5.4 Reproduktion av effektivitet 

Den största kategorin av inlägg innehåller rapporter om brottsrelaterade fall som polisen fått 

hantera. De syftar också till att delge diverse statistik från brottsutredningar. 

  

Utdrag 12 

31 maj 

Operation vårstädning! 

När vi på Södermalmspolisen inte åker på jobb som kommer in via 112 eller 

polisens kontaktcenter passar vi på att jobba för en tryggare vardag. Under två 

månader har vi därför fokuserat på brott som har betydelse för er som vistas på 

Södermalm. Det rör sig bland annat om narkotikabrott, rattfyllerier, olovlig 

körning, brott mot alkohollagen, och brott mot knivlagen. Så här tänkte jag 

helt enkelt rada upp lite söderstatistik. 

På två månader har vi rapporterat drygt 240 narkotikabrott. 47 personer har 

ertappats rattfulla och 46 har kört bil utan körkort. 98 bilar har tagits i förvar 

antingen med hjälp av bilmålvaktslagen eller trafikbrottslagen. 70 knivar är 

kasserade och över 450 personer har blivit av med alkohol med stöd av 

alkohollagen. 

[...] 

Vi jobbar för er trygghet på Södermalm. 

Ha en fortsatt bra vecka! 

//Linus 

 

  

I utdrag 12 ges en beskrivning av vad polisen sysslat med under två månader. Dels talar man 

om vilka typer av brott det rör sig om men man delger även mycket statistik. Intressant nog 
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beskrivs dessa insatser som något som skett utöver ordinarie uppgifter. “När vi på 

Södermalmspolisen inte åker på jobb som kommer in via 112 eller polisens kontaktcenter 

passar vi på att jobba för en tryggare vardag”. Ordvalet “tryggare vardag” kan beskrivas som 

en presupposition. Det är tydligt att en tryggare vardag är något positivt, men inte på vilket 

sätt. Vad som värderas som trygghetsskapande upprätthållning av lagen är ideologiskt, men 

inläggets följande statistik likställer att konfiskerandet av 70 knivar med att 450 personer har 

blivit av med alkohol när det gäller trygghet. Det vill säga, polisen skriver att insatserna ger 

en “tryggare vardag” men det är inte alls säkert att alla “som vistas på Södermalm” håller med 

om att ta alkohol från folk är detsamma som trygghet. 

  

Uppräkning av statistik och hänvisandet till lagar kan beskrivas som ordval som konnoterar 

till expertkunskap och legitimitet (Machin & Mayr 2012, s. 42). Man kan nog ifrågasätta i 

vilket syfte polisen delar med sig av statistik på detta sättet men det kan tolkas som att man 

vill ge bilden av att vara en effektiv poliskår. Trots att statistiken inte sätts i någon kontext 

gällande hur vanligt förekommande brotten är, ger statistiken känslan av att polisen är effektiv 

vilket skapar trygghet. 

  

Utdrag 13 

9 okt 

I övrigt har helgen bjudit på stora utmaningar för oss som arbetat nattetid. 

Bland annat har vi haft ett antal misshandelsfall, alkoholrelaterade ärenden, 

narkotikabrott och några våld i nära relation. Totalt har vi på Södermalm 

hanterat cirka 140 ärenden mellan fredag kväll och söndags morgon. [...] 

 

  

I utdrag 13 beskrivs hur “helgen bjudit på stora utmaningar”. Om man bryter ner denna 

mening enligt transitivitet (Machin & Mayr 2012, s. 105) blir “helgen” meningens aktör, 

“bjudit på” är processen och “stora utmaningar” är omständigheterna. Det vill säga, helgen är 

egentligen en omständighet som beskriver tidpunkt och inte en egen aktör. Detta är ett sätt att 
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dölja aktören som ligger bakom de stora utmaningarna, vilket är brottslingarna. Meningens 

fokus är att polisen har haft det tufft och inte vem som har varit ansvarig för brotten. Inläggets 

bild förstärker känslan av att polisen har varit aktiva. Bilden visar en pågående utryckning 

vilket konnoterar till effektivitet.  

 

Vidare nämns det att polisen har “hanterat” 140 ärenden. Ordet har inte en enskild tydlig 

innebörd, vilket innebär att det är en presupposition (Machin & Mayr 2012, s. 153) Det kan 

tolkas som att polisen har upprättat 140 anmälningar, men i en vidare tolkning kan det 

innebära att polisen har varit inblandad i händelser som inte lett till någon anmälning. För 

läsaren behöver inte ordet ifrågasättas utan det kan tolkas som att polisen har löst många brott 

trots en tuff helg. I likhet med utdrag 12 finns ingen kontext som säger hur mycket 140 

ärenden egentligen är på en helg. Inlägget uppfattas med hjälp av dessa formuleringar som att 

polisen arbetat hårt, effektivt och under press, utan att rikta fokus på någon ansvarig aktör 

eller sätta helgens insats i någon kontext. 

 

Utdrag 14 

19 juli 

Försvunna barn 

Idag har Segwaypoliser ur trygghetsgruppen patrullerat Gamla stan. De 

träffade på förtvivlade föräldrar som tappat bort sin femåriga grabb. Genast 

påbörjades ett intensivt sökarbete som av trygghetspolis Mikael närmast 

beskrevs som att de for runt som bålgetingar i gränderna. En stund senare 

påträffades pojken ett par hundra meter bort. 

[...] Ha en fortsatt bra natt! // Linus 
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Utdrag 14 nämner “trygghetsgruppen” och “trygghetspolis Mikael”. Detta är en direkt 

referens till polisens trygghetsgrupp som arbetar lokalt på Södermalm med syfte att synas och 

skapa relationer (Bernövall 2016). Trygghetsgruppen har ett namn som förklarar målet och 

arbetssättet ligger nära community policing där synlighet och nära kontakt med befolkningen 

är huvudmålet. Vidare lyfts ett exempel där trygghetsgruppen kommit till nytta för ett par 

“förtvivlade föräldrar”. Personbeskrivningen är en individualisering (Machin & Mayr 2012, s. 

80) och beskrivningen “förtvivlade” ökar läsarens empati för föräldrarna. “De for runt som 

bålgetingar” är en trop och bildlig liknelse som konnoterar energiskt och intensivt arbete. 

Berättelsen kan tolkas som ett sätt att skapa förtroende för polisen hos läsaren och genom att 

tilltala känslor visa upp att polisen finns där för att lösa problem. Detta är ett tydligt exempel 

på community policing i praktik och mer specifikt identitetsskapande på Facebook. Genom att 

berätta om insatsen på ett känslosamt sätt sprider polisen den närvarande bilden till fler än 

endast föräldrarna som fick hjälp. 

  

Utdrag 12-14 är exempel på när polisen berättar om genomförda och lyckade insatser. Trots 

att inläggen saknar kontext i form av hur bra resultat det är ger de en positiv bild av en aktiv 

och effekt polis. I förhållande till Polismyndighetens kommunikationspolicy (2015) som säger 

att polisens kommunikation ska vara saklig är inte denna typ av inlägg alltid tydliga med i 

vilken kontext statistiken ska tolkas. Detta motverkar inte inläggens syfte då de är 

trygghetsskapande. 

  

5.5 Polisens demokratiska roll 

Några av inläggen berör demokratiska värderingar och polisens roll i ett demokratiskt 

samhälle. Inläggen ska tolkas i en bredare kontext och är del av en politisk diskurs där polisen 

har fått kritik eller blivit ifrågasatta för sitt agerande. 

Utdrag 15 

17 aug 

Sittdemonstrationen på Medborgarplatsen fortsätter dygnet runt. Nuvarande 

tillstånd är mellan 8-22. Fortsätter man demonstrationen utanför tillståndet är 

det ett brott mot ordningslagen men inte ett skäl för polisen att upplösa 

demonstrationen. 

För att upplösa en allmän sammankomst (demonstration) krävs en svårare 

oordning av själva demonstrationen, i dess omedelbara omgivning eller om 

sammankomsten medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig 

störning av trafiken. 
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En anmälan om brott mot ordningslagen upprättas efter varje natt då inte 

tillståndet följs. 

[...] 

Vi kommer ha polispersonal på plats för att alla enligt grundlagen ska få 

uttrycka sina åsikter. Polisen upprätthåller demokratin. 

Många frågar hur vi kan ge den ena eller den andra tillstånd. Polisen kan inte 

neka någon rätten att demonstrera, däremot kan vi anvisa plats för att god 

ordning ska råda. Den som redan har tillstånd har företräde till platsen. 

  

Utdrag 15 handlar om sittdemonstrationen mot utvisningar till Afghanistan på 

Medborgarplatsen augusti 2017 (Bergman 2017). Demonstrationen mötte bland annat en 

motdemonstration samt blev under ett tillfälle attackerade av nazist-gruppen Nordisk ungdom 

(Nilsson & Skovdahl 2017). Polisen har blivit ifrågasatta varför de inte har upplöst 

demonstrationen och genomfört utlänningskontroller på demonstranterna (Polisen 2017). 

Inlägget innehåller flertalet ord som konnoterar till lagar och bestämmelser: “nuvarande 

tillstånd”, “skäl för polisen”, “allmän sammankomst”, “avsevärd fara”, “brott mot 

ordningslagen”, “upprättas”, “tillståndet”, “enligt grundlagen”, “uttrycka sina åsikter”, 

“upprätthåller demokratin” och “företräde”. Användandet av denna typ av formellt språk kan 

ses som ett sätt att uttrycka auktoritet (Machin & Mayr 2012, s. 42). Det kan även tolkas som 

ett sätt att placera sig själv i en makthierarki, där polisen som myndighet inte har möjligt att 

agera på ett sätt som strider mot demokratiska rättigheter och grundlagen. Detta blir ett sätt att 

skydda sig mot kritik inom den politiska diskursen. 

  

I utdraget skriver polisen att “Polisen upprätthåller demokratin”. “Upprätthåller” kan tolkas 

som en metafor som vittnar om ideologiska ordval. Inom den politiska diskursen är det 

vanligt med metaforer som konnoterar en konstruktion (Machin & Mayr 2012, s. 168). 

Formuleringen innebär att om inte polisen upprätthåller demokratin kommer den att, 

metaforiskt uttryckt, falla. Det vill säga, polisen är absolut nödvändig för att detta inte ska 

ske. Detta blir ett sätt att legitimera sin maktställning men samtidigt, genom hänvisningar till 

lagen, även legitimera sina uteblivna handlingar. 

  

5.6 Formellt språkbruk 

En formell och byråkratisk diskurs finns i inlägg som ofta handlar om vittnesmål eller 

brottsförebyggande information. 
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Utdrag 16 

26 maj 

Är du ägare till ett armband värt en halv miljon kronor? 

Under maj månad kom ett mycket värdefullt armband in till 

Stockholmspolisens reception i city. Armbandet är upphittat i centrala 

Stockholm och polisen är nu angelägna om att finna dess rättmätiga ägare. 

- Det här skulle vi säga är helt unikt med tanke på värdet. Vi går inte ut med 

några detaljer alls i det här ärendet, säger polisens receptionsgrupp i city. 

Har du information som kan hjälpa polisen att hitta ägaren till armbandet, ring 

11414 eller mejla till registrator.stockholm@polisen.se 

Utdrag 17 

19 maj 

EFTERLYSNING AV VITTNEN: 

  

Måndag 15:maj strax efter midnatt blev en man grovt misshandlad av flera 

män. Mannen undsatte en tjej som blivit omringad av männen på Årstabron 

vid Tantolunden, och blev då misshandlad med slag och tillhyggen. En 

taxichaufför avbröt misshandeln och hjälpte mannen. Både taxichauffören och 

tjejen som målsägaren hjälpte försvann dock sedan från platsen. 

  

Vi söker kontakt med båda dessa personer. Samt andra vittnen i området som 

kan ha sett något, eller har annan kännedom om detta. 

  

Tips lämnas via 11414, ange anmälningsnummer K586873-17 

 

  

Utdrag 16-17 innehåller neutrala aktörsbeskrivningar. I utdrag 16 har alla aktörer förutom 

ägaren och polisen dolts och gjorts passiva. Armbandet har inte hittats utan verbet har gjorts 

till ett adjektiv och armbandet beskrivs som “upphittat”. Genom denna nominalisering 

(Machin & Mayr 2012, s. 140) tar formuleringen bort allt fokus från den person som hittat 

armbandet. I utdrag 16 är “polisen” samt “polisens receptionsgrupp i city” en skild aktör från 

textens “vi”. Citatet från polisen som lyfts fram kommer från polisens “receptionsgrupp”, till 
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skillnad från att skriva ut en enskild polis namn. Detta är ytterligare ett sätt att som bidrar till 

inläggets formella och icke-personliga känsla. 

 

Bildvalet i utdrag 17 kan inte beskrivas tillhöra samma formella diskurs som inläggets text. 

En bild kan användas för starkare uttryck då betydelse inte är lika explicit (Machin & Mayr 

2012, s. 31). Bilden visar en polisbil rakt framifrån. En vinkel framifrån kan beskrivas som 

konfrontativ (Machin & Mayr 2012, s. 98) och kan utifrån det i relation till texten tolkas 

hotfullt mot gärningsmännen. Polisbilen har blåljus på och bilens framlysen kan liknas vid 

ögon som stirrar rakt på betraktaren. Konnotationen blir “vi kommer att hitta er” och 

budskapet riktas mot gärningsmännen i det beskrivna ärendet. Inom den formella diskursen 

hade det varit omöjligt att uttrycka detta i text. 

 

Utdrag 17 rymmer fler aktörer men innehåller inga personifierade personbeskrivningar där 

individerna tillskrivs egenskaper. Textens aktörer är “man”, “män”, “tjej”, “männen”, 

“taxichaufför”, “mannen”, “tjejen”, “målsägaren”, “personer” och “vittnen”. Detta är ett sätt 

att dels hålla personerna anonyma men även förhålla sig neutralt till personerna (Machin & 

Mayr 2012, ss. 81-83). Utdrag 17 innehåller ord som “efterlysning”, “vittnen” och 

“målsäganden” samt att ärendets anmälningsnummer skrivs ut. Denna typ av lagtermer blir 

uttryck för en formell auktoritet som utstrålar byråkratisk makt. Språkbruket i utdrag 16-17 

lämnar litet utrymme för personliga värderingar. Verbet “undsatte” i utdrag 16 uttrycker 

förvisso att målsäganden i inlägget gjorde en hjälteinsats. Trots detta, som kan tolkas som ett 

ideologiskt språkval som påminner om en hjälte som räddar någon utsatt, innehåller utdragen 

få personliga drag i jämförelse med tidigare analyserade teman. Dessa språkliga drag placerar 

texten i en formell och byråkratisk diskurs. 

  

6. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna fallstudie var att undersöka hur Polisen Södermalm framställer sig själva på 

Facebook samt om kommunikationen följer Polisens uttalade mål och policy. Vi har gjort en 

kritisk diskursanalys och tillämpat teorier inom organisationsteori och community policing. 

  

Vår första forskningsfråga är: Vilka funktioner fyller Polisen Södermalms kommunikation 

utöver deras uttalade syften? Polisens uttalade syfte med sociala medier är att öka dialogen 

med allmänheten, dela information som är brottsförebyggande, öga tryggheten samt ha en 
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plattform för att kunna få in tips och vittnesmål (Polisen 2017). Vi har inte undersökt dialog, 

men vårt material innehåller inlägg inom Polisens andra syften. Vi har funnit inlägg med 

funktionen att forma Polisens organisationsidentitet med hjälp av humaniserande inlägg som 

tillskriver Polisen egenskaper som humor och känslor samt inlägg som lyfter fram effektiva 

polisinsatser. De humaniserande inläggen frångår en auktoritär och fysisk stereotyp av Polisen 

- ofta med hjälp av humor. Som tidigare nämnt tyder tidigare forskning, framförallt inom 

norsk polis, på att humor kan vara ett sätt att visa upp en mer mångsidig bild av 

organisationen i jämförelse med en byråkratisk formell identitet (Rasmussen 2017, s. 106). 

Vårt resultat gällande polisens användning av humor och humanisering är ett exempel som 

liknar Rasmussens (2017) studie. Det kan även ses som en del av community policing där 

huvudmålet är att arbeta tillsammans med befolkningen för att lösa brott. Att använda 

vardagligt språk är ett sätt att placera sig på samma nivå som läsaren (Machin & Mayr 2012, 

s. 42) och komma närmare medborgaren vilket kan bidra till en känsla av samarbete. Inlägg 

som reproducerar effektivitet är vanligt förekommande. Detta går i linje med O’Connors 

(2017, s. 909) studie som lyfter fram att presentation av information om brottsinsatser är ett 

sätt att forma bilden av polisen som framgångsrika brottsbekämpare. Genom att kontinuerligt 

kommunicera sin effektivitet och rapportera positiv statistik framställer sig Polisen 

Södermalm som en effektiv poliskår. 

  

Dessa exempel kan även förklaras med Polisens syfte “öka tryggheten”. Formuleringen är vag 

och de flesta inläggen i vår analys kan härledas till detta syfte. Att till exempel forma en 

organisationsidentitet som närmar sig medborgare samt att framställa Polisen som en effektiv 

yrkeskår kan anses vara trygghetsskapande. Den något oklara syftesformuleringen kan liknas 

vid en av slutsatserna i Machin och Ledins (2017) studie där vagheten i styrdokumenten för 

Örebro universitet blir funktionella genom att lärarna får stor frihet i tillämpningen av 

strategierna. Det vill säga, Polisen har stor frihet i innehållet på sociala medier då det mesta 

skulle kunna motiveras med att det ökar tryggheten. Sammanfattningsvis innebär detta att de 

humaniserande samt effektivitetsreproducerande inläggen kan beskrivas med en egen 

funktion men även som trygghetsökande. 

  

Vår andra forskningsfråga är: Reproduceras några värderingar som inte går i linje med 

Polismyndighetens kommunikationspolicy? I så fall, vilka och på vilket sätt? Vårt resultat i 

temat personliga värderingar visar en informell diskurs där Polisen Södermalm uttrycker sig 

utan relevant fakta och expertis samt offentligt förlöjligar personer. Detta går emot 
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Polismyndighetens kommunikationspolicy (2015) som uttrycker att all kommunikation ska 

vara saklig och bygga på fakta och expertis samt förhålla sig till Polisens värdegrund (2015) 

som är tydlig med att respektera alla och värna om allas lika värde. Inlägg som saknar 

relevant fakta och expertis bygger istället på textförfattarens personliga åsikter och det blir 

otydligt vad som är myndighetens hållning i frågan. Resultatet blir att inläggen saknar kontext 

och framstår som känslostyrda. 

  

Förlöjligandet av personer återkommer i form av att Polisen diskursivt målar upp en “smart 

och en osmart” sida, alternativt en “bra och en dålig” sida, och bjuder in läsaren att 

tillsammans med sig själva skratta åt den “osmarta” personen. Detta blir ett uttryck för makt i 

form av att placera sig själv ovanför den man förlöjligar. Det är dessutom Polisen som väljer 

hur individer ska porträtteras och beskrivas. De tar sig makten att beskriva individer på ett sätt 

där det är svårt för en läsare att bedöma hur rimligt och nyanserat det är. På detta sätt utnyttjar 

de sin maktposition för att forma innehåll efter sina egna syften.  

  

Att Polisen Södermalm förlöjligar personer och misstänkta gärningsmän skapar en sorts 

dubbel bestraffning. Även om förlöjliganden anonymiseras sker det offentligt på Facebook. 

Detta kan ifrågasättas i relation till demokrati och maktstruktur. Polisens funktion är att 

upprätthålla lagen. Det vill säga, om personen bevisas begått ett brott kommer den misstänkte 

gärningsmannen straffas enligt rådande lag. Att Polisen Södermalm hånar personer utifrån 

rådande moral ligger utanför Polismyndigheten roll och samhällsfunktion. Vi anser det 

märkligt att Polisen Södermalm på detta sätt antar fler roller i rättssystemet och utnyttjar sin 

maktposition till något som i grunden ligger utanför deras funktion. Utifrån detta reproducerar 

Polisen Södermalm värderingar som inte ligger i linje med Polismyndighetens 

kommunikationspolicy. 

  

Vår tredje forskningsfråga är: På vilket sätt legitimerar Polisen sin maktställning i sin 

kommunikation? Vi har funnit två sätt där Polisen Södermalm legitimerar sin maktställning. 

  

Polisen Södermalm reproducerar ofta en kåranda genom ideologiska språkval som förutsätter 

Polismyndighetens funktion och särställning i samhället. Vi har identifierat en diskurs där 

plikten att tjänstgöra ständigt lyfts och som innehåller grundantagandet att befolkningen är i 

behov av hjälp. Diskursen kan även beskrivas som autokommunikation som stärker den inre 

identiteten. Tydliga exempel på detta är att glädjen över att tjänstgöra och att ta på sig 
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uniformen uttrycks. Detta är en del av reproduktionen av kårandan där ett uttryckligt behov 

för Polisen skapas som de sedan själva fyller. Detta är ett sätt att legitimera Polisens 

demokratiska samhällsfunktion och maktställning.  

  

Polisens maktställning legitimeras även genom sättet de blandar den formella och informella 

diskursen. Polisen Södermalm publicerar både informativa inlägg med formellt språk och 

informellt skrivna inlägg med berättelser och upplevelser ur individers perspektiv. Den 

informella diskursen innebär skapandet av en maktposition där Polisen Södermalm tar sig 

friheten att uttrycka personliga åsikter. Denna maktutövning legitimeras genom den starka 

modalitet som finns inom den informella diskursen. Det finns ingen självkritik gällande hur 

lämpligt det är att en myndighet uttrycker personliga åsikter. Kommunikation sker med både 

säkerhet och självklarhet. Det något auktoritära tonläget i inläggen legitimerar således 

Polisens maktställning.  

  

Vi anser att vårt mest intressanta resultat är att Polisen Södermalm på Facebook uttrycker sig 

inom en informell diskurs som reproducerar värderingar som förlöjligar enskilda individer.  

Det är även värt att notera att detta inte ligger i linje med Polismyndighetens 

kommunikationspolicy. Eftersom vi har gjort en fallstudie under tidsbegränsning med ett litet 

material finns det anledning att undersöka detta mer omfattande och i större kontext för att få 

förståelse för hur allvarligt problemet är. Våra resultat får större vikt om de kan styrkas och 

bekräftas i vidare forskning. Det hade även varit intressant att jämföra våra resultat med en 

studie av ett liknande officiellt Polis-konto på Facebook för att se hur representativ vår 

fallstudie är i större kontext. 

  

Avslutningsvis har vi under vår studiens gång noterat att Polisen Södermalm interagerar med 

personer i kommentarsfälten. Där skapas en tvåvägskommunikation mellan tjänstgörande 

poliser och civila personer vilket även det påverkar framställningen av Polisen.  Detta är 

något som legat utanför våra frågeställningar och vårt material men kan vara ett intressant 

studieobjekt för framtida forskning inom Polisens kommunikation på sociala medier. 

  

7. Sammanfattning 
Denna fallstudie har haft i syfte att undersöka hur Polisen Södermalm framställer sig själva på 

Facebook samt om kommunikationen följer Polisens uttalade mål och policy. Studien ger 
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förståelse för vilka funktioner Polisens Södermalms kommunikation fyller, på vilket sätt olika 

värderingar reproduceras och på vilket sätt Polisen Södermalm legitimerar sin maktställning. 

  

Vårt material var alla inlägg från Polisen Södermalm på Facebook inom tidsperioden 

november 2016-oktober 2017. Vår teoretiska bas har varit kritisk diskursanalys (Machin och 

Mayr 2012), organisationsidentitet (Heide, Johansson & Simonsson 2012) samt community 

policing (Brainard och Edlins 2014). Vi har använt kritisk diskursanalys som både teori och 

metod och analyserat vårt material i enlighet med Reisigl och Wodaks (2009) tvåstegsanalys. 

  

Vårt resultat presenteras i relation till tidigare forskning inom området och våra teoretiska 

utgångspunkter. De mest framstående resultaten visar att Polisen Södermalm i en bred 

tolkning använder Facebook i enlighet med Polismyndighetens uttalade syften för sociala 

medier. Vi har även funnit att Polisen Södermalm använder kommunikationen för att forma 

en mer humaniserande organisationsidentitet samt att framställa sig själv som en effektiv 

poliskår. Vidare visar våra resultat att Polisen Södermalm reproducerar värderingar som inte 

ligger i linje med Polismyndighetens kommunikationspolicy genom att publicera inlägg som 

inte baseras på fakta och expertis samt förlöjligar individer. Avslutningsvis visar vårt resultat 

att Polisen Södermalm legitimerar sin maktutövning genom en diskurs där kårandan och 

behovet av polisen reproduceras. Reproduktionen av legitimitet sker även genom att Polisen 

Södermalm kommunicerar med stark modalitet och självklarhet inom en informell diskurs. 

  

Det finns ännu få svenska diskursanalytiska studier inom Polisen och sociala medier. Vår 

studie bidrar med en kvalitativ fallstudie i svensk kontext inom ett forskningsfält som till stor 

del baseras på kvantitativ forskning. Med tanke på problematiken gällande 

generaliserbarheten från fallstudier (Bryman 2011; Denscombe 2016) anser vi att vårt resultat 

behöver styrkas och sättas i kontext genom vidare forskning. 

 

  



 

 41 

Källförteckning 

Alvesson, M., & Sköldberg K. (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Studentlitteratur. 

  

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2012). Organisationer, ledning och processer. 

Studentlitteratur. 

  

Brainard, L., & Edlins, M. (2014). Top 10 U.S. Municipal Police Departments and Their 

Social Media Usage. The American Review of Public Administration, 45(6), ss. 728–745., 

doi:10.1177/0275074014524478. 

  

Berglez, P. & Olausson, U. (2008). Kritisk diskursanalys. I Ekström, M. (red.) Mediernas 

språk. Liber. 

  

Bullock, K. (2017). The Police Use of Social Media: Transformation or Normalisation? 

Social Policy and Society, ss. 1–14., doi:10.1017/s1474746417000112. 

  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber. 

  

Chandler, D., & Munday, R. (2011). A dictionary of media and communication. Oxford 

University Press. 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

 

Fairclough, N. & R. Wodak (1997). Critical Discourse Analysis. In T.A. van Dijk (ed.) 

Introduction to Discourse Studies, ss. 258–284. Sage. 

  

Goldsmith, A. (2013). Disgracebook Policing: Social Media and the Rise of Police 

Indiscretion. Policing and Society, 25(3), ss. 249–267., doi:10.1080/10439463.2013.864653. 

  



 

 42 

Graham, M., W. (2014). Government Communication in the Digital Age: Social Media’s 

Effect on Local Government Public Relations. Public Relations Inquiry, 3(3), ss. 361–376., 

doi:10.1177/2046147x14545371. 

  

Grimmelikhuijsen, S., G. & Meijer, A., J.  (2015). Does Twitter Increase Perceived Police 

Legitimacy? Public Administration Review, 75(4), ss. 598–607., doi:10.1111/puar.12378. 

  

Heide, M., Johansson, C., & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. MTM. 

  

Kim, S. K., Park, M. J. & Rho, J. J. (2013). Effect of the Government’s Use of Social Media 

on the Reliability of the Government: Focus on Twitter. Public Management Review, 17(3), 

ss. 328–355., doi:10.1080/14719037.2013.822530. 

  

Lieberman, D. J., Koetzle, D. & Sakiyama, M. (2013). Police Departments’ Use of Facebook. 

Police Quarterly, 16(4), ss. 438–462., doi:10.1177/1098611113495049. 

  

Ledin, P. & Machin, D. (2017). Management discourse in university administrative 

documents in Sweden: How it recontextualizes and fragments scholary practices and work 

processes. Pragmatics, 26(4), 653–657.  

  

Machin, D., & Mayr, A. (2012). How to do critical discourse analysis: a multimodal 

introduction. SAGE. 

  

O'Connor, C. D. (2017). The Police on Twitter: Image Management, Community Building, 

and Implications for Policing in Canada. Policing and Society, 27(8), ss. 899–912., 

doi:10.1080/10439463.2015.1120731. 

  

Potter, J. & Wetherell, M. (1987). Discourse and Social Psychology - Beyond Attitudes and 

Behaviour. Sage Publ. 

 

Rasmussen, J. (2017). ‘Welcome to Twitter, @CIA. Better Late than Never’: Communication 

Professionals’ Views of Social Media Humour and Implications for Organizational Identity. 

Discourse & Communication, 11(1), ss. 89–110., doi:10.1177/1750481316683295. 

  



 

 43 

Reisigl, M. & Wodak, R. (2009). The discourse-historical approach (DHA) i Wodak, R. & 

Meyer, M (red), Methods for Critical Discourse Analysis. Sage (2nd revised edition), London, 

ss. 87-121. 

  

Schneider, C, J. (2014). Police Presentational Strategies on Twitter in Canada. Policing and 

Society, 26(2), ss. 129–147., doi:10.1080/10439463.2014.922085. 

  

van Dijk, H. (1998). Concepts of critical discourse analysis. I Toolan, M. (red) Critical 

discourse analysis. critical concepts in linguistics. Routledge. ss. 104-142.  

  

Wodak, R. (2011). Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis. Discursive 

Pragmatics Handbook of Pragmatics Highlights, ss. 50–70.  

  

Internetkällor 
Bergman, T. (2017). Polisen: Kontroll skulle inte leda till någon åtgärd. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polisen-kontroll-skulle-inte-leda-till-nagon-

atgard [2017-12-05] 

 

Bernövall, J. (2016). Ny grupp med rutinerade poliser börjar patrullera Söders gator. 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-grupp-med-rutinerade-poliser-borjar-patrullera-

soders-gator/reppim!DVpVkUV6ruWXV2AbrnJIhg/ [2017-12-21] 

 

Erwander, A. (2015). Facebookpolisen Scott Goodwin får kritik av JO. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/facebook-polisen-scott-goodwin-far-kritik-av-jo 

[2017-12-21] 

 

Facebook (2018). Polisen Södermalm. https://www.facebook.com/polisen.sodermalm/ [2018-

01-05] 

 

Häggström, A. (2016). Polisen skojade om brottsoffer – fick kritik. 

https://www.expressen.se/nyheter/polisen-skojade-om-brottsoffer--fick-kritik/ [2017-12-21] 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polisen-kontroll-skulle-inte-leda-till-nagon-atgard
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polisen-kontroll-skulle-inte-leda-till-nagon-atgard
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-grupp-med-rutinerade-poliser-borjar-patrullera-soders-gator/reppim!DVpVkUV6ruWXV2AbrnJIhg/
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-grupp-med-rutinerade-poliser-borjar-patrullera-soders-gator/reppim!DVpVkUV6ruWXV2AbrnJIhg/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/facebook-polisen-scott-goodwin-far-kritik-av-jo
https://www.facebook.com/polisen.sodermalm/
https://www.expressen.se/nyheter/polisen-skojade-om-brottsoffer--fick-kritik/


 

 44 

IIS (2016). Svenskarna och internet 2016. 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf [2017-11-22] 

 

Nilsson, A. & Skovdahl, S. (2017). Två avlägsnade vid demonstration mot afghanska 

ungdomars protest. https://www.expressen.se/nyheter/tva-avlagsnade-vid-demonstration-mot-

afghanska-ungdomars-protest/ [2017-12-04] 

 

Pahnke, E. (2016). Våldtäktsoffer skuldbeläggs av polisen på sociala medier. 

https://www.sydsvenskan.se/2016-05-07/valdtaktsoffer-skuldbelaggs-av-polisen-pa-sociala-

medier [2017-12-21]  

 

Polisen (2017). Polisens arbete med inre utlänningskontroller. 

https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Polisens-arbete-med-

inre-utlanningskontroller/ [2017-12-04] 

 

Polisen (2015). Polisens kommunikationspolicy. 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Om%20polisen/Nationellt/kommunikati

onspolicy-for-polismyndigheten.pdf [2017-11-24] 

 

Polisen (2015). Polisens värdegrund. 

https://www.polisen.se/Global/www%20och%20intrapolis/informationsmaterial/01%20polise

n%20nationellt/polisens_vardegrund_final_blad.pdf [2018-01-05] 

 

Polisen (2017). Sociala medier – polisens kanaler. https://polisen.se/Aktuellt/Sociala-medier/ 

[2017-10-26] 

  

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf
https://www.expressen.se/nyheter/tva-avlagsnade-vid-demonstration-mot-afghanska-ungdomars-protest/
https://www.expressen.se/nyheter/tva-avlagsnade-vid-demonstration-mot-afghanska-ungdomars-protest/
https://www.sydsvenskan.se/2016-05-07/valdtaktsoffer-skuldbelaggs-av-polisen-pa-sociala-medier
https://www.sydsvenskan.se/2016-05-07/valdtaktsoffer-skuldbelaggs-av-polisen-pa-sociala-medier
https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Polisens-arbete-med-inre-utlanningskontroller/
https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Polisens-arbete-med-inre-utlanningskontroller/
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Om%20polisen/Nationellt/kommunikationspolicy-for-polismyndigheten.pdf
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Om%20polisen/Nationellt/kommunikationspolicy-for-polismyndigheten.pdf
https://www.polisen.se/Global/www%20och%20intrapolis/informationsmaterial/01%20polisen%20nationellt/polisens_vardegrund_final_blad.pdf
https://www.polisen.se/Global/www%20och%20intrapolis/informationsmaterial/01%20polisen%20nationellt/polisens_vardegrund_final_blad.pdf
https://polisen.se/Aktuellt/Sociala-medier/


 

 45 

Bilagor 

Bilaga 1 - Tabell 

Här nedan presenteras den tabell som sammanställer den tematiska analysen.  

 

 

 
Personliga 

värderingar 

Humanisering 

av yrkeskåren 

Reproduktion 

av effektivitet 

Reproduktion 

av kåranda 

Polisens 

demokratiska 

roll 

Formellt 

språkbruk 

Information 

om 

kommande 

händelser 

och event 

nov 

2016 

4 2 3 0 0 4 1 

dec 

2016 

1 0 2 1 0 3 0 

jan 

2017 

0 0 2 0 1 3 1 

feb 

2017 

3 2 3 1 0 1 2 

mar 

2017 

3 2 2 1 0 2 0 

apr 

2017 

2 4 2 3 0 1 1 

maj 

2017 

0 2 4 2 0 3 1 

jun 

2017 

1 0 3 2 0 0 0 

juli 

2017 

2 1 3 1 0 1 0 

aug 

2017 

1 1 1 2 2 0 2 

sep 

2017 

0 0 2 0 1 1 2 

okt 

2017 

1 0 2 1 0 0 3 

Totalt 18 14 29 14 4 19 13 


	1. Inledning
	1.1 Polismyndighetens kommunikationspolicy och värdegrund
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Uppsatsens disposition

	2. Tidigare forskning
	2.1 Kritisk diskursanalys och myndighetskommunikation
	2.2 Myndighetskommunikation på sociala medier
	2.2.1 Legitimitet

	2.3 Polisens innehåll och plattform på sociala medier
	2.4 Vår studies relevans i förhållande till forskningsfältet

	3. Teoretiska utgångspunkter
	3.1 Kritisk diskursanalys som teori
	3.1.1 Makt

	3.2 Organisationsidentitet
	3.2.1 Community policing


	4. Metod och material
	4.1 Klassifikation av sociala aktörer
	4.2 Presupposition
	4.3 Transitivitet
	4.4 Nominalisering
	4.5 Citationsverb
	4.6 Denotation och konnotation
	4.7 Material och urval
	4.7.1 Avgränsningar

	4.8 Metodproblem
	4.8.1 Reliabilitet och validitet


	5. Resultat
	5.1 Personliga värderingar
	5.2 Humanisering av yrkeskåren
	5.3 Reproduktion av kåranda
	5.4 Reproduktion av effektivitet
	5.5 Polisens demokratiska roll
	5.6 Formellt språkbruk

	6. Slutsatser och diskussion
	7. Sammanfattning
	Källförteckning
	Internetkällor
	Bilagor

