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Abstract 

During the past recent years the Police presence on social media in Sweden has grown. These 

new tools and resources have resulted in a change of practise in communication. This 

qualitative study intends to identify how the Swedish Police have portrayed themselves on 

the social media platform Instagram, in relation to organizational identity theory and strategic 

communication theory, during the period 1 January to 26 October 2018. This has been done 

by applying a multimodal critical discourse analysis method to 13 Instagram posts, posted on 

the official national swedish Police Instagram account, @Polisen. The results show that the 

Swedish Police mainly portray themselves using values such as efficiency, collectivity, 

availability, functionality, masculinity and dedication. Meanwhile there is a lack of self 

criticism, hierarchy and ethnic variety. The results also show that the police do achieve their 

strategic goals to some degree, while there is also a non-disclosed marketing agenda present 

in regards to the Swedish Police Academy. 
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1. Inledning 

Sedan 1965 har polisväsendet i Sverige varit en del av den statliga förvaltningsapparaten, och 

sedan 2015 agerar denna som en sammanhållen myndighet, känd som Polismyndigheten 

(Nationalencyklopedin 2018). I takt med att det resterande samhället utvecklas har även 

Polismyndigheten gjort så, för att alltid kunna utföra sitt uppdrag så effektivt och korrekt som 

möjligt. I och med internet och sociala mediers uppkomst har detta även inneburit ett ökat 

krav och förändrade spelregler vad gäller legitimitet, transparens och tillgänglighet. Detta 

innebär inte bara ett nytt fält för medier och kommunikationsforskning, utan även att 

kommunikationen för myndigheter, som just Polismyndigheten, tvingas till en förändring. 

Frågor om hur myndigheter väljer att använda sociala medier, hur verksamheten framställs 

och mycket mer blir således intressanta. 

 

I fallet Polismyndigheten så har steg tagits mot att etablera sig på flera sociala plattformar, 

med ett flertal olika konton som täcker de många olika distrikt och områden som den svenska 

polisen agerar inom. Med bakgrund i detta har vi valt att studera Polismyndighetens närvaro 

på sociala medier. Trots att detta fenomen studerats tidigare så har detta, oss veterligen, inte 

skett i svensk kontext med fokus på Instagram. Liknande studier har främst fokuserat på 

bland annat Facebook och Twitter, och vi har därför valt att avgränsa denna studie till den 

ännu outforskade sociala plattformen Instagram. Polismyndigheten listar 29 instagramkonton 

som officiella på sin webbsida (Polisen 2018a), tillsammans med en kortare beskrivning av 

riktlinjer för deras användning. Då samtliga av dessa skulle innebära en för stor population 

för denna studie, så har vi valt att fokusera på polisens nationella konto, @Polisen. Utöver 

detta intresserar sig den forskning som finns om polisiär-närvaro på sociala medier främst för 

attityder gentemot dessa, brottsbekämpning på sociala medier, utvecklingen och 

implementeringen av strategier bakom den sociala medienärvaron samt hur legitimitet 

påverkas av sociala medier. Forskningsproblemet som vi söker att behandla med denna studie 

är hur den svenska polisen använder Instagram för att framställa deras verksamhet, som alltså 

i vår mening fortfarande är ett outforskat område. Vi uppnår detta genom att applicera en 

multimodal kritisk diskursanalys på det material som publicerats på @Polisen.  
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt introduceras Polismyndigheten och Instagram, eftersom förståelsen av dessa är 

centralt för kommande studien. Först presenteras Polismyndighetens organisation, uppdrag, 

kommunikationspolicy och riktlinjer för sociala medier. Sedan kommer vi presentera den 

sociala medieplattformen Instagram. 

1.1.1 Polisen 

Som tidigare nämnts, så är polisväsendet sedan 1965 en del av den svenska statliga 

förvaltningsapparaten, och sedan 2015 består det en enda sammanhållen myndighet, känd 

som Polismyndigheten (Nationalencyklopedin 2018). Polismyndigheten är en del av det 

svenska rättsväsendet och dess uppdrag är att tillsammans med statens övriga myndigheter, 

både inom och utom rättsväsendet, bidra till att minska brottsligheten och öka människors 

trygghet (Polisen 2018b). Sammanslagningen av de olika myndigheter som innan 2015 

utgjorde det svenska polisväsendet förändrade inte faktumet att Polismyndigheten är en 

enrådsmyndighet, vilket innebär att myndighetschefen, benämnd som Rikspolischef, inför 

regeringen är den ensam bär det yttersta ansvaret för myndighetens verksamhet. Innan 2015 

var dock Rikspolischefen chef för rikspolisstyrelsen (Nationalencyklopedin 2018). 

Vardagligen kallas Polismyndigheten ofta endast för Polisen (Nationalencyklopedin 2018), 

och i fortsättningen kommer även vi att främst använda denna förkortade variant.  

 

Polisens verksamhetsidé i bygger på att arbetet skall utföras och finnas tillgängligt där 

människor finns (Polisen 2018b). För att arbetet ska kunna utföras effektivt har Polisen även 

vida befogenheter som generellt sett är svåra att precisera. Bland dessa inkluderars bland 

annat befogenheten att bruka tvångsmedel, i den grad som enligt lag anses rimligt och 

nödvändig för att arbetet skall kunna utföras. Återigen är det dock svårt att precisera, även 

enligt lag, vad som är att anses som nödvändigt och rimligt (Nationalencyklopedin 2018). 

 

Likt i många andra länder så är övervakning till fots eller i fordon det vanligaste och mest 

grundläggande sättet för patrullering. De viktigaste tekniska hjälpmedlen innefattar data- och 

radiokommunikation, och modern teknik som radar och laser tillämpas för trafikövervakning. 

Även spaning och övervakning i utredande syften tillämpas vanligen av den så kallade 

kriminalpolisen (Nationalencyklopedin 2018). 
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1.1.2 Polismyndighetens kommunikationspolicy och värdegrund 

Polismyndighetens kommunikationspolicy (Polisen 2015) lägger tillfasta hur 

kommunikationen, internt såväl som externt, ska ta form, och utgår från att all 

kommunikation ska bidra till att stärka och upprätthålla förtroendet för Polismyndigheten 

samt bidra till Polismyndighetens uppdrag att minska brottsligheten och öka människors 

trygghet. Utöver detta ska Polismyndigheten även basera all kommunikation på fakta och 

expertis, vara sakliga och ge relevant information, vara tydliga med vad som är myndighetens 

hållning i sakfrågor, och hålla isär det professionella uppdraget med personliga åsikter.  

 

Kommunikationspolicyn tillägger dessutom att all kommunikation skall utgå från polisens 

värdegrund. Polisens värdegrund (Polisen 2018c) definieras som att vara  

● “Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om 

allas lika värde.” 

● “Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och 

ständig utveckling.” 

● “Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och 

stödjande.” 

 

Polisens närvaro på sociala medier beskrivs vara reglerade av riktlinjer, som definieras på 

deras webbsida. Dessa innefattar att syftet med närvaron på sociala medier ska vara att kunna 

sprida brottsförebyggande tips, berätta om det polisiära arbetet för att öka trygghet, ha en 

plattform för att samla vittnesmål och tips, och för att kunna öka dialogen med allmänheten 

(Polisen 2018a). 

 

Vad gäller bildanvändning så ska samtliga bilder som publiceras av Polisen stärka 

organisationens identitet eller styrka det budskap som söks att förmedla, de ska således inte 

endast användas av estetiska skäl. Vidare ska bilder även väljas och anpassas efter 

målgruppen, samt tillämpas ur ett mångfalds- och genusperspektiv, samt anpassas efter 

polisens grafiska profil och allmänna kommunikationspolicy. Bilder ska dessutom alltid 

spegla verkliga samhällsförhållanden så som de är (Stakston 2013, s.11). 
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1.1.3 Instagram 

Instagram är en mobilapplikation som lanserades i oktober 2010 (Instagram Info Center 

2018). Applikationen är ursprungligen skapad av Mike Krieger och Kevin Systrim, men 

under våren 2012 såldes Applikationen till Facebook för ungefär en miljard amerikanska 

dollar. I dagsläget uppskattas Instagrams värde till ungefär 100 miljarder amerikanska dollar 

och det finns över 500 miljoner aktiva användare varje dag (McCormick 2018; Instagram 

Info Center, 2018). I Sverige är Instagram det näst populäraste sociala mediet efter Facebook, 

och 60% av alla svenskar över 12 år använder aktivt Instagram (Davidsson, Palm och Melin 

Mandre 2018, s.48).  

 

Vid lanseringen 2010 kunde användarna publicera bilder med tillhörande text som sedan 

andra användare kunde kommentera och gilla. År 2013 kom möjligheten att publicera 15 

sekunders videoinlägg och 2016 uppdaterades Instagram för att tillåta 60 sekunders 

videoinlägg. Samma år tillkom det även en ny funktion, stories, som tillåter användarna att 

publicera bilder och videos som sedan automatisk försvinner efter 24 timmar (Instagram Info 

Center 2018). På Instagram kan användarna även dela egna och andras inlägg på andra 

sociala medieplattformar (Chandler och Murray 2016).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att bilda en förståelse för hur Polismyndigheten konstruerar diskursen om 

deras verksamhet på den sociala plattformen Instagram, samt att granska hur detta förhåller 

sig till de riktlinjer för kommunikation på sociala medier som listas på deras webbsida och i 

kommunikationspolicyn (Polisen 2018a; Polisen 2015). Syftet kan således delas i två: 1. att 

undersöka hur @Polisen konstruerar bilden av Polismyndigheten som organisation, samt 2. 

att undersöka hur @Polisen’s kommunikation förhåller sig till den strategiska 

kommunikationspolicyn. 

 

Frågeställningen är således även dem indelad i två övergripande frågor:  

1. Hur konstrueras och kommuniceras organisationsidentitet genom Instagramkontot 

@Polisen? 

a. Vilka värden och värderingar förmedlar den konstruktionen? 

b. I vilken utsträckning stämmer dessa överens med Polisens 

kommunikationspolicy och riktlinjer för kommunikation på sociala medier? 
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2. Hur förhåller sig den strategiska kommunikationen på instagramkontot @Polisen till 

kommunikationspolicyn? 

a. I fråga om brottsförebyggande kommunikation? 

b. I fråga om att beskriva och skapa förtroende för polisens arbete? 

1.3 Avgränsningar 

Polisen har officiella konton på flera olika sociala medieplattformar, men vi har valt att 

fokusera på Instagram, för att kombinationen av bild eller video och text i varje inlägg gör 

den unik i jämförelse till andra medieplattformar som Polisen använder, samt att polisens 

närvaro på instagram är ett outforskat område. Enligt Polisens hemsida (2018a) finns det 

totalt 29 officiella Instagramkonton för olika polisavdelningar, men vi har valt oss att 

fokusera på det nationella kontot, eftersom det kommer ge den mest övergripande bilden av 

polisens verksamhet. Utöver detta, är vi intresserade av att granska Polisens förhållningssätt 

till deras egenformulerade riktlinjer, policys och värderingar, och då Polisen bör ha ett större 

fokus på att det nationella kontot följer dessa, lämpas det väl för vår studie. Det material vi 

söker att analysera kommer att dras ur en population som är begränsad till tidsperioden 1 

Januari 2018 - 25 Oktober 2018. Denna tidsperiod är gjord för att hålla urvalet aktuellt, och 

inkluderar 113 inlägg. En ytterligare avgränsning är att inte analysera marknadsföringen av 

Polishögskolan, då denna inte motsvarar den strategiska kommunikationen så som den 

specificerats i Polisens kommunikationspolicy, och då inte heller täcks av vår frågeställning. 

Inte heller kommentarsfälten har varit aktuella, på grund av studiens begränsade omfattning. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en översiktlig bild av forskningsläget, så som det ser ut inom området 

för polisiär närvaro på sociala medier och myndigheters medialisering. Därefter kommer vi 

att presentera de teoretiska utgångspunkter som studien grundas på. Sedan redogör vi för 

studiens material och metod, vilket även inkluderar urval och metodproblem. Därefter 

kommer vi redovisa resultatet av material-analysen, följt av slutsatser och diskussion. 

Slutligen kommer vi att sammanfatta studien i sin helhet. Allra sist finns käll och 

litteraturförteckning samt de inlägg som hänvisas till genom uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning  

I det kommande avsnittet kommer vi inledningsvis att presentera en övergripande bild av 

forskningsläget inom området för polisiär närvaro på sociala medier. Därefter följer en 

fördjupning inom legitimitet och förvaltningspraxis, följt av en fördjupning i 

myndighetskommunikation på sociala medier, samt en inblick i det svenska läget. Sist 

kommer vi att diskutera den tidigare forskningens relevans för vår studie. 

2.1 Övergripande översikt av forskningsläget 

Forskning angående polisiär närvaro på sociala medier, nationell som internationell, har 

påvisat att fenomenet inte är ovanligt, utan snarare det motsatta (Brainard & Edlins 2014; 

Bullock 2017; Grimmelikhuijsen & Meijer 2015; O’Connor 2017; Kudla & Parnaby 2018; 

Schneider 2014; Bullock 2017; Crump 2011; Lieberman, Koetzle & Sakiyama 2013; 

Bergquist, Ljundberg & Reimneland 2017). Forskningen har skett främst inom området för 

medie- och kommunikationsvetenskap, men förekommer även inom statsvetenskapen och 

kriminologin. 

 

Studier om polisiär närvaro på sociala medier ter sig primärt vara baserade på kvantitativa 

metoder (Brainard & Edlins 2014; Grimmelikhuijsen & Meijer 2015; Lieberman, Koetzle & 

Sakiyama, 2013; O’Connor 2017; Ma, 2013). I regel ter sig studier dessutom främst vara 

intresserad av att undersöka Twitter (Brainard & Edlins 2014; Bullock 2017; Kim, Park & 

Rho 2013; Grimmelikhuijsen & Meijer 2015; O’Connor 2017; Kudla & Parnaby 2018; 

Schneider 2014; Bullock 2017; Crump 2011). Det som kännetecknar Twitter som social 

plattform är en hög grad av interaktivitet, där användare diskuterar och svarar med varandra 

(Schneider 2014, s.131). Twitter är en så kallad mikroblogg, där inläggen är väldigt korta i 

jämförelse med traditionella bloggar. Mikrobloggar, som Twitter, är främst asymmetriska 

kommunikationskanaler, det vill säga att en användare behöver inte följa tillbaka alla som 

följer och del sitt egna innehållet.  

 

Denna forskning, oavsett dess typ eller karaktär, ter sig till att främst intressera sig för 

bakomliggande mekanismer (Ma 2013; Bergquist et al. 2017; O'Connor 2017; Brainard & 

Edlins, 2014), strategier (Kudla & Parnaby 2018; Schneider 2014; Bergquist et al. 2017; 

Crump 2011; O'Connor, 2017; Lieberman, Koetzle & Sakiyama 2013), anledningar och 



7 
 

attityder till etableringen på sociala medier (Bullock 2017; Ma, 2013; Bergquist et al. 2017; 

Crump 2011; O'Connor 2017; Brainard & Edlins 2014; Lieberman, Koetzle & Sakiyama 

2013), samt sociala mediers effekt på verksamhetens legitimitet (Bullock 2017; Kudla och 

Parnaby 2018; Schneider 2014; Crump 2011; Grimmelikhuijsen & Meijer 2015; O'Connor 

2017; Brainard & Edlins 2014). Även begreppen e-government och e-governance 

förekommer och ligger centralt i många studier, då främst i sammanhang som behandlar 

bakgrunden till etableringen på sociala medier samt vid sociala mediers effekt på legitimitet 

(Ma, 2013; Bergquist et al. 2017; Grimmelikhuijsen och Meijer 2015). Forskningen angående 

polisens sociala medienärvaro motiveras ofta av den digitala utvecklingen och de förändrade 

villkor som präglar kommunikationen som denna medför (O’Connor 2017, s. 901). Det 

beskrivs även hur internet och sociala medier medfört nya möjligheter för interaktion, 

relationsskapande, engagemang och tvåvägskommunikation för polisen (Schneider 2014). 

Forskningen är dock oense om till vilken grad dessa möjligheter utnyttjas (Brainard & Edlins 

2014, s. 741; Bullock 2017; Schneider 2014). 

2.2 Legitimitet och förvaltningspraxis 

Vad gäller legitimitetsarbete är forskningen överens om att sociala medier haft inverkan. 

Sociala medier fungerar som ett verktyg för polisen, med vilket man inte bara kan nå ut till en 

befolkning, utan även interagera och skapa deltagande, två viktiga delar vid konstruktionen 

av legitimitet enligt Grimmelikhuijsen och Meijer (2015). Genom sin formulärbaserad studie 

har de dock konstaterat att sociala medier (i det här fallet Twitter) inte har en så vid 

spridning, att interaktion mellan polis och befolkning är mycket låg och att legitimiteten 

endast stärks något (s.598f). Dessa resultat stöds av bland annat Kudla och Parnaby (2018), 

Bullock (2017) och Crump (2011). Möjliga anledningar till varför interaktionen är låg, är 

bristen på en tydlig strategi, samt oviljan att beröra (potentiellt) känsliga eller negativa ämnen 

(Grimmelikhuijsen & Meijer 2015, s.600s; Kudla & Parnaby 2018, s.8-10; Bullock 2017, 

s.247f; Crump 2011). Det råder dock inte enighet i frågan om sociala medier tillför 

meningsfullt engagemang. Forskare som Schneider (2016, s.142ff) menar att även om 

interaktionen är låg, så innebär sociala medier ett ökat engagemang i polisen från 

befolkningen, och i befolkningen från polisen, vilket representerar ett viktigt skifte i hur 

polisen kommunicerar. Utöver detta påvisar vissa andra studier även en relativt hög nivå av 

interaktion, däribland Ma (2013) och Schneider själv (2016). 
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Vad gäller förvaltningspraxis och myndigheters användning av sociala medier så är 

forskningen centrerad kring begreppen e-government och e-governance (Ma 2013; Bergquist 

et al. 2017; Brainard & Edlins 2014; Kim, Park & Rho 2013; Grimmelikhuijsen & Meijer 

2015). E-government syftar till en förvaltningspraxis, där digitala och uppkopplade verktyg 

tillämpas för att nå ut till befolkningen för att kunna tillämpa och tillhandahålla 

informationen om beslut som tagits, lagar, allmänna tjänster, med mera (Bergquist et al. 

2017, s.860f). E-governance, å andra sidan, syftar till en förvaltningspraxis där digitala och 

uppkopplade verktyg tillämpas för att kunna nå ut till en population med målet att driva en 

diskussion och dialog som kan påverka de beslut som tas (Bergquist et al. 2017, s.860f). För 

den svenska situationen bidrar Bergquist et al. (2017) med en utförlig bakgrund i hur e-

government och e-governance praxis, implementeras av och påverkar den svenska polisens 

legitimitet och arbete på sociala medier. De menar att implementeringen av e-government 

praxis skapar en problematisk situation, då sociala mediers flyktiga natur gör det svårt att 

skapa och vidhålla regleringar kring dess användning. I deras kvalitativa intervjuer 

framkommer det ett ogillande gentemot sociala medier från poliser i högre positioner 

(Bergquist et al. 2017, s.864ff). Vid implementeringen av e-governance kunde de konstatera 

att attityden till sociala medier var mycket mer positiv; sociala medier ses som en kanal 

genom vilken polisen kan kommunicera direkt med medborgarna, utan att filtreras genom 

journalister eller liknande. Vid intervjuer kunde de konstatera att poliser ser på sociala medier 

inom ramarna för e-governance som ett sätt att stärka medborgarnas tilltro gentemot polisen 

(Bergquist et al. 2017, s.868f). 

2.3 Myndighetskommunikation på sociala medier 

Utöver den forskningen som specifikt fokuserar på polisiär närvaro i sociala medier, så har vi 

ett intresse för andra myndigheter. Dessa studier kommer att tillämpas för att få mer 

fördjupning i vissa områden där det saknas studier med polisiär inriktning. För att påvisa och 

skapa en koppling till det polisiära temat kommer vi att allt eftersom göra jämförelser mellan 

myndighetskommunikation och polisiär kommunikation genom detta avsnitt.  

 

Som nämnts tidigare har sociala medier fört med sig en nya möjligheter och villkor för 

kommunikation, vilket resulterat att myndigheter tvingats till förändring. Här bidrar Graham 

(2014) samt Kim, Park och Rho (2013) med en relevant referensram, som hjälper förståelsen 

av allmänna myndigheters förhållningssätt till sociala medier. Graham (2014) har undersökt 
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regionala myndighetskontor i USA. Studiens forskningsfråga, “what is the meaning of social 

media to local government Public Information Officers?” (Graham 2014, s.366), besvaras 

kortfattat som att sociala medier lämpar sig som ett naturligt verktyg för dialogisk 

kommunikation, som eliminerar många hinder som tidigare varit vanliga inom 

myndighetskommunikation (Graham 2014, s. 362-363).  

 

Ett återkommande tema som lyfts fram i forskning av den här typen är sociala mediers 

tvåvägskommunikativa egenskaper (Graham 2014; Brainard & Edlins 2014; 

Grimmelikhuijsen & Meijer 2015). Det finns en stor optimism gentemot sociala mediers 

demokratifrämjande egenskaper hos myndigheter, i frågan om möjlighet till dialogisk 

kommunikation och vad gäller myndigheter i största allmänhet (Graham 2014; Kim, Park & 

Rho 2013). Det finns dock en tydlig uppdelning inom forskningen gällande sociala mediers 

kommunikativa användning mellan myndigheter i allmänhet och polismyndigheter. Forskare 

som till exempel Bullock (2017, s.2) menar att optimismen gentemot vad internet och sociala 

medier skulle kunna ha för demokratifrämjande effekt har varit överdriven. Bullock (2017, 

s.3) hänvisar till ett flertal studier som visar på att polisers sociala medieaktivitet främst 

består utav envägskommunikation, och drar slutsatsen att polisens kommunikation inte 

transformeras av sociala medier, utan snarare normaliseras och reproduceras (Bullock 2017, 

s.4). Värt att poängtera är återigen att forskare som Schneider (2014, s.142ff) är av åsikten att 

detta ändå skulle representera ett skifte i hur polisen kommunicerar. 

 

Fredriksson och Pallas (2014) har studerat myndigheters medialisering, och betonar vikten av 

riktlinjer, styrdokument och strategier, men konstaterar samtidigt att dessa ofta saknas helt 

(s.7). De konstaterar även att myndigheters användning av sociala medier motiveras med 

tanken att kunna konsekvent förse de huvudsakliga kunderna med ett kontinuerligt flöde av 

relevant information (Fredriksson och Pallas 2014, s.21). Att hitta tydliga syften och metoder 

för social medieanvändning är att anse centralt för att kunna agera professionellt, och fallet 

bör därför även vara så för polisen (Schneider 2014, s.132; Bergquist et.al., 2017, s.866; 

Crump 2011, s.10f; Fredriksson och Pallas 2014, s.21f). 

2.4 Den svenska situationen 

Stakston (2013) ger en av få inblickar i den svenska polisens sociala medieanvändning, 

genom en utvärdering av den svenska polisens sociala medienärvaro. På uppdrag av 
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Polismyndigheten genomförde hon en enkätundersökning av 14200 civila sociala 

medieanvändare samt de poliser som redan arbetade med sociala medier i tjänsten. Genom 

denna kunde hon konstatera att det såväl internt som externt bedöms som självklart och 

nödvändigt att Polisen skall finnas tillgängliga på sociala medier för att kunna uppnå de 

kommunikativa mål som polisen arbetar utifrån (Stakston 2013, s.50f). Värt att understryka 

här är att Stakston är mediestrateg (alltså inte forskare) och att undersökningen, som bekant, 

genomfördes på beställning av Polismyndigheten själva (Stakston 2013; Stakston 2019).  

 

Stakston (2013, s.53) poängterar även att polisen är den myndighet som har högst förtroende i 

Sverige. Utvärderingens enkäter visar att det internt tycks vara en majoritet som tror på att 

sociala medier kan stärka detta förtroendet (och i vidare utsträckning då även legitimiteten), 

något som stärks av att en majoritet bland de utfrågade civila svarat att deras förtroende för 

polisen stärkts av sociala medier (Stakston 2013, s.53). Stakston (2013) påpekar även att 

studien endast riktat sig till de poliser som redan använder sociala medier i tjänsten, vilket 

innebär att resultatet inte är representativt, och som framgår tidigare i den här texten finns det 

inte total en enighet kring de sociala mediernas tillämpning, som påvisats av Bergquist et al. 

(2017).  

 

Vad gäller brottsförebyggande information på sociala medier finner Stakston (2013) att det 

finns gott stöd både internt och externt som visar på att det dels uppskattas och efterfrågas, 

men också att det påverkar och har en god effekt (s.57). Även dialogen mellan Polisen och 

allmänheten tes stärkas av sociala medier (s.58f, 67). Utvärderingen påvisar dock att målet 

med att samla in tips via sociala medier inte uppnås i någon betydlig grad (Stakston 2013, 

s.67). 

 

Palm och Skogersson (2008) bidrar även med en bakgrund vad gäller polisens (traditionella) 

närvaro i svensk nyhetsmedia. De motiverar sin studie med att det finns en föreställning hos 

polisen själva att de ständigt representeras negativt i nyhetsmedia (Rohdin 2008, se Palm & 

Skogersson 2008, s.1). De menar att den egna föreställningen om att media oftast bidrar med 

en negativ bild av polisen inte stämmer; den är främst neutral och sällan kritisk mot polisen 

som organisation (Palm & Skogersson 2008, s.160ff). De konstaterar även att bilden som ges 

av polisen är främst manlig, då endast 13% av de poliser som syns i media är kvinnor (Palm 

& Skogersson 2008, s.161). De kunde även konstatera att Polisen aktivt arbetar med att 
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konstruera bilden av den egna organisationen, även i de traditionella nyhetsmedierna (Palm & 

Skogersson 2008, s.161). 

 

Till sist kommer vi till Johansson (2015) som undersökt den svenska poliskulturen, och 

närmare bestämt hur den inledningsvis presenteras i läroböcker. Han poängterar bland annat i 

sin studie att Polisen är och har historiskt varit en mansdominerad organisation. 

Machoatityder och nedsättande kvinnosyn är inte sällan förekommande (s.2f). Denna 

problematik sträcker sig bortom att vara en ren rättvisefråga enligt Johansson, som lyfter fram 

exempel ur forskning om representativ byråkrati som påvisat att fler kvinnliga poliser 

inneburit bättre resultat i våldtäktsfall och fall med annan typ av våld mot kvinnor (2015, s.3). 

 

Johanssons studie har vidare konstaterat att det finns en etablerad särsyn på kvinnor inom 

Polisen. Dels finns synen på kvinnor som fysiskt underlägsna, men att denna erfarenhet kan 

fungera till deras fördel. Det finns även den att kvinnor i större utsträckning har en lugnande 

effekt på främst manliga brottslingar, då dessa i lägre grad känner sig hotad av en kvinna. 

Men det finns även synen att en ‘riktig polis’ är stor, stark och muskulös (s.58ff) 

2.5 Tidigare forsknings relevans för studien 

Denna forskning ger oss en god inblick i motiven och attityderna bakom sociala 

medieanvändningen, men ger inte mycket förståelse för hur detta faktiskt tar sig till uttryck i 

det publicerade materialet, och det är här som denna studie tänks kliva in för att bidra med en 

djupare förståelse. 

 

En stor mängd studier bidrar till att bygga en god bild av motiven bakom sociala 

medieanvändningen, samt en inblick i attityder gentemot dessa. Detta påvisar att det finns en 

PR-agenda, vars effekter utforskats men vars innehåll ännu inte granskats. Det ger oss ett 

motiv till att genomföra vår studie, samtidigt som det ger oss en god bakgrund utifrån vilken 

vi kan bygga vidare på förståelsen om den egenkonstruerade diskursen om polisyrket.  

 

Trots att ett större intresse verkar ligga på Twitter, så finns det många likheter i Twitter 

plattformen och Instagram, som tillåter oss att göra jämförelser och dra på tidigare kunskap, 

däribland att båda är asymmetriska mikrobloggar. En stor skillnad är dock att Instagram 

domineras av den visuella kommunikationen, något som den tidigare forskningen inte 
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intresserat sig för. Utöver denna skillnad mellan vår studie och de tidigare, så finns det inte 

mycket bakgrund för den Svenska situationen, med undantag för en intern utvärdering utav 

det sociala mediearbetet. Detta kan leda till att våra resultat kommer att skilja sig markant, på 

grund av kulturella skillnader. Även att fokuset legat på konton som tillhört lokalpolis-

avdelningar representerar en möjlig skillnad mellan vår egen och den tidigare forskningen. 

 

Det finns belägg för att e-government som förvaltningspraxis inte uppskattas av polisen 

(Bergquist et al. 2017, s.864ff), men polisens riktlinjer och kommunikationspolicy ter sig per 

definition utgå från e-government praxis, som implementeras när man söker att sprida 

brottsförebyggande information för att skapa trygghet. I förhållande till vår andra 

frågeställning blir detta således ett relevant faktum, och forskningen blir således inte bara 

intressant utan även relevant. 

 

Myndigheter tillåts existera i och med en medborgerlig logik, med utgångspunkt i en tro på 

demokrati, det vill säga att individens behov är underordnad det som är gott för oss alla, och 

att myndigheter i det yttersta representerar folkets vilja (Bergquist et al. 2017, s.860). 

Legitimitet skapas således av myndigheter genom att påvisa att de kan hantera och bemöta de 

problem och krav som samhället och befolkningen ställer, på ett transparent och effektivt sätt 

(Bergquist et al. 2017, s.860; Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015, s.598). Etableringen av en 

tydlig och enhetlig organisationsidentitet kan således underlätta legitimeringen av densamma, 

vilket innebär att även den forskning med fokus på legitimitet blir en relevant bakgrund för 

vår studie. Ezzamel, Willmott och Worthington (2001) pekar dock på att 

organisationsidentitet kan variera bland individer, beroende på vilken nivå i hierarkin en 

individ är. På grund av organisations lednings makt att göra beslut samt makt över 

“materiella och informella tillgångar” kan ledningen styra organisationsidentitet (Rodrigues 

och Child 2008, s.888). tervjuer (Brainard & Edlins 2014; Grimmelikhuijsen & Meijer 2015; 

Lieberman, Koetzle & Sakiyama 2013; O’Connor 2017; Ma, 2013, Graham 2014, Bullock 

2017, Bergquist et al. 2017). Vi kommer istället att utföra en kvalitativ innehållsanalys med 

multimodal diskursanalys som metod. Utöver detta så saknas det studier med fokus på 

polisen som syftar till att analysera innehållet i sig. Dessa skillnader från den tidigare 

forskningen kommer att bidra med att bilda en djupare förståelse för hur bilden av Polisen 

konstrueras, och kom 
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En till stor skillnad mellan vår studie och tidigare studier inom området polisiär närvaro på 

sociala medier är metodvalet. De flesta studier har valt att antingen utgå ifrån kvantitativa 

metoder eller i annat fall från inmunikationens faktiska innehåll. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter: organisationsidentitet, 

strategisk kommunikation och kritisk diskursanalys. Därefter följer en diskussion om hur 

dessa utgångspunkter är relevanta till våra studien.  

3.1 Organisationsidentitet 

Begreppet organisationsidentitet användes för första gången av Albert och Whetten (1985). 

De menade att organisationsidentitet handlar om egenskaper som uppfattas kännetecknande, 

centrala och varaktiga av organisationsmedlemmar (Heide, Johansson och Simonsson 2012, 

s.204). Organisationsidentitet kan uppfattas antingen som stabilt, och någonting som 

organisationens ledningen kan styra, eller som ett socialt konstruerat fenomen som är 

dynamisk och kan förändras och omdefinieras av organisationsmedlemmar (Heide, Johansson 

och Simonsson, s.206). 

 

Organisationsidentitet som begrepp är inte helt enkelt att förklara (Alvesson 2015, s.53). 

Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.207) definierar begreppet organisationsidentitet 

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

enhet. I alla organisationer existerar flera organisationsidentiteter.”.  Alvesson (2015, s.53) 

fortsätter detta genom att argumentera för att dessa värden måste skilja från andra 

organisationer, för att organisationen ska kunna ha en egen identitet. För att kunna 

kommunicera tydligt till omvärlden måste organisationens medlemmar förstå dess 

organisationsidentitet (Cheyney och Christensen 2011, se Heide, Johansson och Simonsson 

2012, s.203). Teorin om organisationsidentitet är relevant inom medieforskning för att en 

tydlig identitet påverkar samtliga av en organisations budskap och sättet genom vilket dessa 

budskap kommuniceras (Heide et.al. 2012, s.204). Denna teorin kan tillämpas till både på 

intern och extern kommunikation. Internt sett kan en gemensam organisationsidentitet 

tillämpas som hjälpmedel inom vid konfliktreduceringen, samverkan och vid orienteringen 

gentemot organisationens övergripande mål (Alvesson och Sveningsson 2012, s. 221). 



14 
 

 

Nära kopplat till organisationsidentitet är begreppen individuella- och kollektiva identiteter. 

Inom medieforskning finns det olika sätt att definiera själva begreppet ‘identitet’. Det kan 

betraktas som “...något individuellt, mentalt och stabilt eller som något socialt, språkligt och 

flyktigt” (Berglez och Olausson 2009, s.141). Den individuella identiteten byggs från och 

baseras på individens livshistoria, samt karakteristiska drag som gör individen unik. Den 

kollektiva identiteten handlar om viljan hos en individ att känna sig inkluderad och tillhöra en 

större grupp, och detta gör uppnås bland annat genom specifika gemenskaper som ålder, yrke, 

nationalitet och kön (Berglez och Olausson 2009, s.143). Vissa söker även alternativa 

identitetskällor inom organisationer och kopplar således samman sin identitet med sin 

position i organisationshierarkin eller med sin avdelning, snarare än till hela organisationen. 

Det finns alltså sällan en organisationsidentitet inom en organisation, utan snarare en 

övergripande identitet med flera sub-identiteter (Alvesson 2015, s.55). 

3.2 Strategisk Kommunikation 

En definition av begreppet strategisk kommunikation är “organisationens medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål” (Falkheimer och Heide 2014, 

s.86). Utgångspunkten till teorin är att kommunikationen är en central del av organisationen 

och därför är det viktigt för organisationer att planera och styra kommunikativa processer 

(Larsson 2014, s.36).  

 

Ett övergripande sätt att kategorisera organisationers kommunikation är genom att skilja på 

formell och informell kommunikation. Den förstnämnda omfattar alla kommunikativa insatser 

som är förutbestämda och planerade. Den formella kommunikationen innefattar två olika 

typer av kommunikativ verksamhet, public relations och marknadskommunikation. Public 

relations handlar om kommunikationen som är inriktad mot utvalda grupper och fokuserar på 

att skapa och vårda relationer, medan marknadskommunikation är inriktad till marknaden och 

kunderna. Strategisk kommunikation fungerar som ett övergripande begrepp för all formell 

kommunikation (Larsson 2014, s.35). 

 

Informell kommunikation innefattar således all kommunikation som omger den formella och 

strategiska kommunikationen (Larsson 2014, s.35). Heide, Johansson och Simonsson 

fortsätter om informell kommunikation genom att referera till Barnard, som poängterar att 
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“[...]den informella kommunikationen endast är till fördel under förutsättning att den hanteras 

med omsorg” (Barnard 2009, se Heide, Johansson och Simonsson 2012, s. 23).  

 

Begreppet strategisk kommunikation är ett brett sådant, och omfattar således all verksamhet 

och alla aktörer som har med kommunikationen att göra. Detta i kan leda till vissa 

missförstånd när begreppet används inom forskningen (Larsson 2014, s. 36, Falkheimer och 

Heide 2014, s.86). För att kunna undvika dessa missförstånd måste vi förstå skillnad mellan 

strategiska kommunikationen och det andra målorienterad begreppet planerad 

kommunikation. Planerad kommunikation är inriktad till ett specifikt mål, som till exempel att 

sälja en vara. Strategisk kommunikation, å andra sidan, agerar på en högre nivå, och är alltid 

inriktad mot att uppnå organisationens övergripande mål (Falkheimer och Heide 2014, s.85-

87). 

3.3 Kritisk Diskursanalys 

Kritisk diskursanalys, som i fortsättningen kommer benämnas som CDA (efter den engelska 

benämningen), kommer ursprungligen ifrån den kritiska lingvistiken och tillämpas i kvalitativ 

forskning. Den kritiska lingvistiken uppstod under 1970-talet, men kom att kritiseras för en 

avsaknad av koppling mellan språk, makt och ideologi; CDA kom således till för att skapa 

denna koppling. CDA kan beskrivas som en verktygslåda, med verktyg för att bryta ner och 

tolka skriftligt, verbalt och visuellt språk. Centralt i teorin är att vara kritisk, med vilket 

menas att analysen ska fokusera på hur och varför olika lingvistiska val gjorts. Genom att 

finna svaret på dessa frågor går det att upptäcka underliggande idéer, antaganden och 

frånvaro av olika element, för att i vidare utsträckning kunna upptäcka maktintressen och 

strukturer (Machin och Mayr 2012, s.1-5). 

 

CDA är inte en homogen teori, utan utgörs av ett brett spektrum med löst sammansatta 

lingvistiska ansatser, som främst förknippas med författare som Fairclough, Wodak, van Dijk 

och van Leeuwen. Det som är gemensamt bland dessa, och som gör att alla kan falla in under 

paraplybegreppet CDA, är att samtliga ser målet som att blottlägga politiska och ideologiska 

motiv, för att göra det möjliggöra olika typer av interventioner och förändringar (Machin och 

Mayr 2012, s.4). 
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Ytterligare centrala begrepp inom CDA, som redan berörts något, är diskurs, ideologi och 

makt. Diskurs innehar av uppenbara skäl en mycket central inom teorin. Begreppet har 

många olika definitioner, och kan bland annat syfta till språket som sådant. Foucault (i 

Machin 2007, s.12) lade dock grunden för den definition av diskurs som idag är vanligast 

inom CDA, det vill säga diskurser består utav individuella tecken som kan konnotera 

komplexa idéer om världens natur. Kortfattat går det att beskriva som “[...]socially 

constructed knowledge about reality” (Machin, 2007 s. 12). Diskurser utgörs alltså av 

värderingar, handlingar, sätt som handlingarna utförs på, omständigheter under vilka 

handlingarna sker i, dess olika deltagare, tidsperioder som hänvisas till eller som någonting 

sker i och material (Machin 2007, 16). Språket, inom CDA, beskrivs alltså som en social 

konstruktion, som lika mycket producerar och reproducerar samhället som det produceras och 

reproduceras av detsamma (Machin & Mayr 2012, s.24). En diskurs som blivit dominerande 

kan således komma att även tas för sanning, vilket kan få mycket reella effekter på till 

exempel hur samhället organiseras (Machin 2007, s.14). 

 

Makt är ett andra nyckelbegrepp, och syftar till en privilegierad tillgång till sociala resurser, 

som inkomst, grupptillhörighet, status, utbildning och kunskap. Dessa maktförhållanden kan 

verka direkt, genom exempelvis våld, men kan också ta form av mer subtila metoder, som 

genom övertygelse, inflytande och påverkan (Machin & Mayr 2012, s.24). Det är viktigt att 

poängtera att makt inte bara är relevant när det handlar om maktövergrepp eller 

maktmissbruk, utan även i de situationer där det utövas neutralt, passivt och i vissa fall även 

frivilligt och i samförstånd (Machin & Mayr 2012, s.24). CDA söker att avslöja vilka sociala 

relationer och maktförhållanden som finns dolda i texter och bilder (Machin & Mayr 2012, 

s.24f). Forskare som intresserat sig för CDA har traditionellt sett sökt att identifiera dolda 

ideologier i språket, och vidare avslöja vilka som står bakom dessa - auktoriteter, institutioner 

eller i vissa fall även enskilda individer (Machin & Mayr 2012, s.15). Visuella element eller 

ordval kan påvisa vilka identiteter, aktiviteter och värderingar som beror på etablerade 

samband. På så vis är det möjligt att avtäcka maktrelationer, och på sikt även att frigöra sig 

från dessa (Machin & Mayr 2012, s.15). 

3.4 De teoretiska utgångspunkternas relevans för studien 

Dessa teorier utgör ramen för vår studie och kommer att brukas som verktyg för att utvinna, 

tolka och reflektera över resultat för att slutligen besvara våra frågeställningar. Från CDA 



17 
 

finner vi verktygen för att vara kritiska. Den ger oss definitionen på diskurs som konstruerad 

kunskap om verkligheten, och en förståelse för hur makt kommer till uttryck. Den 

multimodala aspekten som tillkommer i vår metod tillåter oss sedan att applicera samma 

verktyg och synsätt på de visuella delarna av materialet. Ett tredje nyckelbegrepp inom CDA 

är ideologi. För den här studien har begreppet ideologi inte varit relevant, och vi har således 

valt att inte redogöra för det. 

 

På grund av studiens tvådelade syfte så har vi sedan valt att grunda oss i två separata teorier, 

som vardera försett oss med grund till vår frågeställning och vidare analys.  

 

Organisationsidentitets relevans för våra studien är tydlig, eftersom identitet är starkt kopplat 

till den bilden Polisen vill vissa till omvärlden via deras Instagramkontot. En stark 

organisationsidentitet påverkar även organisationers budskap och hur budskap kommuniceras 

till omvärlden (Heide, Johansson, Simonsson 2012, s.204), och samspelar således per 

definition med den strategiska kommunikationen. Det är således inte orimligt att anta att den 

medvetna kommunikationen samtidigt som den ska uppnå övriga mål även ska tjäna till att 

reproducera den diskurs om Polisen som Polisen själva vill göra aktuell.  

 

Strategiska kommunikationen är även den central för vårt syfte, eftersom utgångspunkten i 

teorin är att medvetna kommunikationsinsatser används för att kunna nå organisationens 

övergripande mål. Polisens mål med deras kommunikationsverksamhet är att all 

kommunikation ska bidra till att stärka och upprätthålla förtroendet för Polismyndigheten 

samt bidra till Polismyndighetens uppdrag att minska brottsligheten och öka människors 

trygghet (Polisen 2015). Med Strategisk kommunikation i vår analytiska verktygslåda kan vi 

utgå från att @Polisen har gjort medvetna val i inläggen för att konstruera bilden (och 

diskursen) av polismyndigheten som organisation och därför fokusera till frågan att hur de 

faktiskt gör det. 

4. Metod och Material 

I det kommande kapitlet kommer vi att presentera den metod vi valt att tillämpa, följt av 

material och urvalsprocess. Sedan kommer vi diskutera om det faktiska tillvägagångssättet, 

validitet, reliabilitet. Sist i kapitlet kommer vi att föra en diskussion om studiens 

metodproblem. 
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4.1 Kvalitativ metod 

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats, då syftet är att förstå hur polisen 

kommunicerar och konstruerar bilden av sig själva. Forskning med utgång i en kvalitativ 

ansats, i motsats till kvantitativ, väljer att studera endast ett eller ett fåtal fall, för att på djupet 

kunna bilda en förståelse för materialet. I en kvalitativ innehållsanalys är det centralt med 

forskarens egna roll i konstruktionen av textens betydelse och mening (Bryman 2016, s.694). 

Fokuset landar i regel på ord och symboler, snarare än mängd vid insamlingen av material 

och analys av detsamma. Forskningsmetoden är i olika grad induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk, med betoning på olika grad; metoden behöver nödvändigtvis inte alltid 

tillämpa alla tre karaktärsdrag samtidigt. Med induktiv menas att den kvalitativa metoden 

formar teorier ur materialet, och att det således inte finns några hypoteser som ska testas. 

Med konstruktionistisk menas att sociala företeelser uppstår genom interaktion mellan 

individer, och således inte går att se som oberoende fenomen. Med tolkande, slutligen, menas 

att forskarens fokus ligger på att förstå sitt material genom att undersöka de faktiska 

deltagarnas tolkningar (Bryman 2016, s.374-375). 

4.2 Multimodal kritisk diskursanalys 

För den kommande studien kommer vi att tillämpa en Multimodal Kritisk Diskursanalys 

(fortsättningsvis benämnt med den engelska förkortningen MCDA). MCDA kan beskrivas 

som en kombination av analytiska verktyg från både CDA och semiotiken. Metoden lämpar 

sig således väl för studier som söker att granska såväl lingvistiska och visuella 

representationer och element, samt att finna hur dessa samspelar för att kommunicera 

(Machin och Mayr 2012, s.6-7). MCDA, likt CDA, intresserar sig för underliggande 

maktförhållanden, och likt lingvistiken anses det visuella vara socialt konstruerat (Machin 

och Mayr 2012, s.10). 

 

Likt CDA är MCDA att se som en verktygslåda, med verktyg för att bryta ner och granska 

lingvistiska och visuella element. Då det på grund av denna studies begränsningar kommer 

inte samtliga av dessa att kunna appliceras. Vi har således valt att fokusera på lexikalitet, 

ikonografi, representativa strategier, transitivitet, verbprocesser, visuella metaforer och 

retoriska figurer. Dessa har valts ut då de kan appliceras på såväl lingvistiska som visuella 

element, vilket lämpar sig väl för vår studie (Machin 2007; Machin och Mayr 2012). 
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Vi har tidigare definierat CDA, och kommer således inte att gå djupare inom dess olika 

beståndsdelar utöver en upprepning; i denna studie har vi utgått från David Machins 

definition av diskurser; “[...]socially constructed knowledge about reality” (Machin 2007, 

s.12). Vidare i detta avsnitt kommer vi att förklara och utveckla de tidigare nämnda 

analytiska verktyg. 

4.2.1 Lexikalitet 

Språket är centralt inom CDA. Språket uppfattas inte som ett system, istället uppfattas det 

som uppsättning resurser. En av det enklaste metoden att analysera lingvistik inom CDA är 

genom en så kallad lexikalanalys. Då analyseras språkval, alltså vilka ord som används och 

vilka ord som undvikas. En sådan analys kan påvisa olika diskurser, med olika dolda 

identiteter och värden (Machin och Mayr 2012 s.30). Det finns ett antal olika företeelser som 

går att tillämpa vid en lexikalanalys. Överlexikalisering innebär att vissa ord repeteras flera 

gånger, det blir alltså överdriven övertalning. Ordkonnotation betyder att vissa ord och 

synonymer kan associeras med olika sätt. Lexikala val kan även används för att signalera 

auktoritet, det vill säga att användning av jobbtitel eller väldigt officiellt språk kan få 

textförfattaren låta mer auktoritär. Detta kan även appliceras tvärtom, informella ordval kan 

används för att skapa mer personlig, känsloväckande ton i diskursen (Machin och Mayr 2012 

s.32-37 ; 43-44). 

 

Vid en lexikalanalys kan även strukturella oppositioner identifieras, som i sig kan tyda på 

dolda betydelser. Vid granskandet av strukturella oppositioner handlar det om att identifiera 

orden som används för att påvisa motsatsen, till exempel som att ordet ond påvisar att det är 

motsatsen till god. Van Djik skriver att när sådana oppositioner är inkluderarde i texten så är 

dessa byggda ‘runt’ deltagare som representerar det normala. Det som är inte alltid så tydligt 

är att om oppositionen är bra eller dålig i jämförelse till den normala (Machin och Mayr 

2012, s.39-40). 

 

4.2.2 Visuella verb 

Vid analysen av en bild som innehåller personer, talar Machin om att avläsa ‘visuella verb’ 

(2007, s.109). Med det menas att avläsa vem som gör vad, för att på så vis avläsa dolda 
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meningar om till exempel vem som har kraften att påverka. Han påpekar även att det som 

visas och det som sägs i texten inte sällan skiljer sig åt. Även blicken spelar då en stor roll; 

kollar personen i bilden mot åskådaren eller kollar den mot något annat? Kollar personen i 

bilden mot åskådaren så påkallas ett svar, medans om denne inte gör det så påkallas tolkning, 

reflexivitet och tanke. Machin skriver om skillnaden mellan dessa som att ställa krav och som 

att erbjuda, och påpekar att en blick riktat mot åskådaren även påvisar en viss mån av makt. 

 

Vinkeln påverkar även den hur vi tolkar en bild. På ett horisontellt plan kan vinkeln till 

exempel påverka om personen är anonym eller ej, om vi agerar som åskådare eller bjuds in 

som deltagare, om vi blir tilltalade eller ej. Den vertikala vinkeln spelar mestadels på 

maktrelationer, utifrån metaforer om att vara överordnad respektive underordnad. Distansen 

till personerna skapar även den intryck. Likt sociala utrymmen så kan distanser i bilder skapa 

en mer eller mindre intim eller frånkopplad känsla (Machin, 2007, s.113-117). 

 

Individualisering eller kollektivisering är två begrepp som är relevanta vid bilder med 

personer i. Individuella personer förmänskligar, medans grupper generaliserar och skapar en 

anonym och frånkopplad bild av individerna i bilden. Även frånvaron av vissa aktörer kan 

säga mycket.  

 

4.2.3 Denotation och konnotation 

Denotation syftar till det som faktiskt visas i bilden; ett blått hus, en familj om fyra och så 

vidare. Denotation kan således ses som den första, ‘bokstavliga’, nivån av förståelse. Denna 

synen kan ses som naiv, då även det som inkluderas i bilden har genomgått ett mer eller 

mindre aktivt val, och säger i sig en hel del. Machin (2007, s.23-24) skriver om att till 

exempel visa en bild på en person ensam eller i grupp, från olika vinklar eller i olika 

situationer. Samtliga av dessa faktorer påverkar hur vi ser på bilden och tolkar den. Men det 

finns viss nytta i att förstå vad det är vi tolkar, för att sedan kunna förstå hur vi tolkar 

(Machin 2007, s. 23-24). 

 

Vissa bilder denoterar människor, hus, händelser eller objekt, men med syftet att förmedla 

mer generella eller abstrakta idéer. Det är detta förmedlande som inom semiotiken kallas för 

att konnotera. Frågan som ställs när man undersöker en bilds konnotation är alltså vilka 
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värderingar och idéer är det som förmedlas och representeras genom det som inkluderas i 

bilden och sättet som det inkluderas på. Konnotation kan således ses som den andra, 

‘meningsbärande’, ‘mytiska’ eller ‘diskursiva’, nivån av förståelse (Machin 2007, s. 25-26). 

 

4.2.4 Representativa strategier 

Representativa strategier handlar om hur olika individer och grupper representeras i bilder 

och texter. Utgångspunkten är att kommunikatören, eller den person som har valt att lägga 

upp bilden och skrivit texten, har gjort ett medvetet val om att hur de ska framställs. När det 

gäller text, så är det viktigt att ifrågasätta hur personer och grupper är benämnda. Det finns 

inga neutrala sätt att representera personer, och det sättet som personer är representeras 

kommer alltid skapa uppmärksamhet till vissa associationer med vissa diskurser. Detta kallas 

för klassificering av sociala aktörer (Machin och Mayr 2012, s.77).  

 

En av de centrala aspekterna i representativa strategier är individualisering och 

kollektivisering. Om personer är individualiserade, alltså om deras namn antingen står på 

bilden eller i texten så känns det mer personlig för läsaren. Om namnen inte finns, så ger det 

mer generisk bild av individen eller gruppen (Machin och Mayr 2012, s.80). Väldigt 

närliggande begreppspar är nomination och funktionalisering. Det förstnämnda innebär att 

personens namn används istället för personens funktion, vilket kan exempelvis vara jobbtitel. 

Funktionalisering används för att skapa mer officiell känsla och stärker legitimitet, medan 

nomination känns mer personligt (Machin och Mayr 2012, s.81). En till viktigt aspekt är så 

kallad none representation. Det innebär att det antingen finns inga aktörer på bilden och 

texten, eller en viss del av aktörerna är inte med. Detta görs för att förstärka vissa aktörer, 

eller att minska “makten” av den aktören som inte är representerad på bilden eller i texten 

(Machin 2007, s.121). 

4.2.5 Transitivitet 

Transitivitet beskriver, kort sagt, hur deltagarna beskrivs i förhållande till sina aktiviteter. I en 

transitivanalys undersöks alltså vem som ges rollen som subjekt respektive objekt. Subjektet 

beskrivs som aktiv och tillskrivs makt. Objektet å andra sidan beskrivs som passivt 

mottagande. Makten att fritt kunna agera enligt sin egna fria vilja beskrivs som agency. 

Action beskriver det som utövas och mot vem, och används ofta gentemot det passiva 
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objektet. Kort uttryckt handlar alltså transitivitet om vem som gör vad mot vem (agency) och 

hur de gör detta (action), vem som är aktiv (subjekt) och vem som är passiv (objekt) (Machin 

och Mayr 2012, 104-105). 

 

Vid analysen av lingvistik genomförs en transitivanalys genom att se till valen av verb och 

verbformer; exempelvis passiva och aktiva verb. Vid analysen av visuella element går det att 

analysera transitivitet genom att se till så kallade visuella verb. Med det menas vad aktörerna 

i bilden porträtteras göra. Detaljer som blick, antal aktörer och vinkel kan göra stor skillnad, 

då till exempel en blick in i kameran kan bjuda in åskådaren till att bli en delaktig aktör i 

sammanhanget (Machin 2007, 109; Machin och Mayr 2012, 131).  

 

Vad gäller agency och action är det intressant att se till deltagare, omständigheter och 

processer. Deltagare inkluderar såväl subjekt och objekt och omständigheter innefattar var, 

när och hur något skett (Machin 2007, 123-127; Machin och Mayr 2012, 105). Processer 

representeras av verb, och kallas således för verbprocesser, ett begrepp som introducerades av 

Halliday (2004, s.170-178). Dessa kan delas in i sex olika kategorier, som alla tjänar till att 

avslöja vem i kontexten som tillskrivs vara aktiv respektive passiv. Dessa kategorier är som 

följer: 

● Materiella verbprocesser. 

Dessa beskriver handlingar som resulterar i en faktisk materiell konsekvens.  

● Behavioristiska verbprocesser. 

Tvärt emot materiella, så beskriver dessa handlingar som saknar en materiell 

konsekvens. 

● Mentala verbprocesser. 

Dessa beskriver en deltagares tankar eller känslor; dess mentala aktivitet. 

● Verbala verbprocesser. 

Dessa handlar om vad deltagarna säger. 

● Relationella verbprocesser. 

Dessa beskriver om handlingar som sätter en deltagare i relation till något annat. 

● Existentiella verbprocesser. 

Dessa beskriver en deltagares existens. 
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4.2.6 Retoriska figurer 

Retoriska figurer ligger nära den politiska retoriken, vars rötter sträcker sig tillbaka till 

antikens Grekland. Retoriska figurer omfattar ett stort antal lingvistiska tekniker, däribland 

metaforer, hyperboler, metonymer och synekdoker. En metafor går att beskriva som ett slags 

bildspråk, som ersätter ett koncept med ett annat. En hyperbol är en överdrift. Metonymer 

ersätter någonting med något nära relaterat. Synekdoker i sin tur innebär att en del får 

representera helheten. Retoriska figurer kan användas för att dölja texters egentliga budskap 

och således även ideologier och maktförhållanden (Machin och Mayr 2012, 163-173; Mral 

och Olinder 2011, 25-28; van Leeuwen 2005, 29-36). Vad gäller analyser av visuella element 

så ligger fokuset framför allt på metaforer och metonymer. Visuella metaforer uttrycks 

vanligen genom färger, typsnitt, gester eller poser. Visuella metonymer uttryckas vanligen 

genom att exempelvis porträttera resultatet av en händelse, snarare än händelsen i sig 

(Machin 2007, 6-11; Mral och Olinder 2011, 26-28; van Leeuwen 2005, 34-36).  

4.3 Material och Urval 

Studien kommer att granska inlägg på Polisens nationella instagramkonto, @Polisen. Att 

@Polisen är ett officiellt konto för myndigheten går att verifiera med den lilla blå cirkeln 

bredvid användarnamnet (Instagram Info Center 2018), men också då den listas på polisen.se 

(2018a). Fokuset på Instagram grundar sig i att det inte finns, oss veterligen, någon forskning 

om polisen på Instagram, samtidigt som det tillåter oss att utforska polisens visuella 

kommunikation, något som återigen inte tidigare studerats. 

 

Vid ett urval är det inte möjligt att förutsätta att upptäckter och resultat är representativa för 

den större populationen. Det går dock att med omsorg designa ett urval som ökar möjligheten 

för ett representativt resultat (Denscombe 2014, s.32). Vi har valt att genomföra vårt urval i 

tre steg utifrån en population som är begränsad till tidsperioden 1 Januari 2018-26 Oktober 

2018. Denna tidsperiod är gjord för att hålla materialet aktuellt, och inkluderar 117 inlägg. 

 

Ur populationen har vi ändamålsenligt valt att plocka fram samtliga bildinlägg med minst två 

tillhörande meningar text. Detta motiveras med att materialet således blir relevant för vårt 

syftet och metod, och urvalet bestod då av 71 inlägg. Värt att notera är att en ändamålsenlig 

urvalsprocess främst är lämpad för småskaliga, ämnesfördjupande studier; således är den inte 

avsedd för att vara statistiskt representativ (Ritchie och Lewis 2003, 78). 
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Vidare har vi på grund av bekvämlighet, och med grund i arbetets begränsade vidd, valt att 

begränsa oss till en-bilds-inlägg. Urvalet består då av 66 inlägg.  

 

Vidare har vi valt att göra ett systematiskt urval, där var femte inlägg sorterats ut för analys, 

vilket resulterat i ett urval om 13 bilder. Ett systematiskt urval är ett slumpmässigt urval med 

tillägg av viss systematik. Som beskrivits vid vår tillämpning, innebär det att var n-te enhet 

har valts ut från populationen (Denscombe 2014, s.33).  

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi har i huvudsak funnit våra analytiska verktyg i Machin (2007) Introduction to Multimodal 

Analysis och Machin och Mayrs (2012) How To Do Critical Discourse Analysis. 

 

Med utgång i det ovanstående samt de tidigare avsnitten, har inläggens visuella aspekter först 

analyserats. Vid den visuella analysen har samtliga verktyg applicerats var och ett för sig, och 

dess resultat har antecknats i ett separat dokument. Inledningsvis har det gjorts en denotativ 

nedbrytning av bilderna, för att identifiera materialets olika beståndsdelar. Analysen har 

sedan sökt att identifiera och notera samtliga aktörer, följt av de visuella verb som 

porträtteras. Dessa har antecknats. Vidare har analysen sökt att identifiera representativa 

strategier, genom vilka dessa aktörer porträtteras. Dessa har antecknats. Vidare har analysen 

sökt att identifiera symboler, poser och andra företeelser som går att tolka som visuella 

metaforer eller metonymer. Sist har analysen sökt att finna vem eller vilka som kan anses 

inneha agency, samt den action som funnits. Genom detta har även subjekt och objekt till viss 

mån kunnat identifieras. Dessa har antecknats.  

 

Analysen har sedan intresserat sig för de lexikala elementen, och likt den visuella analysen så 

har vart verktyg applicerats för sig och antecknats i samma separata dokument. Inledningsvis 

har analysen sökt att identifiera vilka aktörer som finns med i texten. Dessa har kategoriserats 

som antingen talande, tilltalade eller omtalade, och antecknats. Därefter har analysen sökt att 

identifiera olika representativa strategier, främst om aktörerna individualiseras eller 

kollektiviseras, samt med vilka termer som dessa omnämns. Detta har antecknats. Analysen 

har sedan sökt att granska ordkonnotationer, där specifika lexikala val har granskats och 

analyserats för att finna associationer och konnotationer som uttryckt specifika känslor eller 
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värden. Vidare har analysen fokuserat på strukturella oppositioner, med samma mål som 

ordkonnotationer. Detta har antecknats. Analysen har sedan sökt att finna förekomsten av 

retoriska figurer, och vidare även dessas betydelse. Dessa har antecknats och förklarats. 

Sedan har analysen sökt att granska transitiviteten i texterna. Processer som kunnat 

identifieras har antecknats och kategoriserats i enlighet med de exempel som listats tidigare.  

 

När samtliga inlägg analyserats på det ovan beskriva tillvägagångssättet, har vart inläggs 

respektive analyser i sig analyserats. Dessa analyser har sökt att finna kopplingar mellan de 

olika verktygens utvunna resultat, och vidare resulterat i en tematisering för vardera inlägg. 

Det är efter detta slutgiltiga steg som “rå-analysen” ansetts klar. Här har det gått att 

konstatera faktumet att vissa verktyg inte kunnat utvinna lika mycket resultat som andra, och 

det har antecknats för att vidare kunna ge proportionerligt utrymme i den kommande 

resultatredovisningen. Rå-analysens resultat har sedan diskuterats, analyserats, tematiserats, 

och slutsattser gällande underliggande meningarna i materialets olika beståndsdelar har 

gjorts, för att slutligen besvara frågeställningarna. 

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Det råder skilda meningar huruvida begreppen validitet och reliabilitet är relevanta för 

kvalitativ forskning, på grund av dess tolkande natur. Vissa kvalitativa forskare har gått så 

långt att helt förkasta begreppen och argumenterar för att dessa endast är fossiler av ett 

numera utdaterat positivistiskt synsätt på samhällsvetenskapen, men det vanligaste är att på 

ett eller annat sätt väljer att förhålla sig till dessa begrepp (Denscombe och Larson 2004, 

s.138f). Denscombe argumenterar för att kvalitativa forskare bör förhålla sig till begreppen 

validitet och reliabilitet för att kunna bibehålla en slags uppsättning kriterier, med vilka 

kvalitativ forskning kan bedömas.  

 

Trots den kontrovers som råder kring hur kvalitativ forskning ska förhålla sig gentemot 

begreppen så finns det viss konsensus och praxis. Validitet inom kvalitativ forskning syftar 

generellt till hur pass trovärdiga resultaten är och om det som undersöks stämmer överens 

med vad som påstås undersökas. Vidare syftar reliabilitet till hur pass tillförlitligt resultatet 

är, alltså om resultatet går att replikera oavsett utförare och tidpunkt (Bryman 2016, s.383f).  
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Samtliga val har gjorts med grund i studiens syfte, och frågorna som ställs besvaras med hjälp 

av den beskrivna metoden. Materialet har tolkats med hjälp av de verktyg som definierats och 

beskrivits i Machin (2007) och Machin och Mayr (2012). Därför anser vi att analysen har 

tjänat till att besvara det som studien syftat till att undersöka, vilket stärker studiens validitet. 

Ytterligare ett sätt att analysera studiens validitet är att se på sammanhanget, det vill säga om 

de analytiska påståenden som gjorts gett någon form av sammanhang till de diskursers som 

analyseras. Om dessa påståenden ger sammanhang till diskurserna, stärker det studiens 

trovärdighet (Potter och Wetherell 1987, s.170, se Winther Jørgensen och Phillips 2000, 

s.122). Den analys som gjorts, och den diskussion som förts i kapitel 6 anses göra just detta, 

vilket stärker studiens validitet ytterligare. 

 

Vi bedömer även att studiens reliabilitet är tillfredsställande. Intern reliabilitet innebär att det 

är fler än en person i forskningsgrupp, i detta fall har det varit två personer, och att dessa kan 

komma fram med samma eller liknande tolkningar (Bryman 2012, s.390). Under studiens 

gång har vi tillsammans tolkat och analyserat material, och vid oklarheter har vi diskuterat 

och sedan kommit överens om tolkningar. Intern reliabilitet är alltså god i vår uppsats. Extern 

reliabilitet handlar om huruvida studien går att replikera, oavsett vem som utför den (Bryman 

2012, s.390). Studiematerialet har samlats in från en verifierad källa genom en urvalsprocess 

som är accepterade och vanlig inom kvalitativ forskning, och arbetet har utförts på 

vetenskaplig grund. Det är således troligt att studiens resultat går att replikera, med 

reservation för att sociala miljöer är flyktiga och föränderliga över tid (Bryman 2012, s.390)..  

4.6 Metodproblem 

Inledningsvis vill vi bemöta och diskutera vår egna subjektivitet. Då vetenskapen strävar efter 

att in i det yttersta vara objektiv så har vi innan analysens inledning diskuterat vår egna 

relation till polisen, i ett försök att upptäcka våra egna subjektiva förhållningar, för att på så 

vis undvika dessa. Vi har kommit fram till att vi inte har någon tidigare relation till polisen. 

Vårt akademiska intresse för polisen grundas inte heller i något annat än genuint intresse för 

fallet och fenomenet med polisiär närvaro på sociala medier. Vi ser det inte som möjligt att 

granska vår egna subjektivitet vidare än så, men ser även att vår sanna subjektivitet 

säkerligen förbisetts. Vi bemöter därför detta med transparens i arbetet, för att tillåta läsaren 

att själv se hur våra tolkningar gjorts. 
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MCDA innehåller en stor mängd verktyg och vi har på grund av arbetets begränsade vidd 

tvingats att göra egna bedömningar om vilka verktyg som varit viktigast för vårt syfte. Det 

finns inte heller några tydliga regler att hur bilder ska tolkas med hjälp av olika verktyg och 

det är inte möjligt att nå en helt objektiv nivå i analysen. Här är det värt att tala om en vidare 

kritik mot MCDA och CDA i allmänhet, som argumenterar för en risk att arbetet blir för 

subjektivt och att metoden bortser från läsarens egna kritik mot texten. Kritiken är applicerbar 

på all tolkande forskning, och som diskuterats tidigare kan vi endast bemöta denna kritik med 

transparens (Machin & Mayr 2012, s.208). Vi vill även poängtera att kritiken angående 

läsarens ‘verkliga’ tolkning skulle kunna bemötas genom att inkludera en analys av den 

interaktiva kommunikationen som sker i kommentarsfälten. Anledningen till att detta inte 

gjorts för denna studie är återigen på grund av studiens begränsade vidd. 

 

Ytterligare ett problem med studier med utgångspunkt i en kvalitativ ansats handlar om 

generaliserbarhet. Kvalitativa forskningsfrågor som fokuserar till analysen av innehållet är 

svåra, om inte omöjliga att generalisera med. Ytterligare en aspekt som är problematiskt med 

den kvalitativa analysmetoden är att datainsamling är relativt liten och därför är det nästan 

omöjligt att vara statistisk representativ för hela populationen (Denscombe 2004, s.178). 

5. Resultatredovisning och Analys 

Vi kommer här att redogöra för de resultat som utvunnits för de två forskningsfrågor vi 

tidigare definierat. Återigen vill vi påminna om studiens två-delade syfte, som i resultatet tar 

uttryck i en tydlig inledning. Vi kommer inledningsvis att redogöra för den första 

forskningsfrågan i generella drag, för att sedan gå in på de större övergripande teman som 

identifierats. Avslutningsvis kommer vi att göra en kortfattad sammanfattning av resultaten. 

Därefter kommer upplägget repeteras för den andra frågan. 

5.1 Organisationsidentitet på instagramkontot 

I såväl bild som text har analysen kunnat identifiera en mängd olika underliggande 

värderingar, somliga tydligare än andra och vissa mer frekvent än andra. Bland dessa har 

analysen funnit att de värden som definierats i Polisens kommunikationspolicy, engagerade, 

effektiva och tillgängliga, frekvent kommer till uttryck, såväl explicit som implicit. Vidare 

har analysen funnit ett antal värden som kan betraktas som underordnade om inte direkt 
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kopplade till dessa tre centrala värden. Däribland utbildning, lång historia, tekniska 

förmågor, fysisk kapacitet, jämställdhet, professionalitet, funktionalitet, intellektuell kapacitet 

samt samhällsskydd. Vidare har analysen funnit ett antal värden som inte finner ett direkt stöd 

i vare sig polisens kommunikationspolicy, värdegrund eller sociala medie-riktlinjer. 

Däribland en dominant maskulinitet, beskedlig femininitet och en slags funktionaliserad 

individualisering. Det är även värt att notera att det finns en avsaknad av försök att samla in 

vittnesmål och tips via instagram, men att interaktion, i form av frågor och uppmaningar, 

finns. Vi kommer att utveckla dessa fynd, och dessa värden kommer att redogöras för i detalj, 

senare i det här avsnittet. 

 

Ytterligare en företeelse som är gemensam för både text och bild är att Polisen framställs som 

subjekt. De representeras som den aktiva parten som agerar främst mot allmänheten, och då 

endast med positiva resultat. Det finns inte alltid ett tydligt objekt, och i de fall som objektet 

är tydligt (främst i text) så är det inte representerat i bilden. Fokuset läggs snarare på Polisens 

förmåga till handling, och mindre på objektets oförmåga. Detta kan grunda sig i faktumet att 

objektet ofta utgörs av mottagaren (det vill säga den generella befolkningen), och det skulle 

kunna anses vara kontraproduktivt att betona en oförmåga hos den som man söker att närma 

sig. Istället behandlas objektet försiktigt. Se till exempel till inlägg 2 där bildtexten avslutas 

med ett ‘tack’, inlägg 13 där bildtexten på ett allmänt sätt tilltalar mottagaren och nästintill 

jämställer denne med subjektet, inlägg 12 där polisen önskar oss en ‘trevlig helg’, inlägg 7 

där mottagaren ombeds ta det lugnt trots stress (med implication på relaterbarhet), eller inlägg 

1 där Polisen önskar att mottagaren skall vara förberedd så denne slipper hamna i nöd. I 

samtliga av dessa inlägg bakas objektetet in i en slags slöja av välmening och det finns en 

klar avsaknad av överlägsenhet och negativitet. Se tillbaka på inlägg 11, där polisen till synes 

inkräktar på en persons hem så används hjälpverbet ‘behöver’, som anspelar på att det inte 

finns något annat val om människor ska vara trygga. Återigen, så bakas budskapet och 

relationen subjekt-objekt in i en slags välmening. Vid tillfällen där ett definitivt objekt finns 

närvarande i texten och skarpare makt-förknippade verb används, som i inlägg 10 där 

‘gripna’ används, görs en klar distinktion mellan allmänheten och det faktiska objektet. I 

inlägg 10 väljer man att benämna dessa som ‘tjuvar’. Även i detta fall så är objektet 

frånvarande i bilden. 

 

Vi kommer nu att tematiskt fördjupa oss i våra resultat. 
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5.1.1 Yrkesutövning där människor finns 

I materialet har analysen funnit tre tydliga teman som tillsammans kommit att beskriva yrkets 

vida omfattning. Dessa är tillgänglighet, engagemang och effektivitet. Se till inlägg 1 och 6 

där Polisen befinner sig i en miljö dit få tar sig, men polisen är närvarande för de som 

behöver dem. Se Sedan till inlägg 5 och 3, och se Polisen i skogsmiljö, återigen platser där 

många inte rör sig, men där behovet nog så väl finns. Dessa är exempel på hur Polisen gör 

uttryck för värdet “Tillgängliga” (Polisen 2018c). I inlägg 7 visas en polis vid Släbroskolan, 

där han kan ses vakta“[...]våra minsta” (i inlägg 7). Notera att skolan, trots att den namnges i 

bilden, inte namnges i bildtexten och dessutom har det ‘klassiska’ gula teglet med rött tak, 

som många kan känna igen den som en generisk skola. Se sedan till inlägg 9 där polisen visar 

sitt stöd och gjorde sak i värdet att “Engagerade-[...]värna om allas lika värde” (Polisen 

2018c) genom att närvara vid pride festivalen. 

 

Vad gäller bildtexterna så uttrycker polisen explicit vid två tillfällen att de arbetar dygnet run 

året om (se inlägg 1 och 12). Utöver dessa explicita referenser till Polisen tillgänglighet, 

väljer Polisen frekvent att använda platsnamn, se inlägg 1, 5, 6, 7, 9, 10 och 12. I andra fall 

används bildtexterna för att förklara situationen som kan uppstå eller som har uppstått, för att 

skapa en förståelse för omständigheterna och platserna där Polisen arbetar. Se till bildtexten i 

inlägg 11:  

 

“Ibland händer det att vi behöver bryta upp en dörr för att rädda liv. Det gör vi när vi kan 

anta att det finns en person i bostaden som är oförmögen att tillkalla hjälp. På bilden bryter 

kollegorna en dörr med anledning av ett sjukdomsfall. Personen återfanns välbehållen.  

#polisen #dörrbryt” (i inlägg 11) 

 

Situationen i bilden och i texten, samt polisernas arbetsuppgift hålls relativt generell och vag. 

Det finns inga egentliga markörer för vart och när händelsen skett, utöver att det verkar vara 

natt i bilden. Det är således lätt för mottagaren att reflektera över bilden. De skriver förvisso 

explicit om händelsen som illustreras i bilden, men det hålls som sagt vagt och generell och 

betonar endast att det slutade lyckligt med personen i välbehåll. Detta stärker dels de positiva 

aspekterna i bilden, men kan också anses vara ett sätt att undvika att mottagarnas reflektioner 

kretsar kring (för polisens syfte) irrelevanta frågor, så som ‘undrar om det gick bra, undrar 

om polisen lyckades’ och så vidare. Fokuset ligger istället på att polisen, generellt sett, finns 
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när det behövs, även enda in i hemmet om så krävs för att hålla oss trygga. Intressant att 

poängtera här är även användningen av hjälpverbet ‘behöver’, som anspelar på att det inte 

finns något annat val om människor ska vara trygga. Budskapet och relationen subjekt-objekt 

bakas således in i en slags välmening. 

 

Se tillbaka på inlägg 7, så går det återigen att se denna välmening i texten, där Polisen skapar 

en förståelse och relaterbarhet genom att skriva “Ta det lugnt trots ny vecka och stress [...]” 

(i inlägg 7) för att sedan påminna om att det faktiskt rör sig om att skydda “[...]våra minsta” 

(i inlägg 7). Vidare går det även att finna uttryck för värdet “Effektiva- för resultat[...]” (i 

inlägg 7). I bildtexten sker detta dels genom att betona det faktiska resultatet, som inte är att 

att samla in böter, utan snarare att faktiskt hålla barnen säkra. Det sker även genom en om än 

kort förklaring av den teknik som Polisen tillgriper för att effektivt kunna utföra 

uppgiften:“Hastigheten mäts med laser” (i inlägg 7). 

 

Vidare går det även att se att Polisen tenderar till att göra bildval som påvisar deras generella 

närvaro, där folk är. Se till inlägg 9. Där syns Polisen vid en större tillställning, med mycket 

folk. I inlägg 12 syns de framför en välbesökt restaurang sent på kvällen. Dessa två exempel 

visar tydligt ett stort antal civila medborgare, och tjänar på så vis som en explicit indikation 

på att de är närvarande där människor finns. Se återigen till inlägg 7 där det finns samma 

fenomen i bilden trots att det denna gången rör sig om barn i bakgrunden. Barnen blir dock en 

slags visuell metonym för de vuxna mottagarna; det är ju trots allt de som lämnar barnen vid 

skolan och det är trots allt de som kör bilarna som Polisen kontrollerar. Även i fall där det 

inte finns medborgare med i bilden, som i inlägg 2 och 8 så finns det tydliga indikationer på 

att vi som mottagare och medborgare kan vara nära. I dessa bilder är platsen anonym och det 

finns endast generella markörer för platsen, som endast tjänar till att identifiera typen av 

miljö som polisen befinner sig i; i fallet för inlägg 2 och 8 rör det sig om trafikerad 

stadsmiljö. Det finns dock en frånvaro av närvaro i så kallade särskilt utsatta områden, som 

till exempel vissa förorter. 

5.1.2 Maskulinitet i första hand, jämställdhet i andra. 

I Polisens kommunikationspolicy (Polisen 2015) så uttrycks det explicit att Polisen söker att 

arbeta och sträva mot jämställdhet. Detta explicita mål tar tydligt en mindre viktig roll, och 

istället finnes det finns det tydliga uttryck för en dominant maskulinitet. Först går det att 

konstatera att det i bilderna finns en överrepresentation av män. 
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Vidare finns det en tydlig skillnad i den faktiska representation som könen får. Se till inlägg 

3, där två poliser poserar framför en polisbil, med skog i bakgrunden. Det är uppenbart att 

bilden är en iscensatt sådan. Mannen ler inte fullt så stort som kvinnan, och främst på grund 

av den kontrast som uppstår mellan hans minspel och kvinnans så resulterar det i att han får 

ett mindre glatt utseende än kvinnans. Mannens händer är placerade lite framför kroppen i en 

position som inte går att anse som naturlig utan snarare spänd, redo att ta till handling eller 

hotfull, med halvt knutna nävar. Kvinnan, å andra sidan, har händerna på ryggen, och ser 

således inte ut att vara spänd, redo att ta till handling eller hotfull. Återigen, främst på grund 

av kontrasten som skapas mellan mannens pose och kvinnans, så ser mannen betydligt 

mindre välkomnande ut. Han ser snarare osäker ut, spänd och redo att ta till handling. 

Ytterligare en aspekt, som återigen stärker kontrasten mellan de två poliserna är deras längd 

och således även kamerans position. Mannen är betydligt längre än kvinnan, och man har valt 

att placera kameran i höjd med kvinnans ögon. Detta resulterar dels i att mannen syns något 

underifrån, vilket stärker bilden av honom som lång, potentiellt hotfull och överordnad oss 

som mottagare av bilden, medans det jämställer oss med kvinnan. 

 

Vidare i inlägg 3 finns det mer subtil symbolik i representationen av de två poliserna. Ljuset 

som faller direkt på kvinnan ger henne en kontur av ljus, vilket resulterar i en slags gloria-

effekt. Denna stärker inte bara kontrasten mellan henne och mannen, utan har även effekten 

av att framställa henne som en lugnare och godare person. I det här fallet är fotot som bekant 

medvetet iscensatt, och det är därför rimligt att sådana detaljer troligen inte helt lämnats åt 

slumpen, och således spelar en betydande roll.  

 

Liknande resultat går att se i inlägg 12, där mannen representeras med armarna utsträckta, 

medans kvinnan har händerna på ryggen. Vidare är mannen dessutom högre placerad än 

kvinnan, och återigen så befinner sig kvinnan i mer ljus än mannen. Även i inlägg 5 finns ett 

liknande mönster, där mannen lutar sig över kvinnan, Han är självsäker, med ena handen på 

bältet, och med den andra pekar han ut något för den kvinnliga kollegan. I fallet med inlägg 5 

är det dock andra representativa strategier som tillämpas, men till en liknande effekt, 

däribland mannens tidigare nämnda pose, men också kvinnans yngre utseende och till synes 

osäkra minspel. Kvinnan står dessutom i profil, medans mannen syns nästan rakt på, vilket 

innebär att hans identitet, roll och representation blir allt så mycket mer betydande och 

central. 
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Det går att konstatera att männen i samtliga bilder är påtagligen mer fysiskt agerande eller 

närvarande än kvinnorna. De står bredbenta (inlägg 5 och 7), håller ut armarna eller 

armbågarna (inlägg 2, 3 och 12), placerar händerna i bältet snarare än bakom ryggen (inlägg 

2 och 5), porträtteras i färd med att bryta upp en dörr (inlägg 11) och i fysisk träning (inlägg 

13). Vad gäller kvinnorna så porträtteras de med händerna på ryggen (inlägg 3 och 12) eller i 

färd med att söka spår vid en brottsplats, men då också i sällskap av, och delvis täckt av en 

man (inlägg 4). Värt att uppmärksamma är att inlägg 8 bryter mot dessa mönster. Här 

porträtteras kvinnan framför mannen, med ett om något mer engagerat och seriöst minspel än 

mannens. Mannen i inlägg 8 har dock fortfarande många av de ovan listade attributen. 

 

Intressant är att det även i inlägg 10 förekommer en brottsplatsundersökning, men 

presentationen av situationen skiljer sig här markant. Dels föreställer bilden två män, som är 

fotograferade i bättre ljus och på närmare håll, och i texten beskrivs den situation som sker i 

bilden.  

 

“Kollegor i Gällivare genomsöker en bil full med stöldgods. Tjuvar gripna.  

#Polisen #gällivare #norrbotten” (från inlägg 10) 

 

I citatet ovan så tillskrivs männen i bilden inte bara rollen som subjekt mer explicit än i fallet 

för kvinnan, de försätts i en specifik situation med ett specifikt resultat. Det finns en process 

som männen i bilden beskrivs tillhöra, som inte bara är pågående, utan har uppnått ett faktiskt 

resultat.  

 

“Brottsplatsundersökarna är poliser som är vidareutbildade i kriminalteknik och jobbar med 

att leta spår vid bostadsinbrott. De letar spår efter gärningspersonen i form av till exempel 

sko- och fingeravtryck, verktygsspår, blod- eller salivspår. De försöker också skapa sig en 

bild av hur inbrottstjuven gått tillväga.  

#polisen #kriminalteknik 

@nationelltforensisktcentrum” (från inlägg 4) 

 

I citatet från inlägg 4 ovan så tillskrivs polisen som organisation i största allmänhet förmågan 

och färdigheten att söka av brottsplatser. Kvinnan i bilden (så väl som mannen) tjänar snarare 
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som exempel, eller statister, och saknar helt en egen identitet samt fråntas en egentlig 

kontext. 

 

Ytterligare en inlägg som är relevant att se till i sammanhanget jämställdhet är inlägg 9. 

Bilden här föreställer polisens närvaro på Europride 2018 i Stockholm. Det intressanta här är 

polisens vilja att närma sig, anamma eller i vart fall associera sig med den 

jämställdhetsideologi som förknippas med pride. Här tilltalas vi som mottagare direkt genom 

bilden. Mottagaren bemöts av en polisman som ser rakt in i kameran. Han vinkar och ser glad 

ut. Som Machin poängterar så kan det likställas med ett slags krav (2007, s.113-117), och i 

det här fallet skulle det ses som en inbjudan eller uppmaning att delta i festligheterna, och i 

viss utsträckning även ideologin som förespråkas i sammanhanget pride. 

 

Polisen har historiskt sett varit en maskulin organisation, men den har med tiden kommit att 

arbeta med jämställdhet. Polisen skriver i sin värdegrund att de ska “[...]värna om allas lika 

värde” (Polisen 2018c). Det finns alltså en viss överlappning gentemot ‘pride-ideologin’. Att 

beblanda sig i pride-sammanhang i en ‘firande’ kapacitet, och på så vis skapa en association 

mellan polisens identitet och pride, är således fördelaktigt för att uppnå de kommunikativa 

mål som organisationen strävar att bygga sin identitet på. Detta innebär nödvändigtvis inte att 

pride-ideologin anammas av Polisen, eller att deras jämställdhetsarbete är framgångsrikt. 

Inlägget, som hyllar jämställdhet, står i kontrast till den generellt maskulina bilden av Polisen 

som observerats i den här studien. Det framgår tydligt i såväl detta inlägg som i Polisens 

kommunikationspolicy att det finns en ambition att arbeta med en jämställd 

organisationsidentitet, men kort sagt så lyser gamla maskulina strukturer genom dessa försök. 

 

5.1.3 Funktionaliserade och kollektiviserade poliser 

 

I majoriteten av inläggen som analyserats finns det antingen en eller två poliser vars ansikten 

syns tydligt (se inlägg 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 och 12). Trots att dessa polisers ansikten syns i 

bilderna, så blir de ändå kollektiviserade och funktionaliserade genom bildtexterna. Det vill 

säga att individernas namn eller mer specifika roll inom organisationen inte framgår i 

texterna. Detta innebär att bilden, som syns först i inlägget, inledningsvis skapar en mer 

personlig känsla hos läsaren (Machin och Mayr 2012, s.80). När mottagaren sedan läser 

texten så framställs en mer generisk och funktionell bild av polismyndigheten. 
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Funktionalisering används för att skapa ett mer officiellt och professionellt intryck, som kan 

leda till att polisens legitimitet stärks (Machin och Mayr 2012, s.81).  

 

Det finns endast ett inlägg av de som har analyserat där det finns individualisering i 

bildtexten (inlägg 3). I detta inlägget hänvisar polisen till en länk på deras bion där man kan 

gå på polisens hemsida och läsa mer om en polisstudentens tankar kring de tester som finns 

inför polisutbildningen. På bilden finns det två stycke poliser, vilket gör det svårt att avgöra 

om textens polisstudent är med i bilden eller inte. Individualisering används för att skapa mer 

personlig känsla hos läsaren, men i det här fallet blir det svår att avgöra om inlägget verkligen 

uppfyller denna funktion (Machin och Mayr 2012, s.80). Oavsett vilket så är individen i fråga 

inte en färdigutbildad polis, vilket alltså resulterar i att själva kollektiviseringen av poliser 

förblir. I alla andra 12 stycken inlägg så är polisen nämnd som kollektiviserad organisation, 

vilket innebär att deras stark organisationsidentitet påverkar deras kommunikation så att de 

vill synas för omvärld som enhetlig organisation. I det majoriteten av bilderna har polisen den 

klassiska fältuniformen på sig, vilket är en viktig faktor att skapa en homogen 

organisationsidentitet bland alla polisenheter i hela Sverige. Detta förstärks ytterligare på 

deras Instagram genom att använda en generisk och kollektiviserad benämning av 

polismyndigheten i bildtexterna, trots att det är alltid medlemmar från olika polisenheter på 

bilderna. 

 

Trots att det i de flesta inläggen finns individuella poliser från olika polisavdelningar med 

olika arbetsuppgifter, så är en förenande faktor att alla poliser är välutrustade. Deras 

uniformer (inlägg 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 och 12) och bilar (inlägg 2, 3, 5, 7, 9 och 12) är 

rena, och all polisutrustning som poliserna bär syns tydligt i bilderna. Detta talar för 

professionalitet, och eftersom det går att identifiera detta på de flesta inläggen så går det att 

konstatera att detta är en viktig del av polismyndighetens organisationsidentitet. Inlägg 1 och 

6 talar också för professionalitet, eftersom deras klädsel och utrustning, trots att det inte är 

den klassiska polisuniformen, är passande för fjällräddning. Dessa kläder har dock Polisens 

logotyp på ärmarna. Detta gör att de individualiserade poliserna från olika avdelningar blir 

kollektiviserade till en enhetlig grupp på grund av den gemensamma faktorn - 

funktionaliteten. 
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5.1.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta analysens resultat kommer vi nu att besvara frågorna vad är polisen, och 

vad är polisen inte, enligt @Polisen. Polisen är först och främst överallt där de behövs. Det är 

ett frekvent tema genom materialet, som kommer till uttryck både explicit i bildtexterna, och 

implicit i bilderna. De är en välmenande kraft för lugn och ro. Genom lexikala val som 

konnoterar respektfullhet och välmening, och med hjälpverb som ‘behöver’ så uttrycker 

Polisen att de menar väl och vill att det ska vara lugnt och trevligt för allmänheten. Visuellt så 

placerar sig polisen mellan en potentiell fara och allmänheten, med målet att hjälpa, skydda 

och bevara ordningen. Polisen är ett kollektiv. I bilderna visas de frekvent upp som individer, 

men i texterna blir de kollektiviserade och homogena exempel. De är funktionella. Av samma 

anledning som de två tidigare punkterna, så blir individuella poliser funktionaliserade. De 

placeras i en situation för att tjäna ett syfte som polis, inte som enskild individ. Polisen är 

handlingskraftiga. Polisen har vapen, de har bilar, teknik, utbildning, de är starka och de är på 

plats. Detta kommer till uttryck i såväl bild, där deras fysiska tillgångar och förmågor 

påvisas, som i text, där intellektet betonas. De är “lite” jämställda. Det finns kvinnor i 

bilderna, det finns en person med en annan etnisk bakgrund än svensk, och de deltar i Euro-

Pride, men det finns fortfarande en överrepresentation av män och vita personer. Polisen är 

utbildad och effektiv. Detta framkommer genom att påvisa resultat och utbildning i de 

lexikala valen, och visa på unga nyutbildade poliser i bilderna. De är även professionella, 

vilket syns tydligt på deras utrustning, sättet poliserna står på bilderna, homogeniteten i hur 

de presenteras och betoningen av utbildningsgrunden. Även det formella språket som 

används i 12 av 13 inlägg pekar mot professionalitet.  

 

Se nu till den andra frågan, alltså det som Polisen inte är. Först och främst vill vi förtydliga 

att det inte rör sig om explicita uttryck i stil med ‘Vi på polisen är inte dumma’, utan ren och 

skär frånvaro. Då Polisen inte är många saker, så vill vi även poängtera att dessa är tolkade 

inom vad vi anser rimliga gränser. Polisen är inte våldsamma. Det finns endast ett faktiskt 

tillfälle när Polisen brukar någon form av våld, och i det fallet (i inlägg 11) sker våldet mot en 

dörr. Det finns förvisso vapen i majoriteten av bilderna, men dessa blir aldrig brukade, och 

ligger inte i någon större fokus. De är inte hierarkiska. Kollektiviseringen av poliserna i 

inläggen skapar en homogen bild av organisationen, utan rang eller befäl. Den interna 

hierarkin och strukturen kommer inte till uttryck, utan döljs snarare med en förskönad 

jämställd och homogen bild. Polisen är inte etniskt mångfaldig. Det finns en person i vårt 
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material som tydlig kommer från en annan etnisk bakgrund än Sverige. Resterande individer, 

vars identitet inte döljs av kläder, är vita. De är inte kontorsarbetare. De bilder som visas upp 

är exklusivt från ‘fältet’, och det finns en klar avsaknad av till exempel kontors- eller 

administrativt arbete. 

5.2 Strategisk kommunikation på Instagramkontot 

 

Den strategiska kommunikationen på @Polisen styrs dels av Polismyndighetens 

kommunikationspolicy och dels av densammas sociala medie-riktlinjer. Den ska således 

mynna ut i två delar; brottsförebyggande kommunikation och förtroendebyggande 

kommunikation. Inledningsvis har analysen kunnat identifiera förekomsten av dessa två typer 

av kommunikation, samt ytterligare en som ser till att marknadsföra Polishögskolan och dess 

utbildningar. Konstruktionerna av dessa tre typer av kommunikation överlappar till viss mån 

varandra, och det finns inte alltid en tydlig skiljelinje att dra mellan dessa. Den konstruktion 

som är tydligast och lättast att urskilja är den som syftar till att marknadsföra Polishögskolan, 

då den sällan är subtil. Inlägg 8 har ett tydligt marknadsföringssyfte där de försöker få flera 

att söka till polishögskolan. Även i inlägg 3 och 13 finns det information om polishögskolan, 

och i inlägg 4 visas det enda exemplet där Polisens utbildning kommer till tals på ett subtilt 

vis. Analysen lägger inte någon värdering i om det är positivt eller negativt att denna typen av 

marknadsföring förekommer, men konstaterar att den inte täcks av kommunikationspolicyn. 

Det går dock att argumentera för att denna typ av inlägg stärker förtroendet i viss mån, då den 

påvisar och i viss mån gör sak för utveckling och effektivitet. Vad gäller de två andra typerna 

av kommunikation så gör konstruktionerna ett mer subtilt närmande, och informationen 

paketeras i en slags välmening, som nämnts tidigare. Vidare i avsnittet kommer det inte att 

föras en enskild analys av den marknadsföringen av Polishögskolan, då denna inte faller 

under vår frågeställning. 

5.2.1 Brottsförebyggande kommunikation på Instagramkontot 

Endast i två inlägg kommunicerar Polisen explicit brottsförebyggande information (Inlägg 7 

och 12). Det första inlägget, se inlägg 7, sker den brottsförebyggande informationen explicit i 

texten, där mottagaren ombeds köra försiktigt och implicit varnas för konsekvenserna. Den 

implicita varningen stärks av bilden, där en polis syns med en hastighets-laser, redo att fånga 

någon som kör för fort. I inlägg 12 informerar Polisen om de nummer som kan användas för 
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att rapportera pågående brott, lämna tips eller göra anmälan. I det här fallet stärks inte 

informationen av bilden. 

 

Polisen har dock gjort inlägg (inlägg 9, 10 och 11) där de beskriver uppdrag de har genomfört 

med positiva resultat. I inlägg 9 har polisen omhändertagit 14 personer och gripit en person 

som störde Euro-pride, i inlägg 10 polisen lyckades gripa tjuvar och i inlägg 11 säkrade 

polisen en person genom att bryta upp eFunktionalitet och syfte talar för makten som 

Polismyndigheten söker att bibehålla.n dörr. Det som kännetecknar alla dessa inläggen är att 

polisen är alltid subjekt och det finns ett formellt språk, samt att det finns relativt lite 

information om vad som egentligen har hänt. Det går även att se till andra inlägg där Polisen 

påvisar sin närvaro i en mängd olika och potentiellt brottsfrämjande situationer. I inläggen 

syns bland annat fjällräddare vid Syterskalet (inlägg 1), kriminalteknikerna från Nationellt 

forensiskt centrum (inlägg 4), en patrull i bergslagens glesbygd (inlägg 5), fjällräddare vid 

Funäsdalen (inlägg 6) och trafikpolis från Nyköping som genomför hastighetskontroll (inlägg 

7). Effekten av allt detta blir att de genom att påvisa sina förmågor, räckvidd och framgångar 

skapar en bild av samhället där det inte är värt att begå brott. Vi vill inte gå så långt som att 

kalla det för brottsförebyggande information per se, utan snarare brottsförebyggande 

representation. 

 

Även professionell polisutrustning som syns på bilderna kan tolkas som brottsförebyggande 

representation. I alla inläggen där polisen har den traditionella fältuniformen så syns deras 

pistoler och övrig utrustning på bilderna. Detta stärks även av bildtexterna i vissa inlägg. Till 

exempel i inläggn 12 syns det tydligt en pistol och pepparspray i kvinnliga polisens bältet och 

hon har även en radioapparat på hennes axeln. Detta tillsammans med texten “Vi och våra 

blåljuskollegor finns där ute för er dygnet runt året om” fungerar både som 

brottsförebyggande och förtroendebyggande representation. Även i inlägg 1 finns samma 

budskap “Polisen jobbar dygnet runt, året om” , vilket också fungerar som både som 

brottsförebyggande och förtroendeskapande, trots att själva inläggen primärt handlar om 

något annat, i detta fall att ge råd att hur människor borde förbereda sig innan de ska till 

fjällen. 
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5.2.2 Förtroendebyggande kommunikation på Instagramkontot 

Polisen framställer sig på ett väldigt professionellt sätt på deras Instagramkontot. I 12 av 13 

samtliga inläggen använder Polisen formellt språk, vilket ger mer auktoritär och professionell 

känsla till texten (Machin och Mayr 2012, s.43-44). Det enda inlägget med informellt språk 

skiljer sig stort från andra inläggen eftersom den är med en gammal bild från 1975 (inlägg 

13). Denna bilden är också den enda utan jobbuniform eller andra arbetskläder. Informellt 

språk används att skapa mer personlig och känsloväckande ton (Machin och Mayr 2012, s.43-

44). Det går alltså att säga att Polisen vill framställa sig mer professionellt i samband med 

uniformen. En annan förklaring för användning av informellt språk är att bilden är den enda 

där det inte finns poliser, utan alla personer på bilden är polisaspiranter. Bilden tjänar även 

till att understryka den utbildning som ligger till grund för polisyrket, samt att påvisa att 

Polisen historia sträcker sig långt tillbaka; de har alltså långa erfarenheter. Trots att inlägget 

skiljer sig från det resterande innehållet tjänar den alltså till att skapa ett förtroende, byggt på 

expertis och professionalitet. Se även till inlägg 4, där det finns en liknande tendens, där 

Polisen understryker den specialutbildning som ligger till grund för brottsplatsundersökning. 

Här understryker de återigen organisationens egna expertis och professionalitet. 

 

Utbildning är ett tema som återkommer vid ett flertal tillfällen. Detta går i hand med Polisens 

kommunikationspolicy, som slår fast att all kommunikation ska utgå från expertis (Polisen 

2018c). Denna expertis stärker professionaliteten hos Polisen, vilket i utsträckning även 

stärker förtroendet för organisationen. I inlägg 3, 8 och 13 finns det tydligt utskriven 

information om om polishögskolan, men även inlägg 4 och 1, där polisen utövar arbete som 

kräver specialiserade kunskaper, pekar mot en slags expertis och specialiserad utbildning. 

 

När det gäller transitivitet så är polisen subjekt på samtliga bilder (se samtliga inlägg). I alla 

bildtexter försöker textförfattaren antingen berätta om vad som händer i bilden eller ge någon 

nyttigt information till läsaren. I vissa inlägg (inlägg 2 och 13) uppmanar polisen även 

mottagaren genom att utmana att göra en medborgarundersökning (inlägg 2) och att gå och 

träna (inlägg 13). Även i inlägg 3 finns det en uppmaning om att läsa mer om vad 

‘polisstudenteten Johan’ har att säga om sin utbildning. Detta handlar återigen om att 

inkludera och aktivera mottagaren, vilket stärker legitimitet. Framförallt i inlägg 2 försöker 

Polisen aktivera mottagaren och få dem medverka i deras eget arbete genom att säga 
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“[...]Din åsikt är viktig. Tack!”. Det finns även några andra inlägg där mottagaren är 

inkluderad genom att polisen talar direkt till läsaren. 

“Se till att du är bra förberedd så slipper du hamna i nöd.” (Inlägg 1) 

“Vill du eller någon du känner vara med och skapa trygghet i människors liv?” (Inlägg 8) 

“Hoppas ni får en trevlig helg i lugnets tecken.” (Inlägg 12) 

 

Vidare går det att konstatera att Polisen framställer arbetet som mycket aktivt, där det som 

bekant endast finns inlägg som visar poliser i ‘fält’. I inlägg 13 finns det polisaspiranter som 

tränar och därför räknas de inte som poliser. Detta, i kombination med att Polisen beskriver 

yrket som allomfattande och alltid pågående, skapar ett säkert intryck, där Polisen alltid ska 

gå att lita på. 

5.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det inte finns någon stor mängd tydligt 

brottsförebyggande information, men att det går att se en större mängd av vad vi valt att kalla 

för brottsförebyggande representation. Denna går ofta hand i hand med förtroendebyggande 

kommunikation, och är således svår att skilja åt. Vi vill även återkoppla till faktumet att det 

inte finns någon representation av så kallade särskilt utsatta områden, vilket resulterar att 

även denna typ av brottsförebyggande kommunikation är begränsad till sitt omfång. 

 

Analysen kan även konstatera att Polisen valt att endast belysa sin organisation ur ett positivt 

ljus. De har valt att beskriva yrket med fokus på expertis, professionalitet och närvaro, för att 

på så vis skapa ett förtroende hos allmänheten. Även den funktionaliserade framställningen 

av Polisen, som diskuterats i organisationsidentitet-avsnittet, är relevant för den 

förtroendeskapande kommunikationen, då den inte bara belyser Polisens syfte, utan även 

påvisar att nödvändigheten och den positiva effekten. 

6. Slutsatser och diskussion 

 

Studiens syfte har varit att bilda en förståelse för hur Polismyndigheten konstruerar bilden av 

Polismyndigheten som organisation samt att undersöka hur de använder strategisk 

kommunikation för att nå sina kommunikationsmål, på den sociala plattformen Instagram, 
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under perioden 1 januari till 26 oktober 2018. För att uppnå det tvådelade syftet har denna 

studie valt att ställa och besvara två forskningsfrågor med två underfrågor vardera. Fråga 1 

löd hur konstrueras och kommuniceras organisationsidentitet på Instagramkontot @Polisen? 

och dess två underfrågor löd vilka värden och värderingar förmedlar den konstruktionen? 

och i vilken utsträckning stämmer dessa överens med Polisens kommunikationspolicy och 

riktlinjer för kommunikation på sociala medier?  Dessa har besvarats genom att applicera en 

multimodal kritisk diskursanalys på såväl lingvistiska som visuella element. För det tvådelade 

syftet har studien dessutom utgått från två centrala teoretiska begrepp; organisationsidentitet 

och strategisk kommunikation. För att kunna finna en djupare betydelse i materialets innehåll 

har studien dessutom valt att tillämpa kritisk diskursanalys som teori. 

 

Studien bidrar med kunskap till ett outforskat område. Majoriteten av den tidigare 

forskningen har intresserat sig för Twitter (Brainard & Edlins 2014; Bullock 2017; Kim, Park 

& Rho 2013; Grimmelikhuijsen & Meijer 2015; O’Connor 2017; Kudla & Parnaby 2018; 

Schneider 2014; Bullock 2017; Crump 2011), bakomliggande mekanismer (Ma 2013; 

Bergquist et al. 2017; O'Connor 2017; Brainard & Edlins 2014), attityder gentemot sociala 

medier, dess funktion och sociala mediers faktiska effekt på legitimitet (Bullock 2017; Ma 

2013; Bergquist et al. 2017; Crump 2011; O'Connor 2017; Brainard & Edlins 2014; 

Lieberman, Koetzle & Sakiyama 2013). Dessa studier ger oss en god insikt i de 

omständigheter inom vilka sociala medier och myndigheter närmar sig varandra, vilket ger en 

god referensram med vilken denna studie kan finna en vidare kontext för de utvunna 

resultaten. De slutsatser som presenterats här är av intresse för att bilda en förståelse för hur 

polisen faktisk konstruerar sitt innehåll på sociala medier, samt för de strategier och 

värderingar som faktiskt tillämpas. 

6.1 Organisationsidentitet på Instagramkontot 

Den här studien har utgått från synen på organisationsidentitet som något stabilt, som styrs av 

en central ledning (Heide, Johansson och Simonsson 2012, s.206; Rodrigues och Child 2008, 

s.888 ). Den har sökt att se hur denna identitet konstrueras och reproduceras genom 

Instagram. Studien har då inledningsvis valt att se till vad som ligger till grund för en 

myndighets framgångsrika bruk av sociala medier. Enligt Fredriksson och Pallas (2014, s.7) 

behöver ett framgångsrikt bruk av sociala medier för myndigheter grundas i tydlig strategi, 

kompletterad av styrdokument och utarbetade metoder. 
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Den här studien har använt Polismyndighetens kommunikationspolicy (Polisen 2015) och 

sociala medie riktlinjer (Polisen 2018a) för att finna dessa uttalade strategier och mål. 

Polisens kommunikationspolicy slår fast att all kommunikation skall stärka förtroendet 

gentemot Polisen. Vidare skall den även bidra till Polisen övergripande syfte, det vill säga att 

minska brottsligheten och öka människors trygghet. Den slår även fast att tre värden, 

Engagerade, Effektiva och Tillgängliga, ska komma till uttryck genom samtlig verksamhet. 

Det är denna faktiska strategiska bakgrund som står till grund för den organisationsidentitet 

som kommuniceras på @Polisen. Dessa värden kommer till uttryck i det studerade materialet 

och med hjälp av tidigare forskning har denna studie kunnat dra slutsatser som går bortom det 

uppenbara.  

 

Se inledningsvis till det första värdet, engagerade, som i kommunikationspolicyn utvecklas 

till att innebära “med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas 

lika värde.”. Analysen kan konstatera att det vid ett flertal tillfällen görs uttryck för för just 

detta, men att dessa tillfällen representerar en ambition, snarare än en spegling av 

verkligheten. Denna studie har kunnat identifiera totalt 31 stycken individer på bilderna, där 

endast fem är kvinnor, och en person är av en annan uppenbar etnisk bakgrund än svensk (Se 

samtliga inlägg). Enligt Stakston (2013, s.11) ska bilder som publiceras på Polisens sociala 

medier tillämpas med ett genus- och mångfaldsperspektiv. Denna studie kan alltså konstatera 

att det generella jämställdhetsperspektivet inte hanterats på ett optimalt sätt, vilket också 

stöds av den forskningen som gjorts om Svenska polisens yrkeskultur och representation på 

traditionella nyhetsmedier (Johansson 2015, s.2f; Palm och Skogersson 2008 s.161). 

 

Denna studie har även konstaterat att det finns en markant skillnad i hur manliga och 

kvinnliga poliser framställs, där mannen tar en mer aktiv och fysisk roll än kvinnorna. Se till 

Johansson (2015), så beskriver han att polisen är medvetna om den skillnad som finns mellan 

kvinnliga och manliga poliser, och är i viss mån även positiva till den. Han drar exempel där 

en kvinna i större utsträckning klarar av att de-eskalera en våldsam situation, då manliga 

brottslingar i större utsträckning inte finner kvinnor som ett hot, och därav inte instinktivt blir 

våldsamma (s.58ff). Det kan alltså finnas belägg för att polisen i viss mån vill bibehålla 

denna bild av den kvinnliga polisen som mindre fysisk och mer ‘snäll’. Vid första anblick 

skär sig detta med“[...]värna om allas lika värde” (Polisen 2018c) kommer till uttryck, det 

går dock att argumentera för att så inte är fallet. Förvisso så finns det en särbehandling av 
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kvinnor och män, men då Polisen också strävar till att upprätthålla ett förtroende genom sin 

kommunikation så kan det finnas belägg för att denna konstruktion finner sin funktion just 

här. Se till Johansson (2015 s.58-64), så går det att konstatera att det kan finnas belägg för att 

denna konstruktion av den kvinnliga rollen tjänar en funktion, en funktion som kan stödjas i 

kommunikationspolicyns betoning på förtroendeskapande kommunikation. Det går i sådana 

fall att se denna framställning som en slags realisering av värdet “Vi är fokuserade på 

resultat[...]” (Polisen 2018c), där då kvinnans förmåga att uppnå ett resultat på fredliga vägar 

ses som viktigare inom organisationen än ren jämställdhet. Det går att ifrågasätta att är 

urvalet av materialen tillräckligt stort för att kunna dra generella slutsatser om att är 

kvinnorna som representeras på Instagramkontot aldrig kopplat till positiva resultat på sociala 

medier. 

 

Ytterligare ett inlägg som påvisar en ambition att leva upp till jämställdhetsperspektivet och 

värdet engagerade är Polisens ställningstagande i hbtq-frågan. Utan att egentligen formulera 

ett explicit stöd för vare sig pride eller dess medhörande ideologier, så närmar de sig dessa. 

Detta sker utan att det egentligen påvisas någon egentlig förändring i Polisens verksamhet. 

 

Det går också att konstatera att Polisens organisationsidentitet konstrueras som en enda 

gemensam och homogen sådan. Enligt Alvesson (2015, s.55) är detta sällan fallet, då det 

snarare tenderar att finnas flera sub-identiteter inom en organisation, och att individerna 

oftast identifierar sig med den egen positionen inom den interna hierarkin. Även Ezzamel, 

Willmott och Worthington (2001) menar att organisationsidentitet variera beroende på att 

vilken position i hierarkin en individ har. Det går även att se en tydlig kollektivisering och 

funktionalisering av individuella poliser. De poliser som framställs som individer i bild, 

framställs sedan i text som en del av ett kollektiv med en tydlig funktion. Som Machin och 

Mayr (2012, s.81) skriver så skapar denna typ av kollektivisering och funktionalisering en 

professionalitet. Denna funktionalisering och kollektivisering gäller alla olika typer av poliser 

och avdelningar, vilket gör den till en avgörande faktor för polisens enhetliga 

organisationsidentitet. Detta ger även stöd för vår syn på Polisens organisationsidentitet som 

något stabilt och styrt av en central ledning (Heide, Johansson och Simonsson 2012, s.206; 

Rodrigues och Child 2008, s.888 ). Denna funktionalisering ger även uttryck för värdet 

effektiva, som utvecklas till att betyda “för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på 

resultat, samarbete och ständig utveckling”. En sista utmärkande faktor, som kanske är en av 

de viktigaste och mest avgörande faktorerna i Polisens homogena identitet, är deras 
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uniformer. Dessa bidrar till att skapa en kollektiv identitet, som säkerligen har intern 

betydelse, men kanske främst en extern sådan i frågan om professionalitet (Berglez och 

Olausson 2009, s.143).  

 

Polisen själva uttrycker som sagt att ett centralt värde för organisationens identitet är 

tillgängliga. Det är också centralt för Polisen att vara närvarande och tillgängliga för att 

utföra deras uppdrag. Det är således inte förvånande att Polisen belyser detta faktum väl på 

Instagram. 

6.2 Strategisk kommunikation på instagramkontot 

Vår andra forskningsfråga löd hur förhåller sig den strategiska kommunikationen på 

instagramkontot @Polisen till kommunikationspolicyn och hade följdfrågorna I fråga om 

brottsförebyggande kommunikation och i fråga om att beskriva och skapa förtroende för 

polisens arbete? Enligt polisens kommunikationspolicy (Polisen 2015) ska all 

kommunikation bidra till att stärka och upprätthålla förtroendet för Polismyndighetens 

uppdrag att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Stakston (2013, s.57) skriver 

att det finns både internt och externt stöd för att sprida brottsförebyggande information på 

sociala medier och att denna praktik har en positivt inverkan. Som framgått i analysen så 

finns det endast två inlägg med tydligt brottsförebyggande kommunikation (inlägg 7 och 12), 

men vi vill återigen argumentera för att även inlägg med ett annat primärt syfte kan vara 

brottsförebyggande. På samma sätt som andra inlägg påvisar att Polisen arbetar effektivt, 

dygnet runt eller på platser dit inte många tar sig, så påminner de även om att Polisen alltid 

finns. Detta kan ha en slags panoptisk-effekt, där mottagaren konstant blir påmind om att 

Polisen kan finnas närvarande och på så vis blir ‘avskräckt’ från att till exempel begå brott. 

Vi har valt att kalla denna typ av kommunikation som brottsförebyggande representation, 

och vill argumentera för att denna uppfyller det strategiska målet om att arbeta 

brottsförebyggande på sociala medier. 

 

Trots att det inte finns en tydlig förklaring till varför det inte finns fler inlägg med 

brottsförebyggande information, kan en avgörande faktor vara att det finns flera inlägg med 

ett tydligt marknadsföringssyfte. Dessa inlägg har ett tydligt strategisk syfte, men stämmer 

inte helt överens med Polisens kommunikationsmålen som listas i kommunikationspolicyn. 

Förtydligat så menar vi att marknadsföringsinläggen ‘tar upp plats’ i @Polisen’s 



44 
 

Instagramflöde, plats som resulterar i att brottsförebyggande inlägg blir mindre vanligt. En 

annan möjlig förklaring kan vara att denna studie har analyserat Polisens nationella konton, 

och vid val av ett lokalt konto hade resultatet kunnat vara annorlunda.  

 

Vidare måste det poängteras att implementeringen av explicit brottsförebyggande 

kommunikation i sociala medier innebär ett praktiskt exempel på e-government-praxis, där 

sociala medier används för att digitalt förmedla, implementera och i viss mån även 

upprätthålla lagar och bestämmelser. Detta sker alltså trots att Bergquist et al. (2017, s.865f) 

påpekar det förekommande negativa inställningarna för detta, främst från högre positioner 

inom Polisen. Det går dock som bekant att konstatera att det finns en klar avsaknad av denna 

typ av kommunikation, och det resultat som Bergquist et al. (2017) utvunnit skulle då kunna 

förse oss med ytterligare en rimlig förklaring. 

 

När det gäller förtroendebyggande kommunikation, så påvisar resultatet att Polisen har 

kunnat nå sina kommunikationsmål. Enligt Grimmelikhuijsen och Meijer (2015) är sociala 

medier inte bara ett verktyg att nå ut till en befolkning, utan de kan även interagera och skapa 

deltagande, vilket är två viktiga delar att skapa legitimitet. Som Stakston (2013, s.53) skriver 

så har Polisen redan högst förtroende i Sverige av alla myndigheter, och som Palm och 

Skogersson (2008, s.160) skriver så är bilden av Polisen på traditionella nyhetsmedier positiv. 

Därför den positiva och förtroendebyggande bilden de ger på deras Instagram förstärker 

detta. 

 

De poliser som framställs som individer i bild, framställs sedan i texten som en del av ett 

kollektiv med en tydlig funktion. Som Machin och Mayr (2012, s.81) skriver så skapar denna 

typ av kollektivisering och funktionalisering en professionalitet, som i det här fallet 

underlättar det förtroendebyggande arbetet. Denna funktionalisering och professionalitet går 

även i hand med den medborgerlig logik som ligger till grund för legitimiteten hos en 

myndighet, enligt Bergquist et al. (2017, s.860), genom att (relativt) transparent påvisa att de 

är organiserade, kapabla och i full färd med att ta hand om de problem och krav som 

samhället i stort ställer. Inlägg som förmedlar ett officiellt och professionellt innehåll genom 

ett personligare tilltal leder dessutom till engagemang och interaktion (Ma 2013; Schneider 

2014), något som Grimmelikhuijsen och Meijer (2015, s.600) menar stärker legitimiteten, 

och alltså i utsträckning även förtroendet hos en myndighet eller organisation.  
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Sett till den förtroendebyggande kommunikationen, så går det också påpeka att denna sker 

inom ramarna för en praktiskt implementerad e-governance-praxis. Vid ett antal tillfällen 

uppmanar Polisen till att klicka på länkar, för att ta sig vidare till formulär och artiklar. Det 

går också att finna generella uppmaningar och frågor som riktas mot mottagaren. Dessa 

inlägg skapar nödvändigtvis inte en diskussion, men som Grimmelikhuijsen och Meijer 

(2015) poängterar så tjänar de till att öka interaktiviteten och engagemanget, för att på så vis 

stärka förtroendet från allmänheten. Detta stämmer överens med Bergquist et al. (2017, 

s.868f) som konstaterar att Polisen ser positivt på denna typ av kommunikations- och 

förvaltningspraxis. Vidare kan studien konstatera att materialet analyserats på ett effektivt sätt 

påvisar Polisens expertis och förmåga till att effektivt utföra sitt uppdrag på ett professionellt 

sätt. Detta spelar för den medborgerlig logik som tillåter en myndighet att existera med en 

befolknings förtroende (Bergquist et al. 2017, s.860). 

 

Ett problematiskt område vad gäller den strategiska kommunikationen går att finna i 

kommunikationspolicyn, när den betonar att all kommunikation skall spegla verkligheten 

(Polisen 2015). I viss mån stämmer detta, men det finns en klar avsaknad av självkritik och 

stora delar av samhället verkar bli försummad. Det visas inte vid något tillfälle att Polisen till 

exempel befinner sig i särskilt utsatta områden, som förorter eller liknande. Detta blir rent av 

problematiskt, speciellt i sammanhanget brottsförebyggande representation och i frågan om 

demokratisk jämställdhet. Detta faktum kan mycket väl grunda sig i att Polisen generellt sett 

inte vill hantera känsliga och potentiellt negativa ämnen. Detta kan i sin tur kan grunda sig i 

Polisens egna syn på sig själva och media, det vill säga att media främst rapporterar negativt 

om dem (Palm och Skogersson 2008, s.160ff; Grimmelikhuijsen & Meijer, 2015, s.600s; 

Kudla & Parnaby, 2018, s.8-10; Bullock 2017, s.247f; Crump, 2011).  

6.3 Diskurser 

Avslutningsvis blir diskursbegreppet relevant igen. De centrala värden som denna studie 

identifierat och diskuterat ovan är de byggstenar som utgör de diskurser som kommer till 

uttryck i det analyserade materialet. Notera att det handlar om diskurser i plural, för det är 

just så att ett antal olika diskurser kommer till uttryck på @Polisen. Först förekommer den 

polisiära diskursen, som i sin tur består av tre diskurser; en myndighetsdiskurs, en 

marknadsföringsdiskurs och en maskulinitetsdiskurs. 
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Den förstnämnda, myndighetsdiskrusen, kan beskrivas som den traditionella gestaltningen av 

myndighetsuppdraget. Den består av rättfärdigande, där syftet, funktionaliteten och de 

positiva effekten av yrket hålls fram. Forskare inom CDA söker identifiera maktstrukturer 

och vidare även vem eller vilka som står för dessa (Machin och Mayr 2012, s.15). I det här 

fallet är det Polismyndigheten som står bakom denna diskursen, och det är även hos dem som 

makten utgår ifrån. Funktionalitet, rättfärdigande och syfte talar för makten som 

Polismyndigheten söker att bibehålla. Genom att positivt använda värdena engagerade, 

effektiva och tillgängliga skapar Polisen dessutom en positiv myndighetsdiskurs. Den andra, 

marknadsföringsdiskursen, är den som framkommer dels genom den faktiska 

marknadsföringen av Polishögskolan, men också till viss mån genom den 

förtroendebyggande kommunikationen. Den består av positiva konnotationer, uppmaningar 

och normalisering. Den framställer Polishögskolan som ett vanligt och till viss mån självklart 

val. Det pekar återigen mot en maktstruktur, där myndigheten står som källa till den utövade 

makten. Den sistnämnda, maskulinitetsdiskrursen, beskriver och framställer män som fysiskt 

stora och utåtagerande. Den beskriver utan vidare förfinande män som dominanta, och till 

viss mån även hotfulla. 

 

Trots att samtliga av dessa diskurser ger uttryck för maktförhållanden, finner vi att 

maskulinitetsdiskursen är den mest problematiska ur ett demokratiskt perspektiv. De två 

tidigare nämnda diskurserna är vanligt förekommande, och i viss mån kan de även anses vara 

demokratiskt främjande; myndigheter framställs som en nödvändighet för det demokratiska 

samhället. Maskulinitetsdiskursen är dock direkt icke-demokratisk, och påvisar en skev 

maktbalans. Likt de två andra diskurserna påvisar denna diskurs en maktstruktur som utgår 

från Polisen, men till skillnad från de två andra maktstrukturerna som beskrivits ovan så utgår 

den inte från den medborgerliga logiken, med den demokratiska överenskommelsen mellan 

stat och allmänhet. Denna diskursiva maktfördelning, i dess reproducerade och normaliserade 

form, kan resultera i (ökade) reella skillnader, som exempelvis att färre våldtäkter utreds när 

det finns färre kvinnor inom Polisen (Johansson 2015, s.3). 
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7. Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur Polisen konstruerar bilden av 

Polismyndigheten som organisation på Instagram, samt att undersöka hur Polisens 

kommunikation på Instagram förhåller sig till den strategisk kommunikationspolicyn för att 

nå sina kommunikationsmål. Tidsperioden har begränsats mellan den 1a januari 2018 och 26e 

oktober 2018. Detta val grundades i ambitionen att hålla urvalet aktuellt, och slutdatumet 

valdes som den dagen som arbetet påbörjades. Metoden för studien har varit multimodal 

kritiskt diskursanalys och det teoretiska ramverket innehåller organisationsidentitet, strategisk 

kommunikation och kritisk diskursanalys. 

 

Det centrala resultat studien utvunnit är att Polismyndighetens organisationsidentitet 

konstrueras och kommuniceras främst med värden och värderingar som får stöd från Polisens 

kommunikationspolicy, vilket skapar en professionell identitet. Kollektivisering och 

funktionalisering av olika avdelningar gör Polisens organisationsidentitet enhetlig och 

homogen, vilket återigen resulterar i en professionell identitet. Dessa värden och teman i 

Polisens kommunikation utgör byggstenarna för två av de identifierade diskurserna som 

förekommit i det studerade materialet. På Instagramkontot visar de dock inte alla sidor av 

deras verksamhet, och bland annat aspekter som hierarki, självkritik och administrativa 

arbetet saknas helt. Det finns även en underrepresentation av kvinnliga poliser samt en stark 

betoning av maskulinitet, något som motsäger sig kommunikationspolicyn, men som finner 

stöd i en vidare etablerad yrkeskultur (Polisen 2015; Johansson 2015). Detta skapar brister i 

den gemensamma och professionella organisationsidentiteten som Polisen kommuniceras på 

deras Instagramkontot. Det är dessa aspekter som utgör den tredje och som bekant även mest 

problematiska diskursen, som här benämns som en maskulinitetsdiskurs. 

 

Vad gäller den strategiska kommunikationen, så konstrueras den oftast med två tydliga teman 

- brottsförebyggande och förtroendebyggande kommunikationen. Brottsförebyggande 

kommunikation på Instagramkontot är sällan explicit, men det finns många implicita aspekter 

som vi valt att benämna som brottsförebyggande representation. Dessa aspekter kan även 

tolkas som förtroendebyggande, vilket resulterar i att denna aspekt blir det mest dominanta 

temat utifrån ett strategiskt kommunikationsperspektiv, något som Polisen enligt sina 

kommunikationsmål är medvetna om. Det tredje temat som identifierats på Polisens 

Instagram är marknadsföring av Polishögskolan, som förekom på tre inlägg. Denna 
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marknadsföring får inte direkt stöd från kommunikationspolicyn, och framförallt inte från 

målen att skapa trygghet och stärka förtroendet (Polisen 2015; Polisen 2018b).  
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