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Sammandrag 

När offentligheten flyttar in i sociala medier har svenska myndigheter att hantera förändrade villkor 

för dialogen med samhällets medborgare. I föreliggande uppsats undersöker jag hur sådana villkor 

formas av diskursiva förhandlingar som äger rum i en myndighets, nämligen Polisens, 

chattsessioner på Facebook. Närmare bestämt utreder jag hur chattsessionerna fungerar som 

kommunikativa verksamheter. 

Sammanlagt analyserar jag åtta trådar ur fem olika chattsessioner, där trådarna representerar 

olika kommunikativa scenarion. Analysen fokuserar på hur aktörerna gör bruk av konstituenter, 

närhetspar och adressatpositionering för att förhandla om det diskursiva utrymmet och för att 

förverkliga sina respektive kommunikativa projekt. Dessutom utreder analysen hur förhandlingarna 

förhåller sig till respektive kommunikativ verksamhets ramar. Med en konstruktivistisk 

utgångspunkt hämtar jag alltså analysverktyg från forskningsfält som textanalys, diskursanalys och 

samtalsanalys. Denna ansats har inte tidigare tillämpats på datormedierad polisdialog. 

Resultatet visar att aktörerna, polisiära som icke-polisiära, anpassar sitt bruk av kommunikativa 

medel efter de kommunikativa projekt som de strävar efter att förverkliga. I somliga av de 

analyserade chattrådarna antar Polisen en traditionell myndighetsroll, medan de i andra trådar 

uppträder som en aktör bland andra. Myndigheten lyckas visserligen behålla den diskursiva 

kontrollen över sina chattsessioner, men öppnar samtidigt upp för externa aktörer att förhandla 

om dess verksamhet. I diskussionen problematiserar jag det faktum att Polisen visar tecken på 

fortsatt intimisering, eftersom det både förenklar och försvårar medborgares tillgång till 

information från det offentliga. Genom att beskriva den bredd av kommunikativa scenarion som 

Polisen möter på sin facebooksida visar jag vad myndigheter i allmänhet behöver kunna hantera 

när villkoren för deras kommunikation förändras. Undersökningens metod lämpar sig för 

beskrivning av ett datormedierat material som visserligen tillkommer skriftligt, men som lika 

mycket uppvisar muntliga drag. Samtidigt föreslår jag hur metoden kan utvecklas för att kunna vara 

fruktbar för framtida undersökningar av liknande material. 

Nyckelord: myndighetsdialog, kommunikativa verksamheter, konstruktivism, datormedierad 

kommunikation  
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1 Inledning 

Att samhällets offentliga domäner närmar sig de privata och vice versa är ingenting nytt. Tekniska 

landvinningar har bidragit till att ge den enskilda människan fler verktyg för att delta i det offentliga 

livet. Samtidigt har den friare marknaden öppnat upp för fler privata aktörer, vilket i sin tur har 

utsatt statliga myndigheter för större konkurrens. År 2019 är det så kutym för svenska myndigheter 

att finnas representerade i sociala medier. Dessa sociala medier, som tidigare mest utgjorde 

plattformar för kommunikation av privat natur, har i och med bl.a. myndigheters och företags 

inträden kommit att fungera som såväl reklampelare och debattarena som forum för 

myndighetskommunikation. Detta har bidragit till att det offentliga språket inrymmer fler privata 

inslag än tidigare, något som Josephson (2004:89‒98) beskriver som en intimisering av språkbruket. 

Ett av den svenska polismyndighetens facebookkonton, t.ex., har i en sådan hög utsträckning 

framhävt individer, såväl privatpersoner som polisanställda, att det finns fog för att hävda att 

Polisens texter genomgår omvandlingar som ger upphov till nya relationer mellan myndigheten 

och medborgarna som de representerar (Björkquist 2016:45). 

von Essen (2018) redogör för att den svenska förvaltningslagen innehåller regler ”som syftar till 

att säkerställa att myndigheterna är tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt” 

(2018:72), men att bestämmelsen inte kräver att myndigheterna ska använda sociala medier ”för att 

erbjuda allmänheten andra kontaktvägar än sådana som ges i myndigheternas egen regi, ofta via 

deras webbplatser på internet” (ibid). Istället är det upp till myndigheter själva att avgöra ”i vilken 

utsträckning som tillgänglighet via sociala medier är lämplig och till nytta för myndighetens 

verksamhet ur ett medborgarperspektiv”(ibid). 

I Björkquist 2016, där jag gjorde en lexikogrammatisk analys av polisskribenten Scott Goodwins 

inlägg på Polisen Växjö/Alvestas facebookkonto, framgick det att Scott gör bruk av perspektiv 

som vanligtvis inte förknippas med myndighetsspråk. I boken om sitt polisiära skrivande (Goodwin 

2014) framkommer det att han med sina inlägg vill underhålla medborgare och på så vis engagera 

dessa i Polisens verksamhet. Detta riskerar att gå stick i stäv med myndighetens interna 

rekommendation att inte dras med i jakten på gilla-markeringar (Björkquist 2016:9). Att det alltså, 

inom Polisen, finns olika sätt att tolka myndighetens riktlinjer på är tydligt. Denna motsättning 

ställs på sin spets när tekniska framsteg och samhälleliga förändringar formar nya kommunikativa 

landskap, inom vilka hårda krav ställs på den som inte bara vill nå fram utan dessutom betraktas 

som trovärdig. Hur denna balansgång hanteras från en myndighets sida påverkar alltså förtroendet 

för myndigheten och i slutändan även medborgares möjligheter till ett demokratiskt samhälls-

deltagande. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I min tidigare uppsats undersökte jag bl.a. vilken relation till samhällsmedborgare som elva av 

inläggen i ett av Polisens lokalkonton på Facebook etablerade. I denna uppsats vill jag fokusera på 

en undersökning av Polisens direkta kommunikation med besökare. Det övergripande syftet är att 

ta reda på hur de chattsessioner som tillhandahålls i en av Polisens sociala medier-kanaler, även 

denna gång på Facebook, fungerar som kommunikativa verksamheter. Här frågar jag i vilken 
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utsträckning de textuella och diskursiva förhandlingar som äger rum inom ramarna för dessa 

inverkar på villkoren för myndighetens kommunikation. För att belysa detta ställer jag följande 

frågor: 

• Med vilka kommunikativa medel anknyter chattsessionernas aktörer till varandras 

kommentarer? 

• Vilken roll spelar de kommunikativa anknytningarna när aktörerna förhandlar om det 

diskursiva utrymmet samt förverkligar sina respektive kommunikativa projekt? 

• I vilken utsträckning förhåller sig de diskursiva förhandlingarna till den kommunikativa 

verksamhetens ramar respektive bidrar till att omförhandla dessa? 

1.2 Datormedierad kommunikation 

Jag placerar föreliggande undersökning inom fältet för datormedierad kommunikation, en 

beteckning som jag har hämtat från Herrings (1996) engelska motsvarighet: computer-mediated 

communication. Enligt Herrings definition är datormedierad kommunikation helt enkelt 

kommunikation som äger rum mellan människor via sådana instrument som har tillkommit med 

hjälp av datorer (Herring 1996:1). Hon redogör för fyra typer av datormedierad kommunikation 

och skiljer så mellan å ena sidan tal- och textbaserad sådan, samt å andra sidan synkron, d.v.s. 

omedelbar, och asynkron, d.v.s. fördröjd, sådan (ibid). Detta utesluter givetvis inte att 

datormedierad kommunikation kan innehålla inslag av flera av dessa typer, men indelningen gör 

det möjligt att förstå under vilka förutsättningar som kommunikationen ifråga konstitueras. Att 

gränsen mellan synkron och asynkron inte är självklar diskuterar jag närmare i uppsatsens andra 

kapitel, där jag redogör för undersökningens material. 

Fältet datormedierad kommunikation omfattar, enligt Herring, tre huvudsakliga aspekter. Den 

första aspekten är språket, som kännetecknas av snabba och informella utbyten och därför 

påminner om muntliga konversationer. Datormedierad kommunikation möjliggör vidare särskilt 

anpassade funktioner, såsom emojis och andra grafiska uttrycksmedel, men även ett unikt 

ordförråd och unika akronymer. Herring understryker dock att den datormedierade 

kommunikationen inte är homogen, utan precis som andra kommunikativa modaliteter inrymmer 

flera olika stilar och genrer, där vissa av dem är en funktion av tekniska och andra av sociala 

förutsättningar. Dessutom är det viktigt att skilja mellan de språkliga bidrag som skapas av själva 

mediet och de som skapas av de interagerande människorna (1996:3). 

Den andra aspekten som kännetecknar fältet datormedierad kommunikation är det faktum att 

den saknar de paralingvistiska tillgångar som kännetecknar analog kommunikation. Deltagarna i 

datormedierad, eller digital, kommunikation får alltså vanligtvis inte tillgång till information varken 

om med- eller motparters kön, etnicitet, ålder, personlighet, identitet i övrigt eller om hens 

humörläge. Detta har, enligt Herring, lett tidigare forskare till slutsatsen att sådan datormedierad 

kommunikation som är textbaserad skulle vara opersonlig och distanserad, eftersom den lämpar 

sig för överföring av information snarare än för sociala relationer. Något hårdraget beskrivs 

anonymiteten å ena sidan ge ett ökat utlopp för hämningar och fientlighet hos deltagarna, å andra 



7 
 

sidan göra det möjligt för kommunikationen att inte begränsas av den status som olika sociala 

kategorier förknippas med (1996:4). 

Den tredje aspekten som gäller för datormedierad kommunikation är den organisationsform, 

communityt, ett slags plattform för gemenskap som vanligen förekommer i datormedierade, 

kommunikativa miljöer. Sådana plattformar består och upprätthålls av normer för hur 

interaktionen ska gå till inom dessa samt hur konflikter ska lösas. Att denna kommunikationen 

lagras gör det dessutom möjligt att studera den vid senare tillfällen. Virtuella plattformar för 

gemenskap, måste, enligt Herring, precis som analoga sådana, såväl tillvarata sina medlemmars 

intressen som hantera de etiska dilemman som uppstår när individens behov kolliderar med 

gruppens behov, eller när vissa subgrupper förfogar över oproportionerligt mycket makt över hur 

diskursen ska utformas. Hur sådana problem hanteras inom gemenskapen får konsekvenser för 

såväl de ingående deltagarna som för den sociala organisationen (ibid). 

Mer än tjugo år har gått sedan Herrings definition av datormedierad kommunikation, men i 

grunden är den applicerbar även på dagens dito. Herrings påstående om att datormedierad 

kommunikation skulle vara opersonlig och därigenom lämpa sig mindre väl för sociala relationer 

är dock ett undantag till detta. Det populära sociala mediet Facebook, som kretsar kring personliga 

konton och där användarna gör bruk av sina riktiga för- och efternamn, har nämligen visat att det 

inte nödvändigtvis är tekniken i sig som begränsar användningsområdet för datormedierad 

kommunikation. Herring (2013) diskuterar i sammanhanget det så kallade Web 2.0. Denna term 

uppger hon har använts om sådan datormedierad kommunikation som involverar ”participatory 

information sharing; user-generated content; an ethic of collaboration; and use of the web as a 

social platform” (2013:13f). Som exempel på sådana plattformar nämner hon bloggar, interaktiva 

uppslagsverk, mediedelningssidor och även sociala medier (ibid). 

En alternativ beskrivning av datormedierad kommunikation ges av Squires (2016). Hon 

definierar termen som “a broad designator that encompasses multiple semiotic/linguistic modes 

(including voice, text, and image) as well as technological interfaces and platforms (mobile phones, 

tablets, social media, immersive online games, virtual workplace environments, and more)” 

(2016:2). Squires redogör vidare för språkets roll i den datormedierade kommunikationen: 

As a functional and symbolic system, language is perhaps the ultimate carrier of humanness 
into the disembodied (though not entirely so) realms of the digital. As we send linguistic 
material through them, computers become vehicles of interpersonal interaction and all that it 
entails: social change, identity formation, teamwork, and community creation, along with the 
very human tendencies toward exclusion, harassment, and misunderstanding. […] Through 
the use of language in CMC, cultures are formed, social goals are accomplished, ideologies are 
shaped, power is contested, and sociolinguistic boundaries are crossed and blurred. (ibid) 

Även Herring beaktar, i senare publikationer, de ytterligare teknologiska och kommunikativa 

förändringar som har bidragit till att utvidga termen datormedierad kommunikation sedan hon 

beskrev den 1996. Hon säger nämligen att den teknik som medierar kommunikationen ifråga har 

utvecklats så mycket att den inte längre enbart kan sägas vara strikt datormedierad. Trots detta 

resonemang menar hon att datormedierad kommunikation är den term som rättvisast beskriver 

kommunikationen ifråga samt tar mest hänsyn till traditionen inom fältet (2013:5). 
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1.3 Forskningsbakgrund 

I det här kapitlet redogör jag för ett antal undersökningar inom fältet datormedierad 

kommunikation. Detta för att skapa en uppfattning om fältets bredd och således om vad som är 

möjligt att åstadkomma vid en dylik analys. Vissa av artiklarna har jag valt ut för att de utgör 

exempel på digital myndighetskommunikation. Andra har jag valt ut för att de gör bruk av sådana 

teoretiska eller metodiska utgångspunkter som liknar dem som jag tillämpar i min undersökning. 

Flera av artiklarna uppfyller emellertid båda dessa urvalskriterier. I kapitlet har jag vidare 

kategoriserat artiklarna efter huruvida de undersöker kommunikation mellan privata aktörer eller 

kommunikation där minst en av aktörerna är en myndighet. Med följande litteraturredogörelse vill 

jag slutligen understryka att inget tillvägagångssätt är givet, utan att somliga material och 

frågeställningar skulle kunna fungera ihop med flera olika metoder eller kombinationer av metoder. 

1.3.1 Privata dialoger 

 

Bellander (2014) studerar hur två personer av olik ålder interagerar med hjälp av sina 

internetbloggar. Hon ser språket i bloggar som ett verktyg för att konstruera och upprätthålla vissa 

kommunikativa verksamheter, som definieras som ”mönster, normer och förväntningar som 

interaktionsdeltagare orienterar sig mot i olika typer av sociala situationer och som de själva skapar 

och återskapar” (2014:139). Bellander hävdar att forskningen traditionellt sett har haft en smal bild 

av digital interaktion, eftersom man främst ska ha fokuserat på vana it-ungdomar i medier där 

interaktionen sker utan fördröjning. Hon vill bredda bilden och ifrågasätter uppfattningen att det 

skulle finnas ett prototypiskt digitalt språkbruk som gäller all digital interaktion, varför språkbruket 

i hennes studie mer ses som en del av en omgivande verksamhet än som en del av mediet. Därför 

ställer hon frågan hur de kommunikativa verksamheter som omger de två blogginläggen kan 

beskrivas, närmare bestämt vilken orientering mot ramar som kan skönjas i texterna, vilka mål de 

två bloggarna tycks ha med interaktionen samt vilka verksamhetsroller de positionerar sig mot.  

Bellanders slutsats är att det utifrån de två blogginläggen är svårt att tala om ett prototypiskt digitalt 

språkbruk. Istället menar hon att inläggens skiljande språkbruk snarare beror på att de två 

skribenterna konstruerar olika roller inom olika kommunikativa verksamheter, eftersom bloggarna, 

utifrån verksamhetsperspektivet, använder språket som resurs för att uppnå sina respektive mål 

med interaktionen. Dock, menar Bellander, kan deras ålder påverka vilka kommunikativa 

verksamheter som är tillgängliga för respektive skribent. 

Ahti (2018) studerar interaktionen i ett finlandssvenskt chattrum på nätet. Hennes metod är 

samtalsanalytisk samt induktiv i den mån att hon utgår ifrån materialet för att komma fram till vad 

som är meningsfullt att studera närmare. Hon landar så i att först beskriva kommunikativa särdrag 

och konventioner i chattsamtalen, vilket görs med utgångspunkten att förklara hur samtalen, som 

alltså är synkrona och tillkommer på datormedierad väg, kan jämföras med muntliga samtal. Sedan 

identifierar hon konfliktled i de olika episoder som materialet omfattar. Dessa konflikter delar hon 

upp i huvudsakligen två kategorier: dels den treledade konflikten, som betraktas som en fullt 

utvecklad konflikt, dels den ej utvecklade, tvåledade konflikten, vars utveckling förhindras med ett 

neutraliserande inlägg (2018:196). Båda konfliktkategorier uppkommer på samma sätt, med hjälp 

av ett utlösande inlägg och därefter ett inlägg som på något sätt opponerar sig mot det utlösande 
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inlägget. Huruvida konflikten utvecklas eller ej menar Ahti bl.a. beror på i vilken utsträckning 

deltagarna i chattsamtalen väljer att ta den risk som det innebär att uttrycka sig oppositionellt. 

Chattrummet ifråga byggs nämligen upp av en stark gemenskap deltagarna emellan, en gemenskap 

som främst består av att deltagarna är ungdomar som talar finlandssvenska.  I Ahtis material visar 

sig den treledade konflikten förekomma betydligt oftare än den tvåledade, men hon utesluter inte 

att utvecklade konflikter kan stärka den interna gemenskapen. Hon menar vidare att det ännu inte 

finns några självklara metoder att tillgå för den som vill analysera datormedierad kommunikation, 

men att hennes undersökning, som visar att samtalsanalys kan appliceras på synkron 

kommunikation tillkommen via ett skriftligt medium, utgör ett exempel på detta. Dessutom, 

tillägger hon, kan undersökningen bidra till förståelsen för hur konflikter uppstår på nätet, vilket 

kan förenkla för arbetet med att förebygga näthat (2018:207). 

Stommel & Koole (2010) analyserar den asynkrona interaktionen i en tråd i ett stöttande 

nätforum (av författarna kallat online support group, OSG) för personer med ätstörningar. Detta 

gör de med utgångspunkt i samtalsanalys (CA) och membership categorization analysis (MCA). 

Med hjälp av samtalsanalysen undersöker de hur interaktionen kan organiseras sekventiellt. Detta 

görs med hjälp av närhetspar, även om närhetsparen i fråga är inte exakt desamma som de som jag 

inkluderar i min undersökning. Med undersökningen ifrågasätter Stommel & Koole den gängse 

uppfattningen att OSG medför en låg tröskel för tillträdet till den aktuella praktikgemenskapen. 

Deras resultat visar nämligen att nya medlemmar först måste tillskriva sig själva en medlemskategori 

som tar avstånd från förhärligande av ätstörningar för att kunna bli accepterade av den befintliga 

gemenskapen. Vad gäller undersökningens samtalsanalytiska aspekter finner Stommel & Koole att 

den trådstartande nykomlingen som materialet omfattar visserligen tar initiativ till olika närhetspar, 

såsom fråga‒svar och motsvarande förslag‒välkomnande, men att dessa slätas över av henne själv, bl.a. 

genom att initiativen inte tas i slutet av hennes inlägg. Trots detta fullföljer flera av de befintliga 

medlemmarna närhetsparen, bl.a. genom att svara på trådstartarens frågor, välkomna trådstartarens 

förslag samt bekräfta hennes farhågor. Denna hjälp uppmärksammas inte interaktionellt av 

trådstartaren, vilket innebär att deltagarna inte samverkar i orienteringen mot målet att konstruera 

nykomlingars inlägg som efterfrågningar av råd. Detta till skillnad från deltagarnas gemensamma 

orientering mot målet att kräva av nya medlemmar att de ska välkomnas interaktionellt in i 

praktikgemenskapen. Genom att samtliga forummedlemmar vidare orienterar sig mot en praktik 

som delar upp deltagarna i kategorierna ’nybörjare och ’forum’ bidrar det till att nykomlingen 

adresserar forumet som gemenskap och inte de individuella medlemmarna. Kategoriseringen stärks 

i sin tur av det faktum att forummedlemmarna inte adresserar varandra, utan enbart nykomlingen. 

Att forumet konstrueras som unisont underlättar för genomförandet av det välkomnande samt det 

krav på inrättande efter forumets regler som medlemmarna ställer på forumets nykomlingar. 

Stommel & Kooles undersökning möjliggör flera upptäckter som är av relevans för min 

undersökning i fråga om adressatpositionering och bruk av närhetspar i datormedierad interaktion. 

1.3.2 Myndighetsdialoger 

 

Sörlin & Söderlundh (2014) undersöker hur frågeställare, andra privatpersoner och myndigheter 

agerar kommunikativt i dialoger på Försäkringskassan Förälders Facebooksida med syftet att ta 

reda på hur deltagarna i dessa, genom att positionera sig själva och andra som diskursdeltagare, 
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hanterar offentligt och privat. Detta åstadkommer forskarna genom att, med hjälp av 

samtalsanalytiska verktyg, analysera vilka som pekas ut som mottagare av inläggen och hur 

deltagarna accepterar eller avvisar de receptionsroller som de tilldelas. Resultatet visar att 

offentligheten och privatlivets sfärer är i färd med att blandas med varandra, i och med att s.k. 

semi-publika medier som Facebook gör det möjligt för externa parter att delta i en dialog mellan 

myndighetsutövare och myndighetsrepresentant. Samtidigt kommunicerar deltagarna i Sörlin & 

Söderlundhs undersökning så som det förväntas i myndighetskommunikation, då de gemensamt 

drar upp en gräns mellan sfärerna, baserat på hur de hanterar tilldelningen av receptionsroller. Detta 

gestaltar sig genom att frågeställaren och myndighetspersonalen huvudsakligen positionerar 

varandra som direkta adressater, medan de andra personerna positioneras som tredje part. 

Nord & Sörlin (2017) undersöker hur de kategoriseringar som görs i de offentliga e-

servicemöten mellan enskilda och myndigheter hänger samman med ordval och referens och i 

vilken utsträckning det går att identifiera skillnader och likheter mellan de inblandade parternas sätt 

att tala. Detta gör de genom att spåra s.k. ledfamiljer som är centrala för ärendena i fråga och se 

hur deltagarna i dialogerna refererar till centrala företeelser i dessa. Resultatet visar att de enskilda 

och myndighetsrepresentanterna i delar av materialet kategoriserar utifrån olika referenssystem och 

på olika taxonomisk nivå. Att myndighetsrepresentanterna är medvetna om problematiken gestaltas 

vid några tillfällen, vilket då leder till en strävan från myndighetsrepresentantens sida att närma sig 

den enskildas sätt att kategorisera. Att sättet att kategorisera sannolikt påverkas av det offentliga 

medium i vilket kommunikationen sker är vidare någonting som Nord & Sörlin påpekar. De menar 

överlag att en stor utmaning för både enskilda och institutionsföreträdare i offentliga e-

servicemöten är att hantera de påvisade olikheter i förväntningar som kategoriseringarna i fråga är 

ett resultat av. 

Nord (2015) undersöker offentliga dialoger mellan företrädare för Karlskoga kommun och 

besökare på kommunens hemsidas frågeforum. Han vill veta hur skillnader i perspektiv hanteras 

mellan de båda parterna och hur mötena iscensätts rent språkligt, närmare bestämt vilka språk- och 

genrenormer som deltagarna orienterar sig mot när de skapar och omskapar sina respektive 

kommunikationssituationer. Analysen av materialets ena sekvens visar huvudsakligen att 

kommunföreträdaren och besökaren konstruerar skilda kommunikationssituationer, vilket 

framkommer genom att kommunföreträdaren inte legitimerar besökarens anspråk på att ställa krav 

på den kommunala verksamheten. Detta görs möjligt genom att hen omtolkar den enskildas krav 

till att vara frågor, alltså fullföljer ett annat närhetspar än det som ursprungligen initierades. Nord 

beskriver dessa positioneringar som en ”diskursiv kamp” (2015:135), vilket liknar det som jag i min 

undersökning bl.a. talar om som förhandlingar om den diskursiva kunskapen. I analysen av den 

andra sekvensen i Nords material framgår det att kommunföreträdaren visserligen 

uppmärksammar frågeställarens krav, men samtidigt gör det tydligt att kommunen inte planerar att 

tillmötesgå dessa krav i praktiken i verksamheten. 

Nord (2018) utforskar interaktionen mellan myndighetsföreträdare och privatpersoner i 

Huddinge kommuns frågeforum på nätet. Han vill veta mot vilka språknormer dessa orienterar sig, 

varifrån de hämtar mönster för kommunikationen samt huruvida de olika parterna uttrycker sig 

olika eller ej. Dialogen är relativt asynkron, vilket verkar bidra till aktörerna samverkar för att göra 

det relevant att frågeställaren ger hela sitt ärende i samma dialogiska tur. Resultatet visar att både 

frågeinläggen och svarsinläggen orienterar sig mot den traditionellt skriftspråkliga norm som 
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kännetecknar brevgenren, och att interaktionen i relativt låg utsträckning präglas av chattspråk. Det 

framkommer vidare att kommunens företrädare tillika professionella kommunikatörer ägnar 

”påtagligt utrymme åt att vara hjärtliga och försöka skapa en social relation” (Nord 2018:9), vilket 

kommer till uttryck genom genomgående hälsningar och ”ett generöst mått av sakligt omotiverade 

trevlighetsinslag som inte har någon motsvarighet i privatpersonernas förstainlägg” (ibid), medan 

privatpersonerna i materialet huvudsakligen beskrivs som ”sakorienterade” och ”distanserade” 

(ibid). Nord konstruerar ett trevlighetsindex, som visar att bruket av trevlighetsinslag skiljer sig åt 

mellan de olika kommunföreträdarna. Resultatet menar han är oväntat, eftersom det utmanar 

stereotypen för hur institutionell kommunikation ser ut (ibid). Denna slutsats blir särskilt tydlig när 

man har den hypotes i åtanke som Nord (2015) formulerar i sin undersökning av interaktionen på 

Karlskogas nätforum. Hypotesen uttrycker nämligen, med stöd av tidigare forskning, främst Sörlin 

& Söderlundh (2014), att kommunföreträdaren lär orientera sig mot institutionella villkor snarare 

än privata förhållanden (2015:125). 

1.3.3 Forskningslucka 

 

Som Sörlin & Söderlundh (2014) konstaterar och som jag visar i denna litteraturgenomgång har 

det gjorts ett flertal undersökningar av sådan digital interaktion som sker mellan deltagare på privat 

basis. Undersökningar av datormedierade dialoger där en av samtalsparterna har en institutionell 

uppgift är dock inte lika mångtaliga, särskilt inte undersökningar av material där en av 

samtalsparterna har en polisiär uppgift. Inte heller har någon tidigare undersökt hur en 

myndighetsdialog fungerar som en kommunikativ verksamhet eller tillämpat den kombination av 

textanalytiska, samtalsanalytiska, diskursanalytiska och verksamhetsanalytiska metoder som jag 

tillämpar i min undersökning. Jag hoppas att med min studie kunna bidra till förståelsen för hur 

datormedierade myndighetsdialoger, särskilt polisiära sådana, utformas och anpassas efter de 

tekniska förutsättningar som de nya medierna för med sig. Förhoppningen är att ge myndigheter 

verktyg att hantera det förändrade kommunikativa landskap som kommer att råda i många år 

framöver. Dessa förändringar medför att medborgare ges ökad insyn i myndigheters verksamhet 

bl.a. genom ett ökat inflytande i myndighetsdialoger av olika slag. 
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2 Material 

Materialet för undersökningen utgörs av sammanlagt åtta trådar ur fem chattsessioner: en om 

bedrägerier, en om demonstrationer och en om trafik samt två olika chattsessioner om polisyrket, 

polisutbildningen och antagningen till densamma. Chattsessionerna har allihopa initierats av 

Polisens riksomspännande facebooksida. Varje analyserad chattsession består av ett stort antal 

trådar, vilket innebär att jag har behövt göra ett urval. Detta urval har inte gjorts på förhand, utan 

under analysens gång. Detta induktiva förfarande återkommer i uppsatsen. Så har jag i analysen av 

vissa trådar t.ex. formulerat informella hypoteser, som jag sedan har verifierat eller falsifierat under 

analysens gång. Ett exempel på detta är trådarna A, B respektive C, i vilkas sammanfattningskapitel 

jag diskuterar huruvida icke-polisiära aktörer måste ta initiativ till ett s.k. närhetspar för att få 

respons från myndigheten. 

Vad gäller urvalet av material har jag främst velat inkludera trådar som innehåller fler än två 

aktörer. Sådana komplexare konversationer kan i större utsträckning besvara undersökningens två 

första frågeställningar, nämligen med vilka kommunikativa medel aktörerna förhandlar om det 

diskursiva utrymmet samt förverkligar sina respektive kommunikativa projekt. I de fall där detta 

kriterium inte har kunnat uppfyllas, som t.ex. i tråd G, har jag bedömt det som tillräckligt att tråden 

ifråga har uppfyllt mitt andra kriterium, som baseras på graden av konflikt. Här har jag strävat efter 

en balans emellan trådarna. I den första tråden om bedrägerier, exempelvis, går de diskursiva 

förhandlingarna lugnt till, eftersom huvudaktörerna, d.v.s. trådstartaren och Polisen, är 

förhållandevis passiva. I den andra tråden, om demonstrationer, är dock trådstartaren och Polisen 

desto mer aktiva, vilket resulterar i en betydligt längre tråd med fler kommunikativa konflikter. I 

undersökningen är det visserligen inte min avsikt att låta de utvalda trådarna och chattsessionerna 

vara representativa för alla trådar eller chattsessioner på Polisens Facebooksida. Det är snarare 

tänkt att de ska ge en fingervisning om hur sådana kan fungera som kommunikativa verksamheter 

respektive vilka kommunikativa utmaningar som polismyndigheten möter i sitt arbete med sociala 

medier. Med det sagt strävar jag efter att låta dessa trådar representera olika typer av förhandlingar 

inom olika ämnesområden. Efter att ha granskat och analyserat den livliga demonstrationstråden, 

tråd B, gjorde jag t.ex. bedömningen att den behövde ställas i kontrast mot en mindre livlig tråd ur 

chattsessionen om polisyrket. Min urvalsprincip kan alltså jämföras med den som Ahti (2018) 

tillämpar i sin undersökning av kommunikationen i ett chattrum. Hon fokuserar på sådana episoder 

som uppvisar treledade respektive tvåledade konflikter, d.v.s. konflikter som innehåller minst ett 

utlösande inlägg och ett inlägg som opponerar sig mot det utlösande inlägget. Det bör dock 

understrykas att jag inte, såsom Ahti gör, fokuserar på konflikten som sådan eller gör anspråk på 

att definiera denna närmare. 

Valet att undersöka datormedierade myndighetsdialoger grundar jag på bedömningen att sådana 

är relativt outforskade. (Se kapitel 1.3.) Befintlig forskning visar dock att det sociala medier som 

Facebook medverkar till att förändra dialogerna i fråga (se Sörlin & Söderlundh 2014), en slutsats 

jag även når i Björkquist (2016). Spännande med tekniska framsteg, såsom utvecklingen av datorer 

och internet, är att följa hur de påverkar samhällslivet och sätter en ny standard för hur människor 

kommunicerar med varandra. Den utsträckning i vilken olika samhällsaktörer låter sig anpassas 

efter de tekniska förändringarna säger nämligen en del om aktörernas intressen och hur benägna 

de är att utsätta sin position för omförhandling i kommunikativa landskap under förändring. 
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Vad gäller Polisens facebooksida är den öppen för alla med registrerade konton på Facebook, vilket 

betyder att materialet är semi-offentligt. Jag har gjort bedömningen att så länge namnen på de 

involverade användarkontona fingeras och så länge eventuella bilder och annan känslig 

personinformation inte exponeras, är det etiskt försvarbart att involvera dessa i undersökningen. 

Under fingeringen har jag utgått ifrån principen att manligt kodade originalnamn ersätts med andra 

manligt kodade namn och att kvinnligt kodade namn ersätts med kvinnligt kodade namn. Inga 

andra principer har dock tillämpats. Detta innebär att utländskt kodade namn ibland har ersatts 

med svenskkodade namn och vice versa. I likhet med Sörlin & Söderlundh (2014:462), har jag 

vidare valt att inte avslöja det datum då de involverade trådarna tillkom. Visserligen kan den nyfikne 

enkelt besöka Polisens Facebooksida och leta upp de analyserade kommentarerna, eftersom de 

presenteras ordagrant i undersökningens analyskapitel. Samtidigt utgår jag ifrån att de aktörer som 

har publicerat sina kommentarer i detta semi-offentliga medium är medvetna om att vem som helst 

med ett registrerat Facebookkonto har tillgång till kommentarerna. 

Som jag nämner i kapitel 1.2 om datormedierad kommunikation brukar man vid analyser av 

datormedierat material göra en distinktion mellan dels synkrona samtal, d.v.s. samtal som sker i 

realtid, dels asynkrona sådana, d.v.s. samtal där en viss fördröjning föreligger. Denna distinktion 

kan ifrågasättas, eller åtminstone nyanseras. Så klassar jag de facebooktrådar som mitt material 

omfattar som både synkrona och asynkrona. Synkrona är trådarna å ena sidan eftersom responsen 

är omedelbar i den mån att trådarna uppdateras i realtid och dess deltagare får direkta notifikationer 

i webbläsaren, eller, i vissa fall och beroende på användarens inställningar, s.k. pushnotiser direkt i 

operativsystemet, när deras inlägg besvaras eller interageras med på något sätt. Asynkrona är 

trådarna å andra sidan eftersom aktörerna i chattsessionerna, med några undantag, presenterar sina 

ärenden inom en och samma samtalstur, alltså inom en och samma kommentar, och inte utspritt 

på flera turer eller kommentarer. Svårigheten med att tillämpa indelningen synkron‒asynkron på mitt 

material visar alltså att skalan snarare bör betraktas som kontinuerlig. 

Huruvida de analyserade myndighetsdialogerna kan kallas för chattsessioner, såsom Polisen 

själva gör i sina inlägg, är vidare värt att diskutera. Ahti (2018) förordar å ena sidan, i en genomgång 

av sitt material, som består av samtal i ett avgränsat, nätbaserat forum för diskussioner, hållningen 

att låta dessa samtal, som förs synkront och på internet, kallas för chatter (2018:51f). Samtalen i sitt 

material förknippar Ahti med småprat, vilket gör begreppet chatt lämpligt. Mitt material, som består 

av myndighetsdialoger, har emellertid en annan karaktär. Deltagarna i dialogerna med Polisen på 

myndighetens facebooksida är sannolikt inte där huvudsakligen för att ingå i en gemenskap, även 

om man kan tänka sig att gemenskapen för vissa av deltagarna skapar incitament för interaktion, 

utan för att ställa frågor till Polisen inom ämnesområden som är utvalda av myndigheten på 

förhand. Här kan man möjligtvis skilja mellan sociala och funktionella chattrådar, även om 

funktionella sådana med fördel alltså bör kallas exempelvis dialoger. 

2.1 Facebooks kommunikativa förutsättningar 
 

Att all datormedierad kommunikation inte betingas likadant framgår i kapitlet 1.2 om 

datormedierad kommunikation. Därför är det viktigt, när man analyserar ett datormedierat material, 

att redogöra för de specifika kommunikativa förutsättningar som gäller för det medium som 
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materialet ifråga har tillkommit i, så det gör jag här. De diskussioner som undersöks i den här 

uppsatsen har jag alltså hämtat ifrån det sociala nätverket Facebook. Nätverket upprättades 

huvudsakligen för privatpersoner, men har på senare tid även kommit att bli en arena för 

organisationer, företag och myndigheter. Enligt en undersökning om svenskars nätvanor använder 

76 % av de tillfrågade Facebook, medan andelen internetanvändare som använder Facebook 

dagligen uppgår till 53 % (Svenskarna och internet 2018). Sörlin & Söderlundh (2014:462) 

understryker att interaktionen på Facebook kan upplevas som mer privat än vad den egentligen är. 

Att många facebookanvändare, åtminstone svenska sådana, t.ex. använder sig av sina riktiga för- 

och efternamn samt tillhandahåller profilbilder som representerar deras riktiga utseenden, ökar 

känslan av intimitet mellan användarna (ibid). 

 Som jag konstaterar i Björkquist 2016 har Facebook byggts upp efter kontoanpassade s.k. 

flöden. Dessa flöden består av innehåll i form av inlägg, bilder och filmklipp genererade av 

användare som individen eller sidan ifråga har valt att antingen ingå vänskap med eller följa. Varje 

konto förfogar alltså över ett eget flöde, men vem som helst som har ett konto på Facebook kan 

posta inlägg samt kommentera, gilla eller dela inlägg postade av andra konton, förutsatt att dessa 

konton har sådana sekretessinställningar som gör detta möjligt. Hur en användares eller en 

organisations flöde utformas beror alltså på vilka personer den är vän med och vilka sidor den har 

valt att gilla, d.v.s. följa. I detta flöde figurerar dock även det som användarens vänner kommenterar 

eller delar. På så sätt sprids innehåll snabbt och till många personer samtidigt. 

För att ytterligare förstå på vilka premisser Facebookkommunikation medieras behöver man 

förstå distinktionen mellan privatkonton och offentliga konton. Den privatperson som vill upprätta 

ett konto på Facebook skapar i regel ett användarkonto, ifrån vilket hen själv kan välja vilka som 

får tillgång till den information som publiceras via kontot. Det företag eller den myndighet som 

ska upprätta ett konto skapar däremot en s.k. sida, som privatpersoner och andra sidor kan följa, 

men inte ingå vänskap med. Sidor är i regel öppna för alla som har ett registrerat konto på 

Facebook, vilket innebär att man inte behöver följa en sida för att kunna läsa dess inlägg. I figur 1 

visar jag ett utdrag ur Polisens flöde tillika ett exempel på hur myndighetens sida kan se ut för en 

utomstående besökare. 
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Figur 1. Utdrag ur Polisens facebookflöde. 

Ahti (2018) redogör för distinktionen mellan å ena sidan dyadiska samtal, d.v.s. samtal där enbart 

två parter ”kommunicerar med varandra och reagerar på varandras inlägg” (2018:36), och å andra 

sidan polyadiska sådana, d.v.s. samtal där flera parter är inblandade i interaktionen. Denna 

distinktion är relevant att tillämpa på det material som min undersökning omfattar, eftersom 

Facebook som socialt medium gör interaktion av båda slagen möjlig, åtminstone när interaktionen 

sker på öppna sidor såsom Polisens egen. Som Ahti konstaterar kan det finns många deltagare 

närvarande i ett chattrum, vilket dock inte nödvändigtvis innebär att samtliga deltagare deltar eller 

att alla inlägg ges respons (ibid). Det bör här understrykas, vad gäller min undersökning av polisens 

s.k. chattsessioner, att användare har möjlighet att skriva privata meddelanden till myndigheten, 

d.v.s. inleda dyadiska samtal i ett avgränsat samtalsrum, istället för att delta i de semi-offentliga 

chattsessionerna. 

Den facebooksida, vars trådar jag analyserar i den här undersökningen, tillhör alltså Polisen. 

Myndigheten förfogar över hundra lokala konton och ett nationellt sådant. Deras lokala konton 

behandlar, generellt sett, frågor och ärenden som kan kopplas till deras respektive distrikt, medan 

det nationella kontot behandlar ärenden av mer övergripande slag, t.ex. fyrverkeritillstånd, våld i 

nära relationer, penningtvätt och näthandelsäkerhet. De flesta inläggen på Polisens nationella konto 

riktar sig allmänheten, med information t.ex. om vad man bör tänka på för att undvika att bli utsatt 

för ett visst brott, eller om hur man kan gå tillväga för att delge Polisen vittnesmål eller andra 

uppgifter som är av intresse för att brott ska klaras upp. Andra inlägg redogör för myndighetens 
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historia eller lyfter fram enskilda polisanställda i syfte att få fler att söka till yrket. Ibland erbjuder 

Polisen vidare sina läsare att chatta med ansvariga och sakkunniga inom ett relevant område. 

Vanligtvis publiceras, i sådana fall, först ett inlägg med information om vilket polisiärt 

ansvarsområde som den kommande chattsessionen kommer att fokusera på samt när 

chattsessionen kommer att äga rum. Ibland publiceras även ytterligare ett inlägg där läsarna 

påminns om chattmöjligheten samt mottar videohälsningar från de ansvariga representanterna. 

Slutligen, vid den avtalade tidpunkten, publiceras sedan det inlägg som utgör stommen för 

chattsessionen och som tillhandahåller det kommentarsfält i vilket intresserade läsare kan ställa sina 

frågor eller redogöra för sina funderingar. 

 

 

Figur 2. Exempeltråd från chattsession om demonstrationer på Polisens Facebooksida. 

I Figur 2 ges ett exempel på hur en tråd kan se ut under en chattsession på Polisens Facebooksida. 

Tråden skapas genom att en användare ställer en fråga i det fält som följer efter det polisinlägg där 

chattsessionen förklaras påbörjad. Polisen klickar i ”Svara” på kommentaren och formulerar sedan 

svaret, vilket innebär att deras svar skjuts in en nivå i kommentarsstrukturen.1 Nästa kommentar, 

som i figuren inte tillhör den aktör som skapade tråden, har sedan tillkommit på samma sätt. Denna 

 
1 Här bör det understrykas att namnet på den användare, vars kommentar man besvarar, automatiskt genereras när 
man klickar i ”Svara” på användarens inlägg. När ett namn har taggats, d.v.s. hyperlänkats, vilket märks genom att 
texten blir blå istället för svart, är det således ett tecken på att taggningen har genererats av Facebook, eftersom det 
skulle ta för lång tid att tagga okända personer manuellt vid temporära diskussioner på Polisens facebooksida. När 
namnet däremot har skrivits in utan ha taggats, är det ett tecken på att det har skrivits in manuellt. 
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kommentar hamnar dock på samma nivå i trådstrukturen som Polisens svar. Alla kommentarer 

och svar går för övrigt att reagera på. Detta ser vi exempel på i Polisens svar, som har tilldelats två 

gilla-markeringar. Sådan respons som gilla-markeringar och andra reaktioner inkluderar jag dock 

inte i min analys av med vilka kommunikativa medel som aktörerna anknyter till varandras 

kommentarer, eftersom det inte är möjligt att se när denna respons har givits. 
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3. Teoretisk-metodologiska utgångspunkter 

I det här kapitlet beskriver jag de teoretiska och metodologiska utgångspunkter som 

undersökningen vilar på. Av pedagogiska och presentationstekniska skäl låter jag dessa ingå i ett 

gemensamt kapitel, då det vore missvisande att skilja dem ifrån varandra. I kapitlet presenterar jag 

utgångspunkterna var för sig: först verksamhetsteorin, sedan konstruktivismen, därefter 

textbindningsanalysen och slutligen samtalsanalysen. I de två sistnämnda kapitlen tydliggör jag hur 

jag tar hjälp av respektive teoretisk-metodologisk utgångspunkt för att besvara undersökningens 

två första frågeställningar, nämligen med vilka kommunikativa medel som chattsessionernas 

aktörer anknyter till varandras kommentarer och hur de använder sig av dessa anknytningar för att 

göra diskursiva anspråk samt förverkliga sina kommunikativa projekt. Detta gör jag genom att 

presentera tre metodiska verktygslådor i form av konstituentanalys, närhetsparsanalys och 

positioneringsanalys. Tillsammans med verksamhetsanalysen, som gör det möjligt att studera 

kommunikativa projekt, kommunikativa verksamheter och kommunikativa verksamhetstyper 

utgör dessa undersökningens sammanlaga metod. 

Utifrån Linells (2011) analysmodell för kommunikativa verksamheter och kommunikativa 

verksamhetstyper, vilken ingår i verksamhetsteorin, kan jag förklara två fenomen. Dels kan jag 

förklara hur de textuella och diskursiva förhandlingar som pågår i de undersökta chattsessionerna 

konstitueras av verksamheternas och verksamhetstypernas ramar, dels hur förhandlingarna i sin tur 

bidrar till att omförhandla ramarna. Verksamhetsteorin gör det alltså möjligt att studera hur 

kommunikativa verksamheter samverkar med icke-kommunikativa sådana, d.v.s. hur externa 

faktorer inverkar på samtal. Som komplement till sådan teori fungerar dels samtalsanalys, dels 

textbindningsanalys. Dessa teoribildningar gör det nämligen möjligt att beskriva hur textinterna 

element, t.ex. konstituenter, närhetspar och diskursiva positioneringar, kan kopplas till varandra. 

Sådana fenomen, som befinner sig på mikronivå, påverkar hur andra fenomen på makronivå, t.ex. 

kommunikativa verksamheter, utformas. Som framgår i undersökningens två första frågeställningar 

intresserar jag mig för med vilka kommunikativa medel som de undersökta chattsessionernas 

aktörer anknyter till varandras kommentarer samt vilken roll dessa anknytningar spelar när 

aktörerna gör diskursiva anspråk och förverkligar sina kommunikativa projekt. Följaktligen ligger 

det nära till hands att se på anknytningarna som förhandlingar mellan aktörer om vilken kunskap 

som etableras. Därför antar jag ett konstruktivistiskt perspektiv på undersökningen. 

3.1 Verksamhetsteori 

Verksamhetsteori syftar till att överskrida gränser mellan det kommunikativa och det icke-

kommunikativa. Linell (2011:76) ger som exempel de samtal mellan sjukvårdsföreträdare och 

patient som sker före och efter det kirurgiska ingrepp som sjukvårdsföreträdarna har i uppgift att 

utföra, men även andra exempel på detta fenomen är aktuella att ge. Polisen, exempelvis, vars inlägg 

är objekten för den här undersökningen, har som yttersta uppgift att upprätthålla de lagar som 

politikerna stiftar. På sin hemsida skriver de att de med sin närvaro i sociala medier vill ”öka 

dialogen med allmänheten genom att vara synliga och tillgängliga där många människor är” (Polisen 

2018). Mer ingående mål med närvaron är att ”dela brottsförebyggande information och tips för 
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att minska brottsligheten” (ibid), ”genom att berätta om polisens arbete bidra till ökad trygghet” 

(ibid) samt ”nå ut och få in tips om och vittnesuppgifter för att kunna lösa ett specifikt brott” (ibid). 

För att uppnå dessa mål har de bl.a. skapat ett facebookkonto, där de vid behov tar initiativ till 

chattssessioner med läsare. I min analys av dessa chattsessioner utgår jag ifrån att var och en av 

chattsessionerna utgör en skild kommunikativ verksamhet som i sin tur innehåller kommunikativa projekt 

utförda av olika aktörer (Linell 2011). På så sätt kan jag svara på den andra respektive den tredje av 

undersökningens frågeställningar. 

Linell definierar en kommunikativ verksamhet som en situerad interaktion, vilket innebär att 

den utgör en enskild, social situation som både är unik och präglas av återkommande rutiner 

(2011:74). Han beskriver den som ”en komplex handlingssekvens med olika faser” och menar att 

verksamheten representerar ”en övergripande struktur i relation till de handlingar, yttranden, 

specifika kommunikativa projekt, etc. som lokalt genomförs i mötet” (2011:85). De kommunikativa 

verksamheterna ingår alltså ofta i överordnade verksamheter som inte är kommunikativa i första 

hand. När nya kommunikativa verksamheter bildas, skriver Linell (2011:84f), implementerar 

människor preliminära typifieringar, d.v.s. förväntningar, på dessa, baserade på hur de tidigare 

verksamheterna har situerats. Om flera verksamheter har situerats på liknande sätt kan människors 

typifieringar ge upphov till så starka mönster att det snarare ger anledning att tala om en 

verksamhetstyp. Verksamhetstyper hålls ihop av ramar som konstituerar diskussionerna inom den 

och som verksamheternas aktörer därför måste förhålla sig till för att uppnå sina mål med 

interaktionen (ibid). Bellander (2014:139) förtydligar distinktionen genom att klargöra att 

kommunikativa verksamheter skapas och återskapas aktivt och medvetet av de aktörer som ingår i 

dem, medan den kommunikativa verksamhetstypen å sin sida mer implicit begränsar deras 

interaktionella handlingsutrymme, eftersom aktörerna oftast är mindre medvetna om den. Vidare 

menar hon att den kommunikativa verksamhetstypen ska ses som ”det som håller ihop och 

integrerar kontextuella, interaktionella och språkliga dimensioner i kommunikationen” (ibid). 

I min undersökning betraktar jag de chattsessioner som Polisens facebooksida initierar som 

tillhörande den kommunikativa verksamhetstypen polisiär chattsession på Facebook, eftersom 

chattsessionerna har situerats på likartade sätt. Eftersom jag har valt ut totalt åtta trådar ur fem 

olika chattsessioner innebär det att jag aldrig kan uttala mig om hur hela den kommunikativa 

verksamhetstypen fungerar, utan enbart hur ett antal utvalda kommunikativa verksamheter 

fungerar inom denna. Klart är dock att ramarna för den kommunikativa verksamheten har stora 

likheter med ramarna för den kommunikativa verksamhetstypen. Det innebär att när en aktör t.ex. 

gör försök till att utvidga ramarna för en kommunikativ verksamhet, d.v.s. en chattråd, bidrar 

aktören även till att utvidga ramarna för den kommunikativa verksamhetstypen ’chattsession’. 

En kommunikativ verksamhet kan alltså inrymma diverse kommunikativa projekt. Dessa 

projekt befinner sig på en mikronivå, medan kommunikativa verksamheter och verksamhetstyper 

befinner sig på en mesonivå.  Bellander definierar kommunikativa projekt som ”en kommunikativ 

uppgift som deltagarna löser, eller försöker lösa, under ett skede av interaktionen” (2014:140). När 

jag i analysen beskriver hur aktörernas olika kommunikativa projekt förhåller sig till varandra 

nämner jag ibland att de konvergerar till (ung. ’närmar sig’) respektive divergerar från (ung. ’fjärmar sig 

ifrån’) varandra. Denna uppdelning utarbetades ursprungligen inom dialektologin för att beskriva 

hur olika dialektala varieteter påverkas av varandra (jfr Sundgren 2007:337ffff). Eftersom dialekter 

är resultat av språkliga förhandlingar mellan talare formas de kontinuerligt, ungefär så som den 
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diskursiva kunskapen formas av textuella förhandlingar i datormedierade dialoger. Med det sagt vill 

jag dock betona att begreppsparet konvergens‒divergens inte ingår i den verksamhetsteori som Linell 

(2011) beskriver. 

De kommunikativa projekten konstrueras och löses av deltagarna inom den kommunikativa 

verksamheten. Därför utformas projekten olika beroende på vilka mål som deltagarna har med 

interaktionen samt vilken eller vilka funktioner de fyller inom densamma. Här skiljer Linell mellan 

termerna positionering och roll. Positioneringar, å ena sidan, är de dynamiska förhållningssätt till roller 

och verksamhetstyper såväl som till interaktionens olika episoder och yttranden som de inblandade 

aktörerna kan inta. En roll, å andra sidan, är det statiska förhållningssätt som knyter an till 

”någorlunda stabila komplex av förväntningar, rättigheter och skyldigheter” (Linell 2011:179). 

Roller kan därför beskrivas som ”mönster i deltagares positioneringar” (ibid). Deltagarroller kan 

delas in i två nivåer. Den ena nivån utgörs av diskursiva roller, vilket innefattar sådana aktiva och 

passiva deltagare som talare, adressat, indirekt adressat, åhörare, publik och tjuvlyssnare. Den andra 

nivån utgörs av verksamhetsroller knutna till särskilda kommunikativa verksamhetstyper, vilket kan 

innefatta t.ex. läkare och patient, förhörsledare och förhörd eller framläggare och kommentator 

(2011:180). 

3.1.1 Villkor för institutionell dialog 

Adelswärd (1995) beskriver institutionella samtal och den kommunikation som kännetecknar 

sådana. Hon definierar ett samtal som institutionellt om det förs mellan en yrkesutövare å ena sidan, 

d.v.s. en ”socialt erkänd och sanktionerad expert som för att utföra vissa bestämda uppgifter […] 

har tillgång till mer eller mindre fasta rutiner” (1995:109) och en s.k. lekman å andra sidan, d.v.s. 

en person som inte besitter dessa professionella befogenheter (jfr Linell 2011:69). Linell påpekar 

vidare att många institutionella samtal har en reglerad turtagning samt en deltagarstruktur där de 

diskursiva rollerna är knutna till tydliga verksamhetsroller (2011:68). Därutöver uppger han att 

samhällsrepresentanten i institutionella samtal så som domstolsförhandlingar, socialbyråsamtal och 

åklagar-tilltalad-samtal redan på förhand kan sägas ha ett övertag. Vid en domstolsförhandling har 

t.ex. den tilltalade beordrats att infinna sig, medan en klient i ett socialbyråsamtal har en större del 

i ansvaret för att samtalet kommer till stånd (ibid).  Detta innebär att kriterier för institutionella 

samtal kan vara uppfyllda i olika grad utan att något av samtalen förlorar beteckningen som 

institutionellt. 

Adelswärd påpekar att studiet av institutionella samtal inom den nyare språkforskningen i allt 

större utsträckning har kommit att lägga vikt vid kommunikativa snarare än språkstrukturella 

aspekter av samtalen, vilket innebär ett upprättat intresse för ”språket i bruk, för själva 

interaktionen och för dialogiska drag i språket” och att man studerar ”de språkliga yttringarnas 

samband med den aktuella situationen, t.ex. med de övriga samtalande och deras maktrelationer, – 

kort sagt samtalets samband med den totala verksamhet som det är en del av” (1995:110). 

Adelswärd listar, utifrån Agar (1985), tre huvudsakliga mål med det institutionella samtalet ur den 

institutionella representantens perspektiv: ställa en diagnos, utfärda ett eller flera direktiv samt 

författa en rapport (1995:114ff). Adelswärd menar härutöver att ”ett bestämt mönster, nämligen 

fråga‒svar, kan finnas i alla institutionella samtal”, där den institutionella representanten ställer 

frågorna och lekmannen svarar (ibid). Detta bekräftas av Linell (2011), som menar att många 
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institutionella samtal, ”i motsats till det vardagliga improviserade samtalet” (2011:68) har ”en 

reglerad turtagning” (ibid). Hur man utifrån dessa kriterier ska klassa sådana samtal där den ena 

deltagaren visserligen är en institutionell representant och den andra är en lekman, men där det 

snarare är lekmannen som ställer frågorna, är däremot oklart; hur och i vilken utsträckning en sådan 

omvänd uppgiftsfördelning inverkar på maktskillnaden mellan deltagarna i samtalet likaså. 

3.2 Konstruktivism 

Att kommunikativa verksamheter skapas och återskapas aktivt och medvetet av de aktörer som 

ingår i dem innebär att interagerandet är en process. Processen inrymmer en mängd handlingar på 

mikronivå som tillsammans konstruerar den kommunikativa verksamhet på mesonivå som 

samtidigt konstituerar handlingarna i fråga. Ett sådant, konstruktivistiskt synsätt på språk innebär 

att bl.a. kategorier och idéer inte är ”på förhand givna eller har en neutral och stabil kärna” (Hagren 

Idevall 2016:14). Dessutom innebär det att människor, när de ger uttryck för dessa kategorier och 

idéer, upprätthåller sociala relationer, strukturer och normer genom att etablera dessa i människors 

medvetande. När många människor bär på de föreställningar som kategoriseringarna ger upphov 

till upprätthålls föreställningarna sedan kollektivt genom handlingar som sker i anslutning till dessa 

(ibid). 

Att diskutera med andra aktörer inom en kommunikativ verksamhet är alltså att förhandla, inte 

bara om hur verksamheten i sig ska utformas, utan även om makt och kunskap. Hagren Idevall 

(2016:15) redogör för att kunskap konstrueras genom att den legitimeras inom ett nätverk. Utifrån 

den kunskap som görs giltig i den aktuella kontexten och tidsepoken upprättas maktrelationer. 

Detta innebär att den kunskap som en människa besitter har betydelse för i vilken utsträckning hen 

tilldelas makt inom sitt nätverk eller samhället i stort och således i vilken utsträckning hen kan 

definiera och sprida sina perspektiv. När sådant kunskapsinnehav utövar inflytande över och 

formar ett objekt betecknar Hagren Idevall detta som en diskurs, ett slags språklig praktik som ”gör 

världen begriplig utifrån de perspektiv som är giltiga i det omgivande samhället vid en bestämd 

tidpunkt”(ibid). 

Synsättet att vardaglig interaktion bygger på förhandlingar om kunskap stärks av Stivers et al. 

(2011). Författarna menar att aktörers framgång i förhandlingarna har att göra med i vilken 

utsträckning dessa har kunskapsmässig tillgång till centrala förhållanden, vilka rättigheter och 

skyldigheter som kunskapen i fråga omgärdas av, hur säkra aktörerna är på den kunskap som de 

besitter och vilken auktoritet som aktörerna strävar efter eller förhandlar om (2011:1). En sådan 

konceptualisering, fortsätter de, bygger på att kunskap är dynamisk, multidimensionell och går att 

gradera. När människor således förlitar sig på sådana epistemiska resurser som kunskap samt 

sprider dessa görs det i enlighet med socialt etablerade principer om hur kunskapen ska organiseras. 

Därför kan man säga att kunskapen formas av de kalibreringar på mikronivå som aktörer gör i 

interaktioner och som bidrar till att inverka på inte bara de sociala relationer som interaktionerna 

ingår i utan även graden av interaktionellt samarbete (ibid). 
  



22 
 

3.3 Textbindningsanalys 

Nyström (2001:9) skriver att sammanhang är ”textkonstituerande”, eftersom det ingår i vår 

definition av begreppet text. Inte bara frågan om huruvida delarna i en text har ett gemensamt 

innehåll eller huruvida det förekommer komponenter som markerar samband mellan meningar 

avgör om det rör sig om en text, utan även hur den verkar i sitt kommunikativa sammanhang. 

Nyström fokuserar dock på de textinterna sammanhangsmekanismer som hon kallar för 

textbindning och som ger upphov till olika grader av koherens och kohesion. Hon beskriver att det är 

inom den textlingvistiska forskningstraditionen som studiet av textbindning hör hemma, men 

betonar att texter kan vara både muntliga och skriftliga (2001:10). Linke et al. (2004:297) å sin sida 

redogör för de textlingvistiska uppfattningar där hänsyn i större utsträckning tas till konkreta 

gestaltningsformer än till det medium inom vilket språkliga yttranden figurerar. En 

textbindningsanalys av ett material är alltså relevant att överväga så länge någon form av textuellt 

sammanhang går att utröna, oavsett hur kommunikationen medieras. 

Nyström (2001) analyserar textbindning på flera olika nivåer och introducerar i sin analysmodell 

flera användbara termer och begrepp. Hon skriver t.ex. att varje mening i en text bör anknyta till 

något som är känt sedan tidigare i den, om texten ska vara begriplig för läsaren. Om ingen växling 

görs i texten mellan gammal och ny information, närmare bestämt om ingen ny information 

tillkommer i den, blir texten ointressant för läsaren (2001:12). I ett samtal kan man tänka sig att det 

ligger i samtalsparternas intresse att använda sig av någon form av textbindning för att upprätthålla 

det interaktionella samarbete som samtalet ifråga utgör. Jag har dock valt att inte analysera vilken 

typ av bindning som håller samman konversationens olika s.k. konstituenter, d.v.s. 

betydelsebärande, språkliga enheter. Istället undersöker jag huruvida konstituenterna introduceras, 

modifieras, utvidgas, reproduceras eller negligeras. Denna av mig skräddarsydda distinktion hade varit 

möjlig att omvandla till en referensbindningsanalys av det slag som Nyström presenterar. Eftersom 

jag dock betraktar de diskussioner som pågår inom den specifika kommunikativa verksamheten 

som ständiga förhandlingar utförda av aktörer med skiftande intressen och inte som statiska 

slutprodukter, bedömer jag att en sådan indelning är mindre förenlig med ändamålet. Däremot 

anser jag att det fortfarande, i analysen av dessa textuella förhandlingar, är meningsfullt att utgå 

ifrån den analysenhet, konstituenten, som Nyström också utgår ifrån. 

För att kunna svara på undersökningens första och andra frågeställning, nämligen med vilka 

kommunikativa medel som chattsessionernas aktörer anknyter till varandras kommentarer 

respektive hur de använder sig av dessa för att förhandla om det diskursiva utrymmet och för att 

förverkliga sina respektive kommunikativa projekt, har jag hämtat analysverktyg från tre skilda håll. 

Den första verktygslådan innehåller delar av den referensbindningsanalys som Nyström (2001) 

redogör för. Mer konkret stryker jag här under centrala s.k. konstituenter, d.v.s. betydelsebärande, 

språkliga enheter, i de analyserade kommentarerna. Huruvida jag klassificerar en språklig enhet i 

materialet som en konstituent avgörs av i vilken utsträckning den etableras som central och 

betydelsebärande av diskussionernas aktörer. I allmänhet kan man dock säga att en konstituent 

utgörs av en sammanhållen nominalfras eller verbfras, som i sig kan innehålla ytterligare 

konstituenter (jfr Nyström 2001:37). Jag inbegriper inte alla de ”bindningar” som konstrueras i 

materialet, utan enbart de som har betydelse för den diskursiva förhandlingen. Samtidigt är det inte 

ett absolut krav att en konstituent måste ha en koppling till en annan konstituent för att den ska 
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göras relevant som sådan. Ett exempel på detta är sådana konstituenter som jag klassificerar som 

introducerande och som har potential för ett etableras som betydelsebärande senare i den diskursiva 

förhandlingen, men som inte alltid reproduceras eller modifieras, utan ibland rentav negligeras. Vad dessa 

klassificeringar grundar sig på redogör jag för senare i detta kapitel. 

3.3.1 Applicering av konstituentanalysen 

Att avgöra huruvida en konstituent negligeras, introduceras, utvidgas, modifieras eller reproduceras 

är inte enkelt, eftersom det beror på det sammanhang som konstituenterna införlivas i. I det här 

kapitlet kommer jag dock att redogöra för några huvudsakliga skillnader mellan de olika textuella 

förhållningssätt, utifrån vilka jag bedömer de kommentarer som chattsessionernas deltagare har 

publicerat, samt vilka följder som bruket av dem kan få på de diskursiva förhandlingarna. Eftersom 

jag fokuserar på en analys av det faktiska bruket av konstituenter får jag ingen vetskap om 

aktörernas intentioner med dessa, utöver vad som verkar vara sannolikt i det sammanhang som de 

förekommer i. Det är vidare alltså viktigt att inte betrakta de olika förhållningssätten som statiska. 

Genom att beskriva t.ex. reproducerande och modifierande konstituenter som reproduceranden 

respektive modifieranden istället för reproduktioner och modifikationer, vill jag betona det processuella i 

dem. Härnäst följer en redogörelse för de textuella förhållningssätten, en efter en. 

En konstituent negligeras om den aktivt ignoreras av den nästkommande deltagare som 

positionerar brukaren av konstituenten ifråga som direkt adressat. Detta förhållningssätt är inte 

särskilt vanligt förekommande; min uppfattning är att den nästkommande deltagaren ifråga 

vanligtvis snarare introducerar egna konstituenter än att negligera andras, vilket dock så klart också 

är en textuell förhandlingsstrategi som bidrar till att göra anspråk på det diskursiva utrymmet. Att 

en samtalsaktör negligerar en annan aktörs konstituenter betyder i regel att dennas anspråk på 

kunskap inte godtas, vilket minskar den negligerade aktörens chans till vidare inflytande i den 

diskursiva förhandlingen. 

En konstituent introduceras således om den inte förhåller sig till någon tidigare konstituent i 

samtalet. Detta är även fallet om det inte finns några tidigare konstituenter att förhålla sig till, 

antingen beroende på att konstituenten ifråga ingår i en trådskapande kommentar, eller för att den 

ingår i en kommentar som på olika sätt bryter med tidigare samtalsfaser. Det att introducera en 

eller flera konstituenter kan fylla huvudsakligen två funktioner. För det första kan det, som jag 

nämnde i ovanstående stycke om det negligerande förhållningssättet, vara ett sätt att förhindra en 

tidigare samtalsaktörs konstituenter från att ges vidare utrymme. För det andra kan det göras i en 

samtalsfas, allra oftast i början av ett samtal, där det inte finns några tidigare konstituenter att 

förhålla sig till. Här skulle man kunna hävda att en aktör, genom att starta en ny tråd och inte 

kommentera i någon av de redan befintliga trådarna, ändå förhåller sig på något sätt till 

konstituenterna i dessa trådar, men eftersom min analys enbart innefattar förhandlingar inom 

trådarna var för sig, tar jag ingen hänsyn till sådana förhållningssätt. I vilket fall som helst kan man 

konstatera att det är riskabelt för en aktör att introducera en konstituent, eftersom denna 

konstituent riskerar att negligeras senare i förhandlingens skede. Å andra sidan blir utdelningen 

desto större om konstituenten i fråga godtas på något sätt, eftersom det kan bidra till att en 

hegemonisk diskurs eller en tidigare samtalsfas bryts eller försvagas. 
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När en konstituent reproduceras innebär det att den används i en form som är nästintill identisk med 

den som en tidigare deltagare gjorde bruk av, d.v.s. inte nödvändigtvis den deltagare som gjorde 

bruk av konstituenten senast i diskussionen. Med en nästintill identisk form menar jag att referenten 

ska vara densamma i den reproducerade konstituenten, men att jag generellt tillåter växling av 

ordklass samt variation av bestämningar kring ett huvudord. Detta motsvarar de krav som Nyström 

(2001:41) ställer på den första respektive andra huvudtypen av s.k. modifierad identitet. När en 

konstituent uppfyller de formella kriterierna för att beskrivas som reproducerande, men omges av 

faktorer som medverkar till att den avviker för mycket från konstituenten den förhåller sig till, gör 

jag dock en anpassad bedömning. Att en konstituent reproduceras kan stärka det diskursiva 

anspråket hos den aktör som är ansvarig för konstituenten i fråga och därigenom även aktörens 

förhandlingsposition. I mitt undersökta material förekommer det dock även fall där aktörer 

reproducerar en annan aktörs konstituent(er) som ett sätt att temporärt utnyttja den hegemoniska 

diskursen och stärka sitt eget förhandlingsläge. 

När en konstituent modifieras är det tydligt att användaren som modifierar den mer eller mindre 

aktivt undviker att reproducera den. Detta görs i syfte att etablera en alternativ diskurs och således 

förhandla om vilken kunskap som ska klassas som giltig i den aktuella diskussionen. Den 

konstituent som är resultat av modifierandet utgörs nämligen av en annan referent än den 

modifierade konstituenten. När en konstituent modifieras försvagar detta huvudsakligen 

konstituenten och det diskursiva anspråk som den är en del av. Att konstituenten modifieras 

betyder visserligen att den uppmärksammas i någon mån, d.v.s. att den åtminstone inte negligeras, 

men samtidigt blir den långt ifrån reproducerad. Det innebär att det diskursiva anspråk som den 

modifierade konstituenten representerar fortfarande ifrågasätts. Samtidigt kan modifieranden fylla 

olika funktioner och få olika följder för den diskursiva förhandlingen, varför kategorin inte bör 

betraktas som given. Detta gäller för övrigt samtliga av de presenterade förhållningssätten. 

När en konstituent utvidgas bedömer jag det som att den förhåller sig till en tidigare konstituent 

på ett sätt som är en blandning mellan att den reproduceras och att den modifieras. Detta är vad 

som i det typiska fallet motsvaras av delidentitet i Nyströms modell, d.v.s. att ett led utökas med ett 

annat led, så att det bildar ett sammansatt ord (2001:42). När en konstituent utvidgas behåller den 

sin form, vilket alltså inte är fallet när den modifieras. Detta innebär att det diskursiva anspråk som 

den ursprungliga konstituenten symboliserar huvudsakligen ges utökat utrymme i de fortsatta 

förhandlingarna. 

Det bör understrykas att en konstituent inte först behöver ha introducerats för att utvidgas, 

modifieras, reproduceras eller negligeras senare i förhandlingen. Detta är till exempel fallet i tråd A 

om bedrägerier. I den tråden gör aktören Abraham visserligen bruk av adverbet aldrig, ett adverb 

som den direkt därpå följande aktören Auðrun också använder sig av. Eftersom det är tydligt att 

Auðrun i det här fallet legitimerar Abrahams diskursiva anspråk för att utforma sitt eget dito, menar 

jag att hon reproducerar Abrahams konstituent. Detta gäller trots att Abraham inte introducerade 

konstituenten i sin egen kommentar, eftersom han antagligen inte hade för avsikt att låta den fylla 

någon annan funktion än just som adverb. Se kapitel 4.1 för en mer detaljerad genomgång av den 

beskrivna tråden. 
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3.4 Samtalsanalys 

Samtalsanalys (CA) beskriver, analyserar och förstår samtal som en grundläggande del av den 

mänskliga interaktionen. Den fokuserar varken på samtalsaktörernas kognitiva förutsättningar eller 

de sociala attribut som aktörerna är bärare av, utan på hur interaktionen mellan aktörerna 

struktureras. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. genom att dela in ett samtal i faser där olika 

interaktionella val görs relevanta, eller genom att redogöra för hur olika interaktionella praktiker 

samverkar med varandra och så på vis konstruerar mening i ett samtal. Det viktigaste inom 

samtalsanalysen, beskriver Sidnell, är inte vilka teoretiska ramverk eller metoder som används. 

Fokus ligger istället på att beskriva en liten del av verkligheten för att förstå hur denna fungerar 

(2010:1f).  En sådan ambition har jag även med min undersökning, som analyserar åtta utvalda 

chattrådar ur fem olika chattsessioner. 

När det kommer till det medium inom vilket ett språkligt yttrande verkar, har forskningen 

traditionellt sett förknippat samtalsanalys med det muntligt realiserade och textlingvistik med det 

skriftligt realiserade språket. Inom de båda disciplinerna tenderar dock allt mindre fokus att läggas 

på det specifika mediet och dess karaktäristika. Istället tas i större utsträckning hänsyn till de 

konkreta gestaltningsformer och till de formella och innehållsligt komplexa funktionella enheter 

som språk består av (Linke et al. 2004:297). T.ex. argumenterar Linke et al. (2004:317) för att ett 

antal textlingvistiska perspektiv går att applicera på muntliga samtal. Ett av dessa är textbindning, 

som här beskrivs analysera hur språkliga kopplingar mellan närliggande yttranden bildar ett nät av 

deltexter vilka tillsammans bidrar till att forma en koherent slutprodukt. En analys av dessa 

textbindningar kan i många fall överföras till en analys av graden av responsivitet mellan yttranden 

och således graden av interaktionellt samarbete i ett samtal (ibid). Denna utsuddade skiljelinje 

mellan muntligt och skriftligt får till följd att det är meningsfullt att undersöka muntliga samtal med 

texlingvistiska metoder. Det får också till följd att det är meningsfullt att undersöka skriftliga samtal 

med såväl textlingvistiska som samtalsanalytiska metoder. Det är också vad jag åstadkommer med 

min undersökning av Polisens chattsessioner på Facebook. 

Möjligheten att använda sig av samtalsanalytiska verktyg för att beskriva skriftligt material har 

utforskats i ett antal tidigare studier. Ekberg et al. (2013) undersöker hur terapeuter och klienter 

hanterar den terapeutiska relation som utgör en nätbaserad psykoterapitjänst för behandling av 

depression. Forskarna mäter i vilken utsträckning de undersökta terapeuterna förhåller sig till 

klienternas utsagor samtidigt som terapeuten försöker att bibehålla kontrollen över sin 

institutionella uppgift. Resultatet visar att terapeuterna använder sig av två huvudsakliga 

tillvägagångssätt för att få tillgång till den eftertraktade informationen. Det ena tillvägagångssättet 

går ut på att tacka klienten för informationen; det andra går ut på att bekräfta klientens negativa 

utsagor. Båda tillvägagångssätten medverkar till att klientens respons accepteras och ger därigenom 

terapeuten utrymme att ställa en ny fråga inom samma samtalstur. Ekberg et al. understryker att 

det inte är detsamma att undersöka synkron eller semi-synkron nätbaserad interaktion som det är 

att undersöka verkliga samtal i vilka aktörer kan uttrycka sig med hjälp av intonation, mimik och 

gester. De argumenterar emellertid för att dessa paralingvistiska tillgångar inte är analytiskt utan 

systemiskt begränsande, vilket innebär att aktörerna i nätbaserade konversationer istället för att 

begränsas från kommunikation snarare tvingas hitta substitut till det verkliga samtalets verktyg 

(Ekberg et al. 2013:5). 
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Den andra verktygslåda som jag använder för att besvara undersökningens första respektive andra 

frågeställning har jag hämtat från det samtalsanalytiska forskningsfältet. Eftersom materialets 

diskussioner dock inte realiseras muntligt och synkront, utan skriftligt och semi-synkront, har jag 

enbart valt ut analysverktyg som går att applicera på ett sådant material. Följaktligen blir det, med 

hänsyn till min avsikt att ta reda på i vilken utsträckning nätdiskussioners aktörer anknyter till 

varandras kommentarer, meningsfullt att involvera s.k. närhetspar. De närhetspar som studeras är 

fråga‒svar, komplimang‒mottagande av komplimang, hälsning‒tillbakahälsning, anklagelse‒motreaktion och 

förslag‒välkomnande/avvisande (jfr Linke et al. 2004:316). I anknytning till de resonemang som jag för 

i resultatdelen om huruvida dessa närhetspar etableras eller ej kommer även ett par andra 

samtalsanalytiska begrepp, bl.a. prefererad respektive disprefererad respons, att involveras. Med 

prefererad och disprefererad respons avser jag hur responsen förhåller sig till det som förväntas ur 

ett samtalsanalytiskt perspektiv, d.v.s. huruvida den fullföljer ett närhetspar eller ej. 

Trots att inte alla yttranden går att dela in i närhetspar, något som visar sig i delar av materialet, 

vill jag betona att närhetsparen fortfarande kan tjäna som utgångspunkt för att kategorisera den 

kommunikation som förekommer. När det gäller vissa av närhetsparen behöver dock vissa 

förtydliganden göras. Ett sådant förtydligande är att en fråga inte behöver innehålla ett frågetecken 

för att närhetsparet fråga‒svar ska aktualiseras. Ett annat sådant förtydligande är att jag inte räknar 

en s.k. taggning som hälsning, eftersom en taggning inte kräver en tillbakataggning i samma 

utsträckning som en hälsning kräver en tillbakahälsning i närhetsparet hälsning‒tillbakahälsning. Att 

avgöra huruvida en kommentar initierar eller fullföljer ett närhetspar är vidare inte alltid enkelt. Till 

exempel skulle man kunna betrakta alla kommentarer som samtalsanalytiska förslag i den 

bemärkelsen att de konstrueras som bidrag i en pågående, diskursiv förhandling. Detta har jag dock 

valt att inte göra. 

Även frågan om vem eller vilka som är en kommentars tilltänkta adressat har betydelse för att 

utröna hur diskussionerna utformas, d.v.s. i vilken utsträckning de inblandade aktörerna får 

utrymme för textuella förhandlingar inom ramarna för den kommunikativa verksamheten. I 

kartläggningen av denna aspekt använder jag mig, i min tredje metodiska verktygslåda, av den 

modell som tillhandahålls i Sörlin & Söderlundh (2014) och som skiljer mellan direkta och indirekta 

adressater. När det kommer till samtalsturers adressering går det att dra ytterligare liknelser till 

samtalsanalysen, där man brukar skilja mellan att nominera en talare och att bli nominerad av en 

föregående talare. Att sådana nomineringar har betydelse för vem som förfogar över makt i ett 

samtal gäller även för skriftliga konversationer. I min undersökning följer jag dock Sörlin & 

Söderlundhs exempel, vilket innebär att jag, istället för att analysera nomineringar av talare, 

fokuserar på att redogöra för hur och av vem de olika aktörerna positioneras som den ena eller den 

andra adressatstypen (jfr 2014:461). Sörlin & Söderlundh redogör i sin undersökning av fråga-

svarsverktyget på Försäkringskassans Facebooksida tre medel för hur direkta och indirekta 

adressater positioneras. För det första analyseras inläggets innehåll, ”dvs. om deltagarna knyter an 

till varandras ämnen över inläggen eller inte” (ibid). För det andra studeras ”tilltalsformer av olika 

slag, såsom hälsningsfraser följt av namn” (ibid). För det tredje beaktas ”inläggets placering i en 

sekvens” (ibid). Det sista medlet, menar de, syftar på att klargöra i vilken utsträckning deltagarna i 

fråga aktualiserar närhetspar av olika slag (ibid). Det sista resonemanget visar att ett studium av 

närhetspar hänger nära samman med ett studium av diskursiv positionering. Sörlin & Söderlundhs 

tredelning gör det också tydligt att positionering kan åstadkommas i skiftande utsträckning, men 
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fortfarande klassificeras som sådan. I vissa fall av positionering kan alltså samtliga av de redovisade 

medlen aktualiseras under en och samma tur, medan enbart en av de tre medlen aktualiseras i andra 

fall. Vilka medel som aktörerna i mitt material tar till när de positionerar kommentarernas olika 

adressater framgår i min analys. I de fall då det är oklart vilken aktör som positioneras som den ena 

eller den andra adressaten, eller i de fall då flera tolkningar föreligger, tar jag upp detta till diskussion. 
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4. Analys 

I detta kapitel presenteras de analyserade trådarna var för sig. Varje ny kommentar i tråden 

representeras av ett numrerat stycke, förutom i de fall då kommentarerna är så korta att det inte 

motiverar detta. För att uppnå största möjliga autencitet har jag återgivit kommentarerna exakt så 

som de uppträder i materialets respektive chattråd. 

Vad gäller terminologin i själva presentationen kan några överväganden vara värda att förtydliga. 

Så benämner jag t.ex. det kommunikativa bidrag, eller den samtalstur, som initierar en chattsession, 

d.v.s. Polisens inlägg med information om chattsessionen, som inlägg. Den inläggstext som jag 

presenterar i respektive kapitel är den redigerade version som jag har kunnat nedteckna vid 

analystillfället. Hur inläggstexterna var formulerade före eller under chattsessionen har jag ingen 

kännedom om, eftersom samtliga chattsessioner hade avslutats när jag påbörjade min analys. 

Resterande samtalsturer, d.v.s. sådana som jag inte klassificerar som inlägg, benämner jag som 

kommentarer, oavsett om det rör sig om en trådstartande kommentar eller ej. Vidare namnger jag de 

ingående aktörerna efter den bokstav som tråden de figurerar i representerar, så att förnamnen till 

samtliga icke-polisiära aktörer i t.ex. tråd H börjar på denna bokstav. Detta gör det enklare att följa 

presentationen och skilja de olika aktörerna åt, då det rör sig om totalt trettio sådana. I analysen 

stryker jag under de språkliga enheter som jag klassificerar som konstituenter. Se kapitel 3 för en 

redogörelse för hur denna klassificering görs. 

4.1 Tråd A: Ambjörns metod för att undgå bedrägeri 

I ett inlägg på sin facebooksida uppmanar Polisen sina läsare att ställa sina frågor om bedrägerier i 

kommentarsfältet för att sedan få dessa besvarade av myndighetens experter. Läsarna uppmanas 

att hålla en god ton under chattsessionen, som varar i två timmar. I de två inläggen dessförinnan, 

varav ett publiceras tidigare under samma dag och det andra dagen därföre, informerar Polisen om 

möjligheten att chatta med de experter som här också benämns ”Polisens nationella 

bedrägericenter”. 

4.1.1 Analys av tråd A 

Användaren Ambjörn inleder en tråd med en kommentar, i vilken han presenterar en metod som 

går ut på att genom att logga in i bank-id-applikationen utan att ange kod kontrollera huruvida det 

är hans bank eller inte som har initierat en bank-id-inloggning. 

(1) Ambjörn Jag har en fundering om någon ringer och vill att jag skall logga in på min bank med 

BankID om jag då startar BankID och kanske ser att min bank initierat BankID jag skriver inte in min 

kod och stänger BankID vad tror ni om den metoden 

Ambjörn, vars kommentar jag klassificerar som ett förslag, skriver genomgående i jag-form. Den 

direkta adressaten för funderingen uttrycks inte explicit, men tilltalas ni, varför man bör anta att 
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denna är Polisen, eftersom det är de som har initierat chattsessionen i fråga. De mest centrala 

konstituenterna i Ambjörns kommentar är någon ringer, min bank, Bank-ID, starta, initiera, skriva in, 

min kod, stänga och den metoden. 

Ambjörns förslag till metod avvisas dock av Polisen, som menar att en bank, för att stoppa ett 

pågående bedrägeri, inte har något behov av att Ambjörn som användare loggar in på sin bank. 

Polisen kommer istället med ett nytt förslag på tillvägagångssätt. Eftersom Polisen därigenom inte 

välkomnar Ambjörns förslag, vilket vore den prefererade responsen, räknar jag samtidigt deras 

respons som avvisande och ett fullföljande av närhetsparet förslag‒avvisande. 

 
(2) Polisen Eller så avslutar du bara samtalet och varken loggar in eller ger ut några koder. En bank 
som ska stoppa ett pågående bedrägeri har inget behov att att du loggar in på din bank för att kunna 
stoppa bedrägeriförsöket. 

Ambjörn tilltalas av Polisen i du-form, vilket tillsammans med kommentarens ämnesfokus innebär 

att han är dess direkta adressat. Det går dock inte, med ett sådant du-tilltal, att utesluta indirekta 

adressater, så som en ej aktiv allmänhet. Polisen reproducerar två av Ambjörns konstituenter, 

nämligen logga in, bank och kod(er). Några av konstituenterna modifieras vidare; så blir Ambjörns 

någon ringer till samtalet och skriva ut till ge ut. Därutöver introducerar Polisen ett antal egna 

konstituenter, såsom avslutar, ett pågående bedrägeri och bedrägeriförsöket. Med hjälp av sistnämnda 

konstituenter initierar Polisen sannolikt ett försök att placera ärendet inom ramarna för den aktuella 

verksamheten att svara på frågor om bedrägerier. 

Nästa kommentar, skriven av Anders, innehåller en retorisk fråga om huruvida det står i bank-

id-applikationen vem eller vad det är som Ambjörn legitimerar sig för när han startar den. 

 
(3) Anders Dessutom står det väl när du startar Bank Id appen vem/vad det är du legitimerar dig 
för.? 

Anders fråga är riktad till trådskaparen Ambjörn, vilket gestaltas med ett fortsatt du-tilltal. Att 

Anders syftar till att komplettera Polisens svar på Ambjörns kommentar märks genom bruket av 

adverbet dessutom. Han reproducerar en av Ambjörns konstituenter, nämligen starta, och utvidgar 

Ambjörns konstituent BankID till Bank Id appen. Sedan modifierar han Ambjörns någon till vem/vad 

och introducerar konstituenten legitimera. Att det sker flera utvidgningar och modifieringar av 

Ambjörns konstituenter i Anders kommentar stärker intrycket av att kommentaren i huvudsak 

riktar sig till honom och inte till Polisen. Ambjörn är alltså kommentarens direkta adressat. Precis 

som i fallet med Polisen välkomnar Anders inte Ambjörns förslag, utan omförhandlar detta. Därför 

räknar jag även Anders respons som ett fullföljande av närhetsparet förslag‒avvisande. 

I Polisens därpå följande kommentar bekräftar de den fråga som Anders ställde i den föregående 

kommentaren, samtidigt som Polisens kommentar kompletteras med information om att de som 

inte har full koll på tekniken riskerar att inte vara lika vaksamma på försök till bedrägerier. Även 

om Anders fråga sannolikt var riktad till Ambjörn är det alltså Polisen som fullföljer det 

aktualiserade närhetsparet fråga‒svar. 

 
(4) Polisen Korrekt, men det bedrägliga för den som inte är bekväm med tekniken är att bedragaren 
utger sig kom från tex xx bank och vid inloggning syna att du loggar in mot xx bank. 



30 
 

Genom att inte bara besvara Anders fråga, utan även komplettera sin kommentar med närliggande 

information, lyckas de uttrycka en prefererad respons gentemot Anders, samtidigt som de ger sig 

själva möjlighet att lägga till sådan information som de anser saknas. Denna komplettering 

möjliggörs genom att modifiera Polisens egen, tidigare konstituent bedrägeriförsöket till 

konstituenterna bedräglig och bedragare. Detta tolkar jag som ytterligare ett försök att placera ärendet 

inom ramarna för verksamheten, som ju ramas in med begreppet ’bedrägerier’. Polisens 

konstituenter bedragare respektive xx bank är dessutom två olika modifikationer av Anders 

konstituent vem/vad. Därutöver modifierar Polisen Anders konstituent, starta, till ett nominaliserat 

inloggning. Slutligen introducerar de konstituenten den som inte är bekväm med tekniken, vars adressat är 

mångtydig. Även om de med konstituenten använder sig av omtal snarare än tilltal är den möjligtvis 

tillägnad Ambjörn, som tidigare i tråden har uppvisat tveksamma tekniska färdigheter. Det mest 

troliga är emellertid att konstituenten är tänkt att representera en indefinit allmänhet. 

Nästa kommentar skrivs återigen av Anders. I kommentarens första stycke bekräftar han 

Polisens perspektiv, d.v.s. att den som inte har koll på tekniken löper större risk att bli utsatt för 

bedrägeri, men gör ett försök att föra resonemanget till en mer övergripande nivå. Anders 

aktualiserar dock inget närhetspar enligt min definition. 

 
(5) Anders Det är bra med all teknologi men det är synd att det ska ta över, då vi har våra äldre som 
inte har alla gånger så lätt att hantera dessa nya "grejer ". 
 
Det är ju jättebra att ni finns Poliser men tills det blir löst så har ju de äldre varit oroliga och kostat en 
massa energi på oro. 

Detta försök gestaltas genom en modifiering av Polisens konstituent tekniken till att bli 

hyperonymen teknologi, vilken Anders senare modifierar till både det och dessa nya ’grejer’. Dessutom 

tillskriver han denna referent verbet tillika konstituenten ta över. En annan av Polisens konstituenter, 

den som inte är bekväm med tekniken, modifierar han till att bli våra äldre. Jag ser det som att Anders 

här, genom att välkomna Polisens förslag på perspektiv, uttrycker en prefererad respons gentemot 

myndigheten. På så sätt skapar han utrymme att föra resonemanget till en vidare samtalsnivå, med 

andra ord initiera ett kommunikativt projekt som sträcker sig utanför den kommunikativa 

verksamhetens ramar. Huruvida Anders införlivar trådskaparen Ambjörn i skaran av äldre är vidare 

oklart. I kommentarens nästa stycke tilltalar Anders sedan Polisen med ni och lovordar deras arbete 

för att stoppa bedragare, men uttrycker å andra sidan en problematik kring att äldre människor 

oroar sig. Genom att ge Polisen komplimang ger han således sig själv utrymme att rikta kritik till 

dessa. Vad exakt det är som han menar att de äldre oroar sig för explicitgörs inte, men man kan 

anta att källan för oron är risken att bli bedragen. Anmärkningsvärt är därutöver Anders bruk av 

konstituenten det, som visar att han inte reproducerar Polisens tidigare konstituent bedrägeri och 

således inte legitimerar Polisens försök att placera ärendet inom den kommunikativa verksamhetens 

ramar. Anders modifierar här vidare sin egen konstituent våra äldre till de äldre samt introducerar 

konstituenterna orolig och oro. 

I nästa kommentar dyker en ny användare in i diskussionen, nämligen Allan. Han skriver att det 

inte bara är äldre som råkar ut för bank-id-bedrägerier, vilket är en reaktion på Anders kommentar 

nummer fem. Eftersom jag dock inte har klassificerat Anders kommentar som ett förslag, ser jag 
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inte heller Allans kommentar som ett avvisande av detta förslag, även om det är tydligt att Allan 

inte instämmer i Anders ståndpunkt. 

 
(6) Allan Anders Det är inte bara äldre som råkar ut för detta. 

Allan reproducerar inte Polisens tidigare konstituent bedrägerier, utan använder sig av konstituenten 

detta, vilket möjligen är en lätt modifiering av Anders konstituent det. Genom att avlägsna attributet 

till Anders konstituent de äldre reproducerar han sedan denna konstituent delvis. De här två smärre 

modifieringarna tyder på att adressaten för Allans kommentar är Anders, vilket stärks av det faktum 

att han tilltalar honom. Att Allan alltså inte heller reproducerar någon av Polisens konstituenter 

som kan härröras till referenten ’bedrägeri’, visar att han, om inte delegitimerar, så åtminstone inte 

väljer att legitimera Polisens försök att placera ärendet inom den kommunikativa verksamhetens 

ramar. 

Polisen skrev i trådens andra kommentar att en bank visserligen, för att kunna stoppa ett 

pågående bedrägeri, inte har något behov att kunden loggar in på sitt konto, men inte att en bank 

i allmänhet aldrig ringer upp en kund för att be denna att logga in på sitt konto. Detta ser sig 

Abraham, ytterligare en ny aktör i konversation, nödgad att påpeka. Det finns därför fog för att 

hävda att Abraham avvisar såväl Ambjörns som Polisens förslag och således fullföljer närhetsparet 

förslag‒avvisande dubbelt upp. 

 
(7) Abraham Banker ringer aldrig upp dig och ber dig logga in med Bank-ID eller dosa. 

Adressaten för Abrahams kommentar är dock inte bara Polisen, utan även Ambjörn. Denna 

uppfattning stärks av det faktum att Abraham reproducerar Ambjörns konstituenter BankID och 

ringer samt Ambjörns och Polisens konstituent bank. Därutöver introducerar han konstituenten 

dosa. Det kan verka som att Abraham, med det du-tilltal som han gör bruk av i kommentaren, 

enbart riktar sig till trådstartaren Ambjörn. Det är emellertid lika sannolikt att han positionerar en 

indefinit allmänhet som indirekt adressat för sitt påstående. 

Auðrun, skribenten bakom trådens sista kommentar, påstår slutligen att en bank aldrig ringer 

upp sina kunder. Även hon avvisar alltså de förslag på tillvägagångssätt som Ambjörn respektive 

Polisen uttrycker i trådens första respektive andra kommentar. 

 
(8) Auðrun Polisen Banken ringer Aldrig till dig som kund, aldrig! 

Detta påstående är en modifiering dels av Abrahams påstående att banker i allmänhet aldrig ringer 

upp en kund för att be denna att logga in på sitt konto, dels av Polisens påstående att en bank, för 

att kunna stoppa ett pågående bedrägeri, inte har något behov att kunden loggar in på sitt konto. I 

sin kommentar taggar Auðrun Polisen, vilket signalerar att hennes påstående är riktat till dem. Å 

andra sidan reproducerar hon Ambjörns och Abrahams konstituent ringer och Abrahams 

konstituent aldrig, samt modifierar Abrahams konstituent banker till banken och dig till dig som kund. 

Att hon reproducerar och modifierar så många av Abrahams konstituenter tyder på att hon 

använder sig av dessa som stöd i sitt budskap till Polisen. 
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4.1.2 Sammanfattning och analys 

 

I tråd A ser vi hur ett flertal aktörer diskuterar hur man bör gå tillväga för att slippa bli utsatt för 

bank-id-bedrägerier. Detta gör de utifrån frågeställaren Ambjörns föreslagna metod som ska göra 

det möjligt att kontrollera att det är hans bank och inte en bedragare som har initierat en bank-id-

inloggning. Ambjörns förslag avvisas dock av Polisen och de andra aktörerna i tråden, samtidigt 

som Polisens motförslag också avvisas, eller åtminstone kompletteras, av flera av dessa aktörer. 

Detta sker med hjälp av alla möjliga konstituentiva förhållningssätt, men främst reproduceranden 

och modifieranden. Några aktörer försöker diskutera sig fram till en lämpligare metod än den som 

föreslogs av Ambjörn genom att beskriva för honom om hur banker brukar och inte brukar agera, 

medan andra i tråden ägnar sig åt att problematisera teknologi i allmänhet. Detta innebär att de 

olika aktörerna initierar, d.v.s. gör försök till att förverkliga olika kommunikativa projekt, vilka kan 

anses vara mer eller mindre lyckade. När det kommer till personen som problematiserar teknologi 

vill han t.ex. få igång en mer övergripande diskussion om teknologins bedrägligheter, men han får 

ingen respons av Polisen och svag respons av de andra aktörerna, så hans kommunikativa projekt 

misslyckas. Polisens förfarande ska givetvis också analyseras som ett kommunikativt projekt. När 

myndigheten tycker sig ha bemött trådstartaren slutar de att kommentera, varför nya aktörer går in 

och fyller det tomrum som uppstår. Det här innebär att lekmän ges relativt stort utrymme att 

förhandla om frågor som Polisen ansvarar för, d.v.s. i längden om deras verksamhet, vilket på sikt 

riskerar att försvaga myndighetens auktoritet. 

Även om flera av de icke-polisiära aktörerna inriktar sig på att bemöta trådstartaren Ambjörns 

förslag är det Polisen som gör de största försöken till att placera ärendet inom den kommunikativa 

verksamhetens ramar. Det är nämligen enbart Polisen som använder sig av konstituenter som kan 

härledas till bedrägeri, medan de andra aktörerna i konversationen använder sig av andra 

konstituenter för att beteckna företeelsen. Polisens agerande kan förstås i ljuset av att det är Polisen 

som har initierat den chatt tillika den kommunikativa verksamhet som går ut på att svara på frågor 

om bedrägerier och därför har ett intresse av att hålla diskussionen inom verksamhetens ramar. Att 

ingen av de andra aktörerna använder sig av sådan terminologi riskerar att bidra till öka osäkerheten 

om vilka brott som klassas som bedrägerier och därigenom risken för att medborgare inte får 

rättmätig hjälp av Polisen med att klara upp bedrägeribrott som de har utsatts för.  

Polisens avvisande av Ambjörns förslag är disprefererat ur ett samtalsanalytiskt perspektiv. Det 

är dock oklart i vilken utsträckning det kan vara så att Polisen, i egenskap av myndighet, besitter 

större utrymme att uttrycka disprefererade responser. Vid flera andra tillfällen i tråden händer det 

vidare att aktörer inte ger respons på de kommentarer i vilka de positioneras som direkta adressater 

och i vissa fall även taggas. Ett exempel på en sådan icke-responsivitet är när Ambjörn, trådens 

skapare, aldrig svarar på de frågor och förslag som riktas till honom angående hans inledande 

förslag på metod för att undvika bank-id-bedrägerier. I tråden förekommer ytterligare exempel på 

användare som inte ger någon skriftlig respons på frågor eller förslag som riktas till dem och därför, 

ur ett samtalsanalytiskt perspektiv, kan påstås uttrycka sig disprefererat. En förklaring till att Polisen 

uteblir med respons i trådens senare del kan vara att ingen av de aktörer som står bakom den femte 

kommentaren och framåt aktualiserar några nya närhetspar adresserade till Polisen. Detta skulle 

innebära att en aktör måste aktualisera ett närhetspar för att få respons av Polisen i den analyserade 

tråden. I de fall när Polisen inte ger någon respons ges responsen av icke-polisiära aktörer. 
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4.2 Tråd B: Bodils fråga om lagen om hets mot folkgrupp 

I ett inlägg på sin Facebooksida uppmanar Polisen sina läsare till att chatta med fyra utvalda 

medarbetare ‒ en biträdande kommenderingschef, en jurist och två kommissarier ‒ om ”vad som 

gäller vid demonstrationer”. Läsarna ifråga uppmanas även att dela inlägget i sina flöden samt att 

hålla god ton. Chattsessionen varar i två timmar. Rubriken på inlägget är, när man granskar inlägget 

i november 2018, ”CHATTEN ÄR AVSLUTAD ‒TACK TILL ALLA SOM DELTOG”. Under 

rubriken uppträder en länk till Polisens hemsida med information om demonstrationer. I inlägget 

före har Polisen informerat om den då kommande chattsessionen och när den infaller. Även här 

har läsarna uppmanats till vidare läsning på tidigare nämnd hemsida, som innehåller information 

om demonstrationer. 

4.2.1 Analys av tråd B 

Användaren Bodil inleder en tråd med en kommentar, i vilken hon frågar hur det kommer sig att 

lagen om hets mot folkgrupp ger utrymme för Polisen att tillåta organisationer, som hon betecknar 

som rasistiska och främlingsfientliga, att demonstrera. 

(1) Bodil Hur kommer det sig att rasister och främlingsfientliga organisationer får demonstrera när vi 

har en lag mot hets mot folkgrupp? 

(2) Bodil Jag ser inte svaret 

I frågan positionerar hon inte någon uttryckt adressat, men den riktas antagligen till Polisen, 

eftersom Polisen har initierat chattsessionen. Bodil introducerar konstituenterna rasister, 

främlingsfientliga organisationer, demonstrera och en lag mot hets mot folkgrupp. I en kommentar som följer 

direkt efter lägger hon till att hon inte ”ser svaret”. 

I nästa kommentar svarar Polisen på Bodils fråga. De informerar i svaret om att möjligheten att 

demonstrera är lagstadgad och att det därför inte är Polisens uppgift att avgöra vilka som har rätt 

till detta. Istället menar de att personer som begår brott kommer att utredas för dessa. 

 
(3) Polisen Möjligheten att demonstrera regleras i grundlag (regeringsformen) och i ordningslagen. 
Det finns ingen möjlighet att inskränka denna rättighet på grund av att en gruppering framför åsikter 
som är att klassa som hets mot folkgrupp. Då någon begår brottet hets mot folkgrupp kommer den 
eller dessa personer att rapporteras för brottet och detta kommer sedan att utredas. 

Polisen reproducerar i kommentaren Bodils konstituent hets mot folkgrupp två gånger, varav den 

andra gången inom den utvidgade konstituenten brottet hets mot folkgrupp, en konstituent som de 

senare delvis reproducerar i brottet, senare modifierad till detta. De utvidgar även Bodils konstituent 

demonstrera till möjligheten att demonstrera, vilken de senare modifierar till att bli denna rättighet. 

Därutöver introducerar Polisen konstituenterna grundlag (regeringsformen), ordningslagen och utredas. 

Min tolkning är att Polisen i sina textuella förhandlingar är inriktade mot att tala om brott och i 

vilken utsträckning sådana har begåtts eller ej begåtts, eftersom detta begrepp är centralt för deras 

verksamhet och således den kommunikativa verksamhet som chattråden om demonstrationer 
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utgör. Att Polisen modifierar Bodils konstituenter rasister och främlingsfientliga organisationer till en 

gruppering som framför åsikter som är att klassa som hets mot folkgrupp och senare även någon och den eller 

dessa personer, tyder på ett försök från deras sida att neutralisera konstituenternas värderande art, så 

att resultatet är kompatibelt med myndighetens ambition att agera sakligt och neutralt. Att Polisen 

däremot reproducerar, utvidgar och modifierar relativt få av Bodils övriga konstituenter samt 

introducerar flera egna konstituenter ger intrycket av att innehållet i deras kommentar distanserar 

sig gentemot innehållet i hennes kommentar. Tendensen till distans i Polisens kommentar förstärks 

av avsaknaden av tilltal. Att det är Bodil som Polisen positionerar som direkt adressat kan istället 

utrönas utifrån hur de anknyter innehållsmässigt till hennes kommentar, här genom att förhålla sig 

till flera av hennes konstituenter på olika vis. 

I trådens fjärde kommentar, skriven av Bodil, taggar hon Polisen och ställer, med ett ni-tilltal, 

den retoriska frågan om dessa anser att rasism inte skulle vara hets mot folkgrupp. Hon aktualiserar 

alltså närhetsparet fråga‒svar. 

(4) Bodil Polisen så med andra ord anser inte ni att rasism är hets mot folkgrupp? 

Bruket av konstituenten rasism innebär att hon delvis reproducerar sin tidigare konstituent rasister. 

Med tanke på detta är det en trolig tolkning att hon även, i och med sitt bruk av konstituenten hets 

mot folkgrupp, delvis reproducerar sin tidigare konstituent, även om Polisens reproducerande av 

denna konstituent ger henne mandat för en fortsatt användning av denna. Bodils taggning, tilltal 

och konstituentiva förhållningssätt visar att hon positionerar Polisen som direkt adressat. 

I den femte kommentaren svarar Polisen på Bodils fråga och fullföljer således närhetsparet 

fråga‒svar. I kommentaren skriver de att hets mot folkgrupp är ett brott som de ingriper emot, men 

att det i sig inte utgör grund för att neka en person tillstånd att demonstrera. 

(5) Polisen Bodil Hets mot folkgrupp är ett brott som polisen ingriper emot. Det är dock ingen grund 

för att avslå en ansökan om att få genomföra en demonstration. 

Polisen reproducerar Bodils konstituent hets mot folkgrupp samt utvidgar sin tidigare konstituent brott 

till att bli ett brott som polisen ingriper emot, vilket de senare modifierar till det. Sedan gör de, genom att 

modifiera sin tidigare konstituent möjligheten att få demonstrera till att bli en ansökan om att få genomföra 

en demonstration, ett försök att återplacera ärendet innanför den kommunikativa verksamhetens 

ramar. Att Polisen i störst utsträckning förhåller sig till sina egna konstituenter och inte till Bodils 

skapar en uppfattning av att de mest upprepar den information de givit i sin tidigare kommentar. 

Därutöver omtalar de sig själva och tilltalar inte Bodil, även om hon taggas i kommentarens 

inledning. Detta stärker intrycket av en distanserade hållning gentemot henne. Att Polisen ändå 

förhåller sig till ett fåtal av Bodils konstituenter visar dock att hon positioneras som direkt adressat. 

I trådens sjätte kommentar ansluter en ny användare, Britt-Marie, till diskussionen. Britt-Marie 

ger sig på uppgiften att besvara Bodils fråga i den fjärde kommentaren och fullföljer således 

närhetsparet fråga‒svar. Britt-Marie hävdar i sin kommentar att det är skillnad på åsikter som är 

rasistiska och att begå brottet hets mot folkgrupp, samt att Polisen själv inte tar ställning i frågan 

utan att de bara följer befintliga lagar. 
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(6) Britt-Marie Det är skillnader på åsikter som är rasisitiska och att begå brottet heta mot folkgrupp. 
Det är inget polisen tar ställning till utan de följer de lagar som finns. 

Britt-Marie reproducerar Polisens konstituent brottet hets mot folkgrupp, vilket innebär att hon 

legitimerar myndighetens försök att placera diskussionen inom den kommunikativa verksamhetens 

ramar. Britt-Marie modifierar Polisens tidigare konstituenter grundlag (regeringsform) respektive 

ordningslagen till att bli de lagar som finns. Sedan modifierar hon Bodils konstituent rasism till att bli 

åsikter som är rasistiska. Att hon omtalar Polisen i sin kommentar stärker slutligen intrycket av att 

hon tar myndighetens parti i diskussionen, men att hon gör det genom att medla mellan Bodil och 

Polisen. Min tolkning är att hon upplever sig behöva förklara Polisens hållning närmare, eftersom 

myndighetens svar till Bodil i kommentar nummer fem är relativt vagt formulerat och inte särskilt 

mottagaranpassad. Trots att Britt-Marie förhåller sig till flera av Polisens konstituenter samt omtalar 

myndigheten talar hennes kommentar dock för att hon positionerar Bodil som direkt adressat. 

I den sjunde kommentaren påstår användaren Brandon att Polisen har bättre koll än vanliga 

medborgare på vad som klassas som hets mot folkgrupp och att det att ha en avvikande åsikt i 

invandringsfrågor inte kan likställas med att man hetsar mot folkgrupp eller att man är rasist. 

Således svarar även Brandon på Bodils frågor, vilket innebär att han fullföljer närhetsparet fråga‒

svar. 

(7) Brandon Tror nog att polisen har bättre koll på VAD som klassas som hets mot folkgrupp. Att ha 

en annan åsikt i invandringsfrågor betyder varken att man hetsar mot folkgrupp eller att man är rasist. 

Brandon reproducerar Polisens och Britt-Maries konstituent polisen en gång samt Bodils, Polisens 

och Britt-Maries konstituent hets mot folkgrupp två gånger, om än under den andra gången i något 

modifierad form. Med sin konstituent en annan åsikt i invandringsfrågor modifierar han sannolikt både 

Bodils konstituent rasism och Britt-Maries konstituent åsikter som är rasistiska. Sedan reproducerar 

han Bodils konstituent rasister, vilket är ett exempel på ett reproducerande som inte används för att 

legitimera en annan aktörs diskursiva anspråk, utan snarare delegitimera det. Sammanfattningsvis 

positionerar Brandon Bodil, genom att svara på hennes frågor och genom att förhålla sig till flera 

av hennes konstituenter, som kommentarens direkta adressat. 

I sin direkt därpå följande kommentar skriver Brandon att han kan hålla med om att vissa mer 

fanatiska grupper borde terrorklassas, men att detta även borde gälla vissa grupper på den extrema 

vänsterkanten. Även denna kommentar klassificerar jag som ett svar på de frågor som Bodil har 

ställt (till Polisen) i trådens första respektive fjärde kommentar. 

 
(8) Brandon Sedan kan jag hålla med om att vissa av dessa mer fanatsika grupper borde terrorklassas. 
Men det gäller även vissa grupper på extrema vänsterkanten. 

I kommentaren modifierar Brandon konstituenten främlingsfientliga organisationer i Bodils inledande 

kommentar till att bli dessa mer fanatiska grupper, vilka han likställer med sin introducerade konstituent 

vissa grupper på extrema vänsterkanten. Han introducerar dessutom konstituenten terrorklassas, som inte 

reproducerar, modifierar eller utvidgar någon tidigare konstituent, utan som konstrueras som en 

motsats till fenomenet att få demonstrera. Det mesta talar för att Brandon positionerar Bodil som 

kommentarens direkta adressat, eftersom han modifierar en av hennes konstituenter samt fullföljer 
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hennes initiativ till närhetspar. Därutöver framgår det att Brandon, i sin första kommentar, avvisar 

Bodils diskursiva anspråk, men i sin andra kommentar snarare uttrycker sig prefererat gentemot 

hennes hållning. Min tolkning är att han tillämpar denna kommunikativa strategi för att med hjälp 

av introducerade konstituenter kunna introducera sin egen hållning, närmare bestämt ta initiativ till 

det egna kommunikativa projekt som går ut på att bredda debatten om vilka grupper som borde 

terrorklassas. 

Trådens nionde kommentar är skriven av Bodil, som taggar Polisen och kritiserar det svar som 

hon fick av dem i en tidigare kommentar, vilken uttryckte att hets mot folkgrupp är ett brott som 

Polisen ingriper emot, men att det inte utgör någon grund för att avslå en ansökan om att få 

genomföra en demonstration. 

(9) Bodil Polisen jätte konstigt! Som att säga att: stöld är något vi ingriper emot. Det är dock ingen 

anledning till att avslå en förfrågan om att få stjäla. 

I kommentaren kommer Bodil med liknelsen att det är som att säga att man ingriper mot stöld, 

men att man tillåter förfrågningar om att få stjäla. Detta betecknar jag som en anklagelse, alltså ett 

initiativ till närhetsparet anklagelse‒motreaktion. I liknelsen tillämpar Bodil en röst som, i och med sin 

likhet med Polisens tidigare kommentar, sannolikt tillskrivs Polisen. Likheten består, förutom i 

kommentarernas syntaktiska uppbyggnad, i att hon reproducerar Polisens konstituenter ingriper och 

avslå. Detta talar för att Bodil positionerar Polisen som kommentarens direkta adressat. Däremot 

introducerar hon konstituenten stöld, som faktiskt befinner sig utanför den kommunikativa 

verksamhetens direkta ramar, då chattsessionen ifråga kretsar kring demonstrationer. Varför Bodil 

inte reproducerar konstituenten ansökan, utan modifierar denna till att bli förfrågan, när ambitionen 

med hennes kommentar verkar vara att efterlikna poliskommentarens formulering, är oklart, men 

påverkar inte min bedömning. Möjligtvis är modifierandet ifråga inte heller avsiktligt. 

Nästa kommentar, den tionde i ordningen, publiceras av den nytillkomna aktören Bastian. Han 

hävdar att Polisen i större utsträckning skulle stoppa demonstrationer som är emot rasister och 

nazister än demonstrationer som hålls av dessa grupper. Bastians kommentar betecknar jag som en 

anklagelse och således ett initiativ till närhetsparet anklagelse‒motreaktion. 

 
(10) Bastian Men polisen stoppar väldigt lättvindigt demonstrationer som är emot rasister och nazister? 
Det verkar då polisen har mera att bestämma än när det är motsatsen? 

Hävdandet åstadkommer Bastian i frågeform, men det resulterar inte nödvändigtvis i att Polisen 

positioneras som kommentarens direkta adressat. Bastian reproducerar nämligen två gånger i 

kommentaren den konstituent, polisen, som initierades av Polisen i trådens femte kommentar och 

som därefter har reproducerats av både Britt-Marie och Brandon. Det verkar alltså som om ett 

omtal av myndigheten har blivit det etablerade sättet att tilltala dessa på, varigenom den passiva 

allmänheten också bjuds in till förhandlingen, närmare bestämt positioneras som indirekt adressat. 

Anmärkningsvärt är därutöver hur det i tråden uppstår oenigheter kring omtalet av de grupperingar 

som Bodil i sin inledande kommentar tillskriver konstituenterna rasister och främlingsfientliga 

organisationer. Dels har vi, hittills, de som reproducerar konstituenterna ifråga, d.v.s. främst Bodil 

själv, dels de som modifierar konstituenterna till att bli bl.a. en gruppering som framför åsikter som är 

att klassa som hets mot folkgrupp (Polisen), åsikter som är rasistiska (Britt-Marie) respektive personer som 
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har en annan åsikt i invandringsfrågor (Brandon). Bastian uppvisar snarare den förstnämnda tendensen. 

Han reproducerar nämligen Bodils konstituent rasister, och låter den ackompanjeras av sin 

introducerade konstituent nazister. Å andra sidan modifierar han som motsats till konstituenten 

demonstrationer som är emot rasister och nazister den vaga konstituenten motsatsen. Här kan man tänka sig 

att det hade legat i Bastians intresse att reproducera sådana konstituenter som gynnar hans 

kommunikativa projekt. Vad Bastians kommentar dock medverkar till är att göra den nämnda 

uppdelningen vad gäller bruket av konstituenter än tydligare. När det kommer till hans 

förhållningssätt inom den kommunikativa verksamheten visar vidare hans reproducerande av 

Polisens, och delvis Bodils, konstituent demonstrationer att han placerar sin kommentar innanför 

verksamhetens direkta ramar. 

I den elfte kommentaren tilltalar Bodil Brandon, dock utan att tagga honom. Närmare bestämt 

tillrättavisar hon honom genom att hävda att hon, istället för att syfta på personer som bara skulle 

ha åsikter om invandringspolitiken, syftar på demonstrationer som s.k. rasistiska organisationer 

anordnar. Kommentaren bemöter Brandons kommentar, vilken var ett svar på de frågor som Bodil 

riktade till Polisen. Just därför utgör denna kommentar nummer elva varken en andra del av 

närhetsparet fråga‒svar eller en första del av något nytt närhetspar. 

 
(11) Bodil Brandon fast nu pratar jag om demonstrationer som extremt rasistiska organisationer 
anordnar och inte bara en åsikt om invandrarpolitiken! 

Brandon positioneras som kommentarens direkta adressat, vilket märks inte bara på nämnda tilltal, 

utan även på Bodils bruk av konstituenter. Vi kan t.ex. se att Bodils konstituent en åsikt om 

invandrarpolitiken både reproducerar och modifierar Brandons dito en annan åsikt i invandringsfrågor. 

Därutöver modifierar Bodil konstituenten främlingsfientliga organisationer i sin inledande kommentar 

till att bli extremt rasistiska organisationer samt reproducerar delvis sin egen konstituent demonstrera. Att 

Bastian i kommentaren dessförinnan också gör bruk av konstituenten demonstrationer innebär 

däremot inte att jag betecknar det som att hon reproducerar denna, eftersom det enligt min 

bedömning snarare är han som reproducerar Polisens och Bodils ursprungliga konstituent. 

Kommentar nummer tolv skrivs av Polisen. De taggar Bodil och bemöter liknelsen i hennes 

kommentar, trådens åttonde, som gick ut på att uttalandet att hets mot folkgrupp inte utgör grund 

för att avslå en ansökan om att få genomföra en demonstration skulle vara som att säga att de 

ingriper mot stöld, men att de tillåter förfrågningar om att få stjäla. 

(12) Polisen Bodil om man får tillstånd att "stjäla" är det ju ingen stöld. 

Bodils kommentar betraktade jag som en anklagelse tillika ett initiativ till närhetsparet anklagelse‒

motreaktion. Därför är Polisens bemötande av liknelsen, motreaktionen att i de fall man får tillstånd 

att stjäla skulle detta inte vara att betrakta som stöld, en prefererad respons. Denna motreaktion 

fullföljer närhetsparet och möjliggörs genom att Polisen reproducerar Bodils konstituent stjäla samt 

modifierar hennes konstituent förfrågan till att bli parordet tillstånd. Polisens kommunikativa 

beteende i kommentaren medför att myndigheten positionerar Bodil som adressat. 

Bodil taggar sedan, i trådens trettonde kommentar, Polisen, och ställer den direkta frågan om 

de ger tillstånd att utöva hets mot folkgrupp. Frågan fungerar även som en anklagelse, vilket innebär 
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att Bodil aktualiserar två närhetspar samtidigt, vilket man kan tänka sig ökar sannolikheten för 

henne att få respons från Polisen. 

(13) Bodil Polisen så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp? 

Bodils fråga är retorisk och baseras på Polisens uttalande i den tolfte kommentaren: att de inte 

klassar tillståndsgiven stöld som just stöld. Detta uttalande var i sig ett svar på Bodils ifrågasättande 

av Polisens förklaring till varför de tillåter ”rasister och främlingsfientliga organisationer” att 

demonstrera när det finns en lag om hets mot folkgrupp. Därigenom reproducerar Bodil den 

konstituent, tillstånd, som myndigheten gör bruk av i sin föregående kommentar och låter den 

figurera tillsammans med den konstituent, hets mot folkgrupp, som hon introducerar i trådens 

inledande kommentar. Detta förfarande visar på den textuella strategi som Bodil använder sig av 

för att få ett slutgiltigt svar på sin initiala fråga; genom att ta flertalet initiativ till närhetspar försöker 

att hon förverkliga sitt kommunikativa projekt samtidigt som hon syftar till att delegitimera Polisens 

diskursiva anspråk i förhandlingen om vem som ska ges vilket tillstånd i samband med 

demonstrationer. 

Trådens fjortonde kommentar skrivs av Bosse. Han informerar om att Polisen, för att förebygga 

brott, kan neka tillstånd för en demonstration, om det är så att demonstrationen ifråga i en för stor 

utsträckning stör den andra demonstrationen på något sätt. 

(14) Bosse Bastian Om det pågår en motdemonstration samtidigt som en annan gruppering har fått 

tillstånd så kan Polisen för att förebygga brott neka tillstånd för en demonstration på plats för att 

förebygga onödigt störande av allmän ordning eller om det är tydligt att man försöker tysta eller på ett 

fysiskt sätt hindra en demonstration. 

Bosse tilltalar Bastian, men taggar honom inte, vilket ändå betyder att Bastian positioneras som 

kommentarens direkta adressat. Bosses kommentar är nämligen ett svar på den fråga som Bastian 

riktar till Polisen, men som Polisen i det här skedet inte har besvarat. Bosse modifierar Bastians 

konstituent demonstrationer som är emot rasister och nazister till att bli en motdemonstration samt 

konstituenten rasister och nazister till en annan gruppering. Han reproducerar samtidigt Bastians 

konstituenter Polisen respektive demonstrationer samt reproducerar den konstituent, brott, som Polisen 

introducerar i sin första kommentar. Samtidigt modifierar Bosse Bastians konstituent stoppar till att 

bli neka tillstånd. Han introducerar dessutom konstituenten onödigt störande av allmän ordning, vilket 

skulle kunna vara en modifikation av Bastians konstituent demonstrationer som är emot rasister och 

nazister, som i sin tur modifieras till att bli man. Konstituenten onödigt störande modifierar Bosse sedan 

själv till att bli tysta respektive på ett fysiskt sätt hindra. Intrycket att Bosse i sin kommentar antar 

Polisens roll i den kommunikativa verksamheten stärks av huvudsakligen två fenomen. För det 

första reproducerar Bosse konstituenten brott, som är central för Polisens verksamhet och således 

för den kommunikativa verksamheten. För det andra använder han sig av konstituenter på en högre 

taxonomisk nivå (jfr Nord & Sörlin 2017) än den kommentar som han bemöter, t.ex. en 

motdemonstration, en annan gruppering och neka tillstånd. En sannolik tolkning är att Polisens brist på 

svar skapar utrymme för sådana konkurrerande aktörer som Bosse att ta makt i förhandlingen om 

konstituenter och om den diskursiva kunskapen. 
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Bodils efterföljande kommentar, trådens femtonde i ordningen, består enbart av att hon taggar två 

personer, förmodligen två av sina Facebookvänner. Denna handling aktualiserar inget närhetspar. 

Inga konstituenter förekommer vidare i kommentaren. 

(15) Bodil Stephen  Oleg 

Kommentaren riktar sig sannolikt inte till någon av de befintliga aktörerna, utan fyller syftet att 

uppmärksamma de förmodade vännerna ifråga på diskussionen alternativt bjuda in dessa till att 

delta i den. Därför är det dessa aktörer som Bodil positionerar som direkta adressater i sin 

kommentar. 

I den sextonde kommentaren, som skrivs i förstapersonsform av Bastian, taggar han Polisen 

och instämmer med påståendet i myndighetens första kommentar, tillika trådens tredje, där de 

skriver att rättigheten att demonstrera är lagstadgad och att denna rättighet inte går att inskränka. 

Bland annat eftersom Polisens kommentar var ett svar på Bodils fråga, räknar jag inte Bastians 

kommentar som ett svar, utan som en anklagelse, tillika ett initiativ till närhetsparet anklagelse‒

motreaktion. Återigen redogör han nämligen för uppfattningen att Polisen förbjuder vissa grupper 

från att demonstrera, medan andra skulle tillåtas att göra detta. 

(16) Bastian Polisen Ja polisen ska vara lagen bokstavligt trogen självklart, MEN som sagt ni 

behandlar olika grupper olika så att säga är den bilden jag har tyvärr. De senaste åren har vi löst ofta att 

ni förbjuder demonstrationer från vänsterfolket men nazister har jag aldrig hört att ni förbjöd att 

demonstrera? 

I sin kommentar reproducerar Bastian sin egen konstituent polisen samt delvis Polisens konstituent 

lagen. Han modifierar sedan konstituenterna rasister och nazister respektive motsatsen i sin tidigare 

kommentar till att bli olika grupper. Polisen positioneras som kommentarens direkta adressat, trots 

att Bastian såväl tilltalar som omtalar myndigheten. Denna polismyndighet ställer han sedan i 

kontrast mot ett vi. Konstituenten demonstrationer som är emot rasister och nazister modifierar han till att 

bli demonstrationer från vänsterfolket och konstituenten rasister och nazister respektive motsatsen modifieras 

till att bli enbart nazister, samtidigt som konstituenten stoppa i hans tidigare kommentar modifieras 

till att bli förbjuda. Därutöver reproducerar han konstituenten demonstrera. Sammanfattningsvis 

upprepar Bastian i denna kommentar alltså det som han skrev i sin tidigare kommentar. Min 

tolkning är att han upplever sig inte ha fått ett fullgott svar av Polisen och därför använder sig av 

den retoriska figuren concessio, som genom att ge motparten rätt på en punkt (Kolmer & Rob-Santer 

2002:95), med andra ord genom att uttrycka sig prefererat ur ett samtalsanalytiskt perspektiv, skapar 

utrymme för sig själv att upprepa sitt budskap till Polisen och således förbättra sina chanser till ett 

svar. 

I kommentar nummer sjutton träder en helt ny användare fram: Benjamin. Benjamin skriver 

enbart ”Ägd!”, vilket kompletteras med en gråtskrattande emoji. Vem som positioneras som 

kommentarens direkta adressat eller närmare bestämt vem det är som beskrivs som ägd, framgår 

inte. Därför kan kommentaren inte sägas aktualisera någon av de närhetspar som jag inbegriper i 

min analys. Inte heller gör Benjamin bruk av några centrala konstituenter. 

(17) Benjamin Ägd! 😂 
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I den artonde kommentaren, som Polisen står bakom, taggas Bodil. Som svar på sin fråga i trådens 

trettonde kommentar om det är så att Polisen ger tillstånd till att utöva hets mot folkgrupp delges 

hon samma information som hon fick tidigare i tråden: att hets mot folkgrupp är ett brott som 

polisen ingriper mot, men att det inte utgör ett hinder för en ansökan om att få genomföra en 

demonstration. Polisen fullföljer alltså, i och med svaret, det initiativ till närhetsparet fråga‒svar som 

Bodil tagit. 

(18) Polisen Bodil Som jag skrev ovan; Hets mot folkgrupp är ett brott som polisen ingriper emot. 

Det är dock ingen grund för att avslå en ansökan om att få genomföra en demonstration. 

Då informationen är ordagrant upprepad är det tydligt att Polisen inte förhåller sig till de andra 

aktörernas konstituenter, utan enbart reproducerar sina egna. Det är i allmänhet tydligt att Polisen 

inte har för avsikt att ge sig in i en sådan semantisk diskussion med Bodil som hon verkar sträva 

efter med sitt kommunikativa projekt. Detta åstadkommer de bl.a. genom att inte positionera någon 

annan aktör som direkt adressat. Genom att upprepa sin tidigare information upplåter Polisen till 

Bodil och de övriga aktörerna i samtalet att själva tolka Polisens riktlinjer. I övrigt är det 

anmärkningsvärt att kommentarens inledande bisats är skriven i jag-form, vilket innebär att Polisen 

uppvisar ett perspektiv som de inte har uppvisat tidigare i tråden. 

Även kommentar nummer nitton är skriven av Polisen. I kommentaren taggar de Bosse, som i 

trådens tolfte kommentar informerade främst Bastian om att Polisen, för att förebygga brott, kan 

neka tillstånd för en demonstration om demonstrationen ifråga i en för stor utsträckning stör den 

andra demonstrationen. Polisens kommentar kompletterar den information som Bosse gav, vilket 

görs genom förkunnandet att Polisen tar hänsyn till ”rådande förhållanden” när de ska besluta om 

demonstrationstillstånd och att detta kan gestalta sig genom t.ex. avspärrningar. Polisen lägger till 

att en demonstration nödvändigtvis inte är olaglig bara för att den inte har ansökts om på förhand, 

men att denna däremot inte får ske på samma plats på en tillståndsgiven demonstration. Det är 

anmärkningsvärt att Polisen positionerar Bosse och inte Bastian som direkt adressat, eftersom det 

var Bastian som riktade den ursprungliga anklagelse till Polisen som istället fick Bosse att formulera 

en motreaktion. Detta innebär att Polisen varken fullföljer något aktualiserat närhetspar eller 

aktualiserar ett nytt sådant. 

(19) Polisen Bosse Polisen kan i ett planeringsskede ändra ansökningar om demonstrationer och 

anpassa dessa utefter rådande förhållanden. Vid många tillfällen spärrar vi av gator och torg med stöd 

av Polislagen §24 för att förhindra människor från att söka konfrontation med varandra. Även om en 

demonstration inte har ansökts om i förhand så är den inte olaglig, den åtnjuter samma 

grundlagsskyddade rättighet som den tillståndsgivna. Den kommer dock inte få ske på samma plats 

som den tillståndsgivna demonstrationen. Mvh Bengt 

I kommentar nummer arton förekom det alltså en uppluckring av myndighetens distanserade 

omtal, vilket skedde genom ett jag-omtal. Denna uppluckring fortsätter i kommentar nummer 

nitton, där Polisen såväl omtalar sig själv i tredje person som talar ur pluralt och singulart 

förstapersonsperspektiv. Kommentaren är till och med signerat av en ”Bengt”, en av de 

medarbetare som är ansvariga för att svara på frågor i chatten. I kommentaren reproducerar Polisen 

båda sina egna och Bosses konstituenter Polisen och demonstration samt Bosses konstituent tillstånd 
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för en demonstration. Därutöver modifierar de flera av Bosses konstituenter. Så blir t.ex. brott och 

onödigt störande av allmän ordning respektive tysta och hindra till konfrontation samt en motdemonstration 

respektive en annan gruppering till människor och en demonstration och tillstånd till olaglig. Dessutom 

modifierar Polisen de konstituenter, grundlagen och ordningslagen, som de introducerar i trådens andra 

kommentar till att bli Polislagen §24 respektive samma grundlagsskyddade rättighet. Slutligen introducerar 

de konstituenten rådande förhållanden. Som jag skrev i samband med analysen av kommentar 14 

skapade Polisens brist på svar på Bastians fråga om varför Polisen i större utsträckning skulle neka 

demonstrationstillstånd för ”demonstrationer som är emot rasister och nazister” jämfört med 

”motsatsen” sannolikt utrymme för sådana konkurrerande aktörer som Bosse att ta makt i 

förhandlingen om konstituenter. Att Polisen därför reproducerar relativt få av Bosses konstituenter 

utan snarare modifierar dessa, innebär att myndigheten förhandlar om att befästa sin roll som 

auktoritet inom verksamheten, snarare än att acceptera att Bosse tar över det kommunikativa 

projektet. 

I kommentar nummer tjugo återkommer Bosse, som taggar Polisen och instämmer med den 

kompletterande information som myndigheten givit i kommentaren före. Bosse förklarar sin 

föregående kommentar med påståendet att hans information härstammade från en polisartikel och 

lägger till att det är självklart att Polisen ingriper om någon inskränker någon annans rätt att 

demonstrera. I och med att Bosses kommentar inte innehåller vare sig en fråga, komplimang, 

hälsning, anklagelse eller ett förslag, aktualiserar det inget nytt närhetspar. Det fullföljer inte heller 

något tidigare närhetspar, eftersom Polisens kommentar inte initierade något närhetspar. 

(20) Bosse Polisen Precis, men läste detta jag skrev i ett uttalande från en Polis i någon artikel en gång. 

Men det säger väl sig självt - att ni ingriper om någon inskränker andras rätt att demonstrera :) 

Bosse modifierar Polisens indefinita konstituent människor till att bli lika indefinita någon samt samma 

grundlagsskyddade rättighet till att bli andras rätt att demonstrera. Därutöver modifierar han sina egna 

konstituenter tysta respektive hindra till att bli inskränka. Min analys är att Bosse accepterar Polisens 

diskursiva anspråk, eftersom hans kommentar ‒ trots att det, snarare än reproducerar, modifierar 

Polisens konstituenter ‒ förhåller sig relativt prefererat till myndighetens kommentar. Denna 

tolkning stärks av nämnda taggning och av ni-tilltalet, som bidrar till att positionera Polisen som 

direkt adressat för kommentaren. Att Bosse däremot stödjer sig på detta prefererade 

förhållningssätt för att, med hjälp av konstituenterna från sitt tidigare kommentar, befästa sitt eget 

diskursiva anspråk är sannolikt. På så sätt lyckas han förverkliga sitt eget kommunikativa projekt, 

samtidigt som han korrigerar det så att det konvergerar till Polisens dito. 

Trådens tjugoförsta kommentar, den näst sista i ordningen, signeras Polisen, som dels förnekar 

Bastians påstående att Polisen skulle stoppa demonstrationer utifrån dessas agenda, dels frågar 

honom om han känner till någon demonstration som Polisen har förbjudit. Eftersom jag 

klassificerade Bastians kommentar, nummer 16, som en anklagelse, klassificerar jag Polisens 

bemötande av denna kommentar som en motreaktion. Detta innebär alltså att myndigheten 

fullföljer Bastians initiativ till närhetspar. 

(21) Polisen Bastian Vi gör INTE skillnad utifrån politiska syften. Vi förbjuder inte demonstrationer, 

ingen av oss här kan komma på ett enda exempel. Kan du? Det händer däremot att vi "anvisar plats" 

för spontana demonstrationer som saknar tillstånd. 
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Att Bastian positioneras som kommentarens direkta adressat gestaltas bl.a. genom att hans namn 

taggas och att han tilltalas med du. Själva förnekandet kommer till uttryck med hjälp av påståendet 

att myndigheten varken gör skillnad mellan politiska syften eller förbjuder demonstrationer, utan 

att man ibland anvisar demonstrationer som saknar tillstånd till en annan plats. En enda av Bastians 

konstituenter reproduceras, nämligen demonstrationer. Flera andra av hans konstituenter modifieras 

istället. Så modifieras demonstrationer som är emot rasister och nazister och motsatsen till att bli politiska 

syften, samtidigt som konstituenten stoppar modifieras till förbjuder, vilken Polisen senare modifierar 

till ”anvisar plats”. Man skulle även kunna propagera för att Bastians konstituent demonstrationer som 

är emot rasister och nazister modifieras till att bli spontana demonstrationer som saknar tillstånd, men denna 

tolkning bygger på premissen att Polisen anser att alla sådana demonstrationer är spontana och 

saknar tillstånd. Anmärkningsvärt är vidare att Polisen fortsatt gör bruk av det plurala 

förstapersonsperspektivet, vilket kommer till uttryck med hjälp av pronomen vi och oss. 

I föregående kommentar riktade alltså Polisen en fråga till Bastian som indirekt uppmanade 

honom att nämna en demonstration som Polisen har förbjudit. Att Bastian, i trådens tjugoandra 

och sista kommentar, svarar på denna frågeuppmaning, betecknar jag som prefererat, även om han 

inte besvarar själva innehållet i frågan. Han skriver nämligen, i jag-form, att han visserligen inte 

kommer på något sådant fall, men att han vill minnas att det ändå har skett. I och med detta 

fullföljer Bastian Polisens initiativ till närhetsparet fråga‒svar. 

(22) Bastian Polisen Kan inte komma på nån på rak arm men i bakhuvet vill jag minnas så :). MEN jag 

hoppas verkligen att jag har fel för att polisens opartiskhet är LIVSVIKTIGT för ett demokratiskt 

samhälle. Önskar er lycka till med ert viktiga arbete. 

Bastian reproducerar indirekt, genom bruket av konstituenten nån, Polisens konstituent 

demonstration. Därutöver modifierar han Polisens konstituent skillnad utifrån politiska syften till att bli 

polisens opartiskhet och senare även ert viktiga arbete. I och med detta reproducerar han vidare sin egen 

konstituent polisen, vilket innebär att han fortsätter med tilltalsstrategin att omtala myndigheten. Å 

andra sidan riktar han i slutet av kommentaren en direkt uppmaning ur andrapersonsperspektiv till 

myndigheten. Här introducerar han även konstituenten ett demokratiskt samhälle. Att Bastian i den 

avslutande kommentaren önskar Polisen lycka till med sitt arbete efter att ha gått relativt hårt åt 

dessa tidigare i tråden tyder på att det diskursiva anspråk som Polisen åstadkom i kommentar 17 

och som gick ut på att befästa sin egen auktoritet inom den kommunikativa verksamheten var 

lyckat. Denna uppfattning stärks av det faktum att även Bosse ”kapitulerade”, eller snarare 

konvergerade till Polisens kommunikativa projekt. 

4.2.2 Sammanfattning och analys 

 

I tråden om demonstrationer frågar användaren Bodil hur det kommer sig att lagen om hets mot 

folkgrupp ger utrymme för Polisen att tillåta vissa organisationer, som hon betecknar som rasistiska 

och främlingsfientliga, att demonstrera. Polisen svarar att främlingsfientlighet inte är ett skäl för 

dem att avslå en ansökan om en demonstration, men att personer i en demonstration som gör sig 

skyldiga för brottet hets mot folkgrupp arresteras. Svaret ger upphov till flera ordväxlingar mellan 

Polisen och Bodil, där Polisen svarar med utdrag ur sitt regelverk och Bodil håller fast vid sina 



43 
 

konstituenter för att till slut själv svara på sin fråga. Detta tolkar jag som att de båda aktörerna gör 

försök till att förverkliga två olika kommunikativa projekt, men där inget av projekten närmar sig 

det andra och därigenom legitimerar den andra partens diskursiva anspråk. 

Efter ordväxlingen mellan Bodil och Polisen dyker flera nya aktörer in i diskussionen, vilket gör 

att det bildas mer eller mindre två läger: dels de som instämmer med Polisens hållning och 

positionerar trådstartaren Bodil som direkt adressat, dels de som ifrågasätter Polisens hållning och 

därför positionerar Polisen som direkt adressat. Min tolkning är att de aktörer som tar Polisens 

parti inte tycker att Polisens svar på trådstartarens fråga är tillfredsställande, vilket skulle kunna 

utgöra en risk för myndighetens trovärdighet som ansvarig för chattsessionen ifråga. Polisen lyckas 

dock förhandla tillbaka sin auktoritet genom att inte låta de polisvänliga aktörerna bli talespersoner 

för myndigheten, vilket åstadkoms genom att modifiera flera av dessa aktörers konstituenter. 

Dessutom bemöter Polisen den kvarvarande poliskritiska aktören genom att dels modifiera flera 

av hans konstituenter, dels positionera honom som direkt adressat. Detta förfarande leder till att 

samtliga aktörer ”kapitulerar”, d.v.s. inte förhandlar vidare om den diskursiva kunskapen, utan 

väljer att avsluta diskussionen med en mer konvergerande hållning gentemot Polisen och deras 

kommunikativa projekt. Utan Polisens aktiva förhandlingar tillika diskursiva anspråk hade de andra 

lägrens kommunikativa projekt förmodligen varit mer framgångsrika. Nu är det alltså istället 

Polisens diskursiva anspråk som går vinnande ur förhandlingarna. 

En tendens som förekommer i tråden om demonstrationer, precis som i tråden om bedrägerier, 

är den att Polisen enbart ger respons på de kommentarer som aktualiserar någon form av 

närhetspar, men också att de nöjer sig med att icke-polisiära aktörer fullföljer sådana närhetspar 

som har aktualiserats av andra icke-polisiära aktörer. Detta innebär att de gör det möjligt för i stort 

sett vem som helst att göra diskursiva anspråk på frågor som befinner sig inom myndighetens 

domäner, såsom regler vid demonstrationer. Här ges alltså de icke-polisiära aktörerna utrymme att 

utvidga den kommunikativa verksamhetens ramar, även om resultatet i denna tråd visar att sådana 

försök bemöts aktivt från myndighetens sida.   

4.3 Tråd C: Claras fråga om ADHD 

I ett inlägg uppmanar Polisen sina läsare till att chatta med två namngivna poliser om 

”polisutbildningen, polisyrket och antagningen”. Läsarna ifråga uppmanas även att dela inlägget i 

sina flöden samt att hålla god ton. Chattsessionen varar i en timme. Rubriken på inlägget är, vid en 

granskning i februari 2019, ”NU ÄR CHATTEN AVSLUTAD! TACK FÖR ERT 

DELTAGANDE. FRÅGOR SOM LIGGER KVAR BESVARAS LÖPANDE!”. I inlägget före, 

publicerat under samma dag, har Polisen informerat om den då kommande chattsessionen och när 

den infaller. Här har de dock bara uppgett att chattsessionen ska fokusera på polisutbildningen och 

polisyrket och inte på antagningen. Längst ned i det först publicerade inlägget figurerar en länk till 

Polisens hemsida med information om hur man blir polis, en länk som alltså inte erbjuds i det 

inlägg som tillhör själva chattsessionen. 
  



44 
 

4.3.1 Analys av tråd C 

Användaren Clara inleder tråden med en kommentar där hon frågar om man inte får utbilda sig till 

polisen om man är diagnostiserad med ADHD. Frågan är direkt ställd och initierar närhetsparet 

fråga‒svar. 

1) Clara Får man ej utbilda sig om man har adhd ? 

Clara tilltalar inte explicit någon aktör, men eftersom hennes kommentar är den första i en ny tråd 

och eftersom chattsessionen har initierats av Polisen kan man anta att det är myndigheten som 

positioneras som direkt adressat. Clara introducerar i sin kommentar konstituenterna man, utbilda 

sig och adhd. 

Nästa kommentar skrivs av Carolina. Hon taggar Clara och besvarar sedan hennes fråga med 

påståendet att Polisen tidigare i tråden ska ha skrivit att man inte får utbilda sig till Polis om man 

är diagnostiserad med ADHD. 

2) Carolina Clara om man läser längre upp skrev dom tyvärr 

Genom att svara på Claras fråga fullföljer Carolina alltså närhetsparet. Vad gäller Carolinas bruk av 

konstituenter använder hon få konstituenter som knyter an till Claras diton. När Carolina däremot 

gör bruk av tredjepersonspronomenet man reproducerar hon Claras konstituent. Jag gör därutöver 

bedömningen att Carolina inte introducerar några nya konstituenter. Anmärkningsvärt är dock att 

hon, genom bruket av tredjepersonspronomenet dom omnämner Polisen. Denna omnämning är 

ytterligare ett tecken på att Clara positioneras som direkt adressat och att svaret är riktat till henne. 

I trådens tredje kommentar svarar Polisen på Claras fråga. Därigenom fullföljer de det berörda 

närhetsparet. Polisen skriver att den som har en neuropsykiatrisk diagnos inte får utbilda sig till 

polis, eftersom sådana begränsningar inte är förenliga med vad polisyrket kräver. 

3) Polisen Hej Clara,  

 

Om du har ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos kan du inte bli polis. Polisarbetet innebär 

många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på vilka 

beslut som ska fattas och hur man agerar. 

Polisen tilltalar Clara både med namn och i du-form, men taggar henne inte. I kommentaren går 

de från ett generiskt du-tilltal till ett generiskt man-omtal. Polisen utvidgar Claras konstituent 

ADHD till att bli ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos och modifierar Claras konstituent utbilda 

sig till bli polis. I övrigt introducerar Polisen konstituenterna polisarbetet, speciella och oförutsägbara 

situationer, olika miljöer, krav, beslut och agera. Det ges ingen explicit redogörelse för vilka relationer 

dessa konstituenter har till de konstituenter som Clara introducerade, men om man läser mellan 

raderna framgår det att konstituenterna i fråga konstrueras som oförenliga med de konstituenter 

som kretsar kring fenomenet ADHD-diagnos. Samtliga av de kommunikativa medel som Polisen 

gör bruk av i sin kommentar tyder på att de positionerar Clara som kommentarens direkta adressat. 



45 
 

Trådens sista kommentar är skriven av Christian, som ifrågasätter Polisens hållning att kandidater 

som är diagnostiserade med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte får utbilda sig till poliser. 

Christian menar att en sådan urvalsmetod utesluter en stor del av Sveriges befolkning och att 

personer diagnostiserade med ADHD enligt hans uppfattning är smartare. Efter ifrågasättandet 

uttrycker han förståelse för polisutbildningens antagningssystem, men bekymrar sig ändå för egen 

del. 

4) Christian Det är lite synd faktiskt, då just ADHD diagnostiseras ut på var tredje människa idag. 

Betyder att om cirka 50 år har ungefär 2 av 3 delar ADHD i Sverige. Och folk med ADHD är ofta 

mycket smartare än "vanliga" människor. Äsch det är bara mina åsikter, förstår era krav också! Det 

tråkiga är ju bara att man själv blir drabbad. 

Christians kommentar är inte tillräckligt offensiv för att jag ska betrakta den som en 

samtalsanalytisk anklagelse som kräver en motreaktion, särskilt inte med tanke på att han senare i 

kommentaren byter ut den initiala, offensiva hållningen mot en mer defensiv sådan. Man skulle 

kunna hävda att kommentaren är ett försök att få igång en diskussion kring Polisens beslut, en 

diskussion där både Polisen och andra deltagare är aktiva. Ett sådant kommunikativt projekt har 

möjlighet att utvidga ramarna för den kommunikativa verksamheten, som kretsar kring Polisens 

svar på de frågor som medborgare ställer till myndigheten om polisutbildningen, polisyrket och 

antagningen till utbildningen. Att Christians diskursiva anspråk inte hörsammas i den mån att inga 

kommentarer följer på Christians dito, beror antagligen på just den defensiva hållning som han 

anlägger i slutet av kommentaren. Att misslyckandet skulle bero på att han introducerar få sådana 

konstituenter som besitter potential för att etableras som centrala är mindre sannolikt. Dessa 

konstituenter, var tredje människa samt 2 av 3 delar, skulle nämligen mycket väl kunna bli föremål för 

diverse modifieranden och utvidgningar från andra aktörer. Mycket tyder dessutom på att Polisen 

positioneras som den direkta adressaten i Christians kommentar. Han utvidgar så Polisens 

konstituent krav till era krav. Denna konstituent förhåller han sig dessutom till när han introducerar 

konstituenten mina åsikter, som han låter kontrastera Polisens konstituent. Därutöver reproducerar 

Christian Claras och Polisens konstituenter ADHD ett flertal gånger. Han utvidgar dessutom denna 

konstituent till att bli folk med ADHD, en konstituent som han senare använder som motsats till 

konstituenten ”vanliga” människor. Denna konstituent är dock även ett resultat av Christians tidigare 

konstituenter var tredje människa och 2 av 3 delar. Att även Christian slutligen gör bruk av pronomenet 

man, närmare bestämt utvidgar konstituenten till man själv, visar på att han accepterar den 

omtalsform som har etablerats av de andra aktörerna i diskussionen. 

4.3.2 Sammanfattning och analys 

I tråden om antagningen till polisutbildningen frågar deltagaren Clara huruvida man får gå 

utbildningen om man är diagnostiserad med ADHD. Hon informeras av en annan deltagare om 

den ståndpunkt som Polisen tidigare under chattsessionen ska ha redogjort för: att det inte är 

möjligt. Denna ståndpunkt bekräftas av Polisen i deras svar till Clara. I svaret uttrycker Polisen att 

polisyrket innefattar en rad krav som de har bedömt inte är förenliga med det som de förknippar 

med en neuropsykiatrisk diagnos, vilket görs genom att låta de konstituenter som myndigheten 
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introducerar kontrastera mot Claras konstituenter. Polisens svar kritiseras sedan av aktören 

Christian, som dock senare i sin kommentar övergår från en kritisk hållning till en mer 

konvergerande sådan. Aktörerna medverkar således till att etablera Polisens svar på Claras fråga 

som trådens mest godtagbara, diskursiva anspråk. Detta framgår inte enbart av de faktiska 

kommunikativa medel som de ingående aktörerna gör bruk av, utan även av det faktum att 

diskussionen inte utvecklas efter Christians kommentar. Analysen visar dock hur aktörers försök 

till utvidgningar av sådana kommunikativa verksamheter som utgör chattsessioner om polisyrket 

och polisutbildningen kan iscensättas. Den visar även hur dessa försök bemöts respektive hur de 

inte bemöts från såväl icke-polisiära som polisiära aktörer. 

I tråden bekräftas det som har framkommit i tidigare trådar: att polisen enbart ger respons på 

de kommentarer som aktualiserar någon form av närhetspar. I denna tråd är det enbart Clara som 

tar initiativ till ett närhetspar, i och med att hon ställer frågan huruvida man får utbilda sig till polis 

om man är diagnostiserad med ADHD. De två andra aktörerna, däremot, ställer inga frågor och 

aktualiserar heller inga andra närhetspar, vilket medför att de inte heller får någon respons av 

Polisen. Man kan här tänka sig en bedömning från Polisens sida att Claras konkreta fråga om 

antagningen till polisutbildningen bedöms befinna sig innanför det som Polisens uppfattar som 

den kommunikativa verksamhetens ramar, medan Christians ifrågasättande av gällande regler inte 

bedöms göra det. 

4.4 Tråd D: Didriks fråga om snittlön 

Tråd D härstammar även den ifrån Polisens chattsession om polisyrket, polisutbildningen och 

antagningen till utbildningen. Se det introducerande stycket i 5.3 om tråd C för en närmare 

beskrivning av det inlägg som Tråd D följer på. 

4.4.1 Analys av tråd D 

I trådens inledande kommentar ställer deltagaren Didrik frågan vad genomsnittspolisen har för lön. 

Frågan är direkt ställd och aktualiserar närhetsparet fråga‒svar. 

(1) Didrik Hej, vad är snittlönen hos en polisman? 

Precis som var fallet i tråd C uppger trådstartaren inte explicit vem han positionerar som direkt 

adressat, varför man återigen kan anta att denna adressat är Polisen. Didrik introducerar 

konstituenterna snittlön och polisman. 

I nästa kommentar svarar Polisen på Didriks fråga, vilket innebär att de fullföljer närhetsparet. 

De tilltalar honom både med namn och i du-form, vilket talar för att han positioneras som den 

direkta adressaten för kommentaren. Detta innebär dock inte att han är inläggets enda adressat. 

Tvärtom kan man tänka sig att även andra personer som kan likställas med Didrik, d.v.s. sådana 

som undrar över snittlönen hos en polisman, är intresserade av svaret. Därför finns det fog för att 

hävda att dessa personer positioneras som indirekta adressater. 
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(2) Polisen Hej Didrik, ingångslönen är 25 500kr individuell därefter. Svårt att säga vad snittlönen 

ligger på då yrket ser så olika ut. Det spelar ju också en stor roll på vad du har för erfarenheter innan 

och hur länge du varit polis. 

Intrycket att det är Didrik som positioneras som kommentarens direkta adressat stärks av det 

faktum att myndigheten förhåller sig till flera av hans konstituenter. I sin kommentar modifierar så 

Polisen Didriks konstituent snittlön till att bli ingångslön, och polisman modifieras till att bli yrket. 

Därutöver introducerar Polisen konstituenten erfarenheter samt reproducerar Didriks konstituenter 

snittlön och polis(man). Genom att modifiera två av Didriks konstituenter och samtidigt introducera 

en egen sådan använder de sig av hans kommentar för att utveckla ett eget diskursivt anspråk tillika 

stärka sitt eget kommunikativa projekt. 

Trådens tredje kommentar står Didrik bakom. I kommentaren redogör han för ett hypotetiskt 

scenario och frågar hur en polis bör agera under de förutsättningar som presenteras. 

(3) Didrik Om du som polisman på din fritid sitter på en buss och någon exempelvis skulle klottra på 

ett säte. 

 

Har du som polisman då skyldighet att rycka in? 

Att Polisen positioneras som den direkta adressaten för kommentaren framgår bl.a. genom den 

direkta fråga som Didrik ställer. Möjligen skulle det bruk av förstapersonspronomenet du som han 

ger uttryck för kunna åsyfta myndigheten, men sannolikt rör det sig om ett generiskt tilltal. Didrik 

reproducerar i kommentaren sin egen konstituent polisman samt introducerar konstituenterna din 

fritid, klottra och rycka in. Det mest anmärkningsvärda med Didriks andra kommentar är dock att 

han inte responderar på den respons som han fick av Polisen på sin förra kommentar, t.ex. genom 

att tacka myndigheten, vilket borde innebära att han är nöjd med dess svar. Istället redogör han 

alltså för en ny fråga, som initierar ett nytt närhetspar och ett nytt kommunikativt projekt. 

Didriks fråga besvaras inte av Polisen, utan av Damien. Han påpekar att vem som helst, även 

icke-poliser, har rätt att agera då ett straffbart brott begås. Damiens bruk av tredjepersons-

pronomenet man i kommentaren är sannolikt en följd av det faktum att Didrik i föregående 

kommentar gjorde bruk av ett generiskt du. 

(4) Damien Didrik Man kan rycka in i en sådan situation även om man inte är polis, så kallad, 

envarsgripande, om brottet som begårs är straffbart! 

Damien tilltalar alltså Didrik och fullföljer närhetsparet fråga‒svar, vilket talar för att Didrik 

positioneras som direkt adressat. Damien reproducerar dessutom Didriks konstituenter rycka in och 

polis(man) samt modifierar konstituenten klottrar till att bli brottet som begås. Därutöver introducerar 

han konstituenterna envarsgripande och straffbart. Det som Damien vidare låter inrymmas inom 

konstituenten en sådan situation utgör egentligen hela Didriks föregående kommentar. Denna 

kommentar kan dock inte klassas som en enda, sammanhållen konstituent, vilket visar på en brist 

med den applicerade metoden, som bygger på att det undersökta materialet kategoriseras utifrån 

en sådan snävare informationsenhet som en konstituent. 
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4.4.2 Sammanfattning och analys 

 

I tråd D ställer Didrik en fråga om polisers snittlön. Denna fråga får han svar på av Polisen. 

Myndigheten reproducerar två av Didriks konstituenter, introducerar flera egna och positionerar 

Didrik som direkt adressat. Utan att ge skriftlig respons på svaret nöjer sig Didrik med Polisens 

svar och ställer direkt en ny fråga. Denna fråga besvaras dock av en annan, ny aktör. Tråd D såväl 

som tidigare trådar i materialet visar att när närhetsparet fråga‒svar initieras, d.v.s. när en fråga 

ställs, vilket i denna tråd görs två gånger av Didrik, så fullföljs närhetsparet på något sätt. Det 

anmärkningsvärda i det här fallet är dock att Polisen nöjer sig med att låta en icke-polisiär aktör 

som Damien fullfölja initiativet till närhetspar. Möjligen sker detta eftersom Damien gör bruk av 

sådana konstituenter som myndigheten bedömer befinner sig inom den kommunikativa 

verksamhetens ramar. Att Polisen själva inte har bemödat sig med att fullfölja Didriks sista initiativ 

till närhetspar tyder vidare på ett relativt icke-auktoritärt förhållningssätt gentemot den diskursiva 

förhandling som pågår. Detta innebär att medborgare återigen ges relativt stort utrymme att göra 

diskursiva anspråk och således förverkliga sina kommunikativa projekt inom ansvarsområden som 

formellt tillhör myndigheten. 

4.5 Tråd E: Elias fråga om trafikavstånd 

I ett inlägg uppmanar Polisen sina följare att ställa trafikfrågor. Inlägget utgör ingen uttalad 

chattsession så som är fallet med de andra trådarna i materialet, eftersom kontots följare inte 

informeras om den på förhand. Inlägget består av följande text: ”Håll hastigheten och avståndet 

till bilen framför. Det är halt på våra vägar. Har ni trafikfrågor inför jultrafiken? Ställ dem i 

kommentarsfältet. Ta hand om er!” 

4.5.1 Analys av tråd E 

I trådens inledande kommentar frågar Elias om vilket som är det rekommenderade avståndet att 

hålla till framförliggande fordon. 

(1) Elias Vilket avstånd rekommenderas? 

Med sin fråga initierar Elias alltså närhetsparet fråga‒svar. Han positionerar dock ingen direkt 

adressat för sin fråga, som skulle kunna vara riktad till vilken aktör som helst. Samtidigt specificeras 

frågan inte på så vis att inga grammatiska objekt explicitgörs i meningen. Elias introducerar 

konstituenterna avstånd och rekommendera.  

I nästa kommentar svarar Polisen på Elias fråga genom att rekommendera ett avstånd på minst 

tre sekunder. De positionerar honom som direkt adressat, vilket märks bl.a. genom att han tilltalas, 

men dock inte taggas. 

(2) Polisen Hej Elias, på torrt väglag och en bra bil med bra däck rekommenderar man att räkna till tre 

sekunder till framförvarande bil. Nu när det är halt får man ta ut avståndet ytterligare. 
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En följd av att Elias ställde sin fråga i passiv form samt inte positionerade någon direkt adressat i 

sin kommentar är sannolikt att Polisen i svaret gör bruk av tredjepersonspronomenet man. Detta 

innebär att de, samtidigt som de tilltalar honom, positionerar andra, indirekta adressater som har 

ett intresse av att få frågan besvarad. Anmärkningsvärt i Polisens kommentar är att samma man 

används om både den som är ute i trafiken och den som utfärdar det rekommenderade avståndet. 

Att inte myndigheten själv utfärdar rekommendationen försvagar deras diskursiva anspråk. Polisen 

reproducerar Elias konstituenter rekommendera och avstånd, varav den sistnämnda först modifieras 

till att bli tre sekunder till framförvarande bil. Dessutom introducerar de konstituenten torrt väglag och en 

bra bil med bra däck, vilken de låter stå i kontrast mot den andra introducerade konstituenten halt. 

Inuti den förstnämnda konstituenten ingår dessutom konstituenten bil. 

Trådens tredje kommentar skrivs av den tillkomna aktören Erika, som föreslår ett avstånd på 

minst tre sekunder. I och med detta fullföljer hon Elias initiativ till närhetsparet fråga‒svar. 

(3) Erika 3-sekunder regeln minst 

Det är oklart vilken av de föregående aktörerna som Erika positionerar som direkt adressat. Hon 

svarar visserligen på den fråga som trådstartaren Elias ställer, men redogör samtidigt för ett svar 

som är snarlikt med det som Polisen avger, trots att Erikas konstituent är mer formulerad som en 

allmän regel. Jag gör därför bedömningen att Erika reproducerar myndighetens konstituent tre 

sekunder till framförvarande bil. Hennes konstituent för däremot med sig tillägget att detta är vad hon 

minimalt anser bör förväntas av trafikanter vad gäller avstånd, vilket innebär att hon utnyttjar 

Polisens kommentar för att stärka sitt eget diskursiva anspråk inom den kommunikativa 

verksamheten. 

Aktören Emrik står för nästa kommentar. Han föreslår en metod som gör det möjligt för 

trafikanter att omvandla den tresekundersregel som tidigare har föreslagits som avstånd mellan 

trafikanter till reella avstånd i meter. 

(4) Emrik Vilket motsvarar ca 85 % av hastigheten. 

 

100 km/h = ca 85 meter. 

Emrik uttrycker ingen explicit mottagare i sin kommentar. Samtidigt anspelar kommentaren på 

både Polisens och Erikas respektive kommentarer, vilket innebär att dessa positioneras som direkta 

adressater. Emrik modifierar så Polisens och Erikas konstituent tre sekunder till framförvarande bil till 

att bli 85 % av hastigheten, vilket han senare modifierar till att bli 100 km/h = ca 85 meter, vilken i sig 

innehåller konstituenten 85 meter. Emrik bidrar med sitt diskursiva anspråk till såväl att stärka Erikas 

och Polisens kommunikativa projekt som att initiera ett eget sådant. Eftersom hans kommentar är 

ett svar på trådstartaren Elias fråga fullföljer det även det berörda närhetsparet. 

Kommentaren därpå skrivs av Esbjörn, en ny deltagare i tråden. Hans kommentar påminner 

om Erikas i bemärkelsen att han också uttrycker åsikten att det trafikavstånd på tre sekunder som 

Polisen föreslår snarare bör betraktas som ett minimum. Detta är ett svar på trådstartaren Elias 

fråga, vilket innebär att Esbjörn fullföljer Elias initiativ till närhetsparet fråga‒svar. Samtidigt tar han 

initiativ till närhetsparet förslag‒välkomnande/avvisande, vilket märks genom att han inte, till skillnad 
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från Erika, formulerar sin åsikt som en odiskutabel sanning, utan kompletterar den med diverse 

språkliga garderingar. 

(5) Esbjörn Jag brukar tänka att 3-sekunders regeln inte är en rekommendation utan ett minimum, 

särskilt i höga hastigheter. 

Esbjörn reproducerar Polisens och Erikas konstituent 3-sekunders regeln [sic!] samt Elias och Polisens 

konstituent rekommendera. Denna låter han kontrastera mot den konstituent som senare i 

kommentaren introduceras av honom, nämligen minimum. Denna konstituent klassar jag alltså inte 

som ett reproducerande av Erikas minst. Det faktum att Esbjörn skriver nästan samma kommentar 

som henne, bara något utförligare, tolkar jag nämligen som att han antingen inte har läst hennes 

kommentar eller inte, åtminstone inte explicit, positionerar henne som direkt adressat. Jag menar 

därutöver att Esbjörn konstituent höga hastigheter inte är ett reproducerande av Emriks konstituent 

85 % av hastigheten, eftersom de belyser olika aspekter av trafikdiskussionen, utan att denna 

konstituent istället introduceras av Esbjörn. 

Deltagaren Egil skriver kommentar nummer sex. I kommentaren lanserar han förslaget att 

bromsa med en bil i olika hastigheter och med varierande väglag för att få en uppfattning om vilket 

avstånd man bör hålla i trafiken.  

(6) Egil Prova kör upp bilen i ca 50 på någon stor rak väg och nita. Eller börja med 30. Det ger bra 

perspektiv på saker när det är halt. Simulera sen hur det går i 70-100. 

Vem som är föremål för förslaget uttrycks inte explicit, eftersom kommentaren saknar tilltal. Det 

faktum att den är skriven som en uppmaning ger visserligen intrycket av att kommentaren är menad 

som ett svar till Elias ursprungliga fråga om trafikavstånd. Egil reproducerar dock Polisens 

konstituenter bil och halt samt modifierar Esbjörns konstituent (höga) hastigheter till att bli 50, 30 och 

till sist 70-100. Detta tyder på att Egils kommentar inte enbart riktar sig till trådstartaren, d.v.s. 

positionerar honom som kommentarens enda direkt adressat, utan även beaktar det senaste 

diskursiva anspråk som Esbjörn står för. 

Trådens sjunde kommentar skrivs av deltagaren Egon, som undrar hur han kan gå tillväga för 

att mäta upp det förslag på avstånd, 85 meter, som uttryckts av Emrik. 

7) Egon Hur ska jag mäta till 85 meter.... 

Även om Egon alltså inte tilltalar Emrik är det han som positioneras som direkt adressat. Så 

reproducerar Egon Emriks konstituent 85 meter. Därutöver tar han initiativ till närhetsparet fråga‒

svar. 

I den åttonde kommentaren återkommer Polisen, som tilltalar Esbjörn och instämmer med hans 

syn på tresekundersregeln som ett minimum och inte en rekommendation. 

(8) Polisen Esbjörn Låter klokt. 

Att Polisen instämmer med Esbjörn innebär att myndigheten positionerar honom som direkt 

adressat, fullföljer hans initiativ till närhetsparet förslag‒välkomnande och därigenom legitimerar hans 
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diskursiva anspråk. Detta görs inom ett område som myndigheten ansvarar för, nämligen 

efterföljningen av trafikregler. Polisens kommentar antyder att myndigheten betraktar sig som en 

deltagare bland andra i tråden och att deras kommentarer huvudsakligen bör klassas som förslag i 

en pågående, diskursiv förhandling. Resonemanget bygger vidare på det perspektiv som 

myndigheten konstruerade i trådens andra kommentar gällande bruket av tredjepersons-

pronomenet man, ett bruk som explicitgjorde myndighetens icke-auktoritära hållning i frågan om 

trafikavstånd. 

Kommentar nummer nio står den nytillkomna deltagaren Esteban för. Esteban uttrycker 

möjligheten att beakta sådana vita stolpar som har placerats utmed vägarna och som markerar 

avstånd mellan t.ex. fordon. Detta betraktar jag som ett initiativ till närhetsparet förslag‒

välkomnande/avvisande. Samtidigt är Estebans kommentar ett svar på trådstartarens Elias fråga, vilket 

innebär att han fullföljer dennes initiativ till närhetsparet fråga‒svar. 

(9) Esteban Dom vita stolparna sitter väl med 50 meters mellanrum så det är ganska enkelt att få till 

lagom avstånd genom att ta hjälp av dom. 

Sannolikt positionerar Esteban trådstartaren Elias som direkt adressat, samtidigt som hans 

kommentar är ett bidrag till den pågående diskussionen om trafikavstånd. Så modifierar Esteban 

Elias konstituent avstånd till att bli 50 meters mellanrum, vartefter han i slutet av kommentaren utvidgar 

den förstnämnda till att bli lagom avstånd. Därutöver introducerar han konstituenterna dom vita 

stolparna. 

Elin skriver trådens tionde kommentar, i vilket hon uppger det avstånd som skiljer de vita 

vägstolparna på olika typer av vägar. 

(10) Elin På landsväg sitter de vita kantstolparna 50 meter ifrån varandra och på motorväg sitter de 

100 meter från varandra 👌 

Att kommentaren tillför fakta i frågan om de vita vägstolparna, nämligen att avståndet på 50 meter 

inte gäller alla vägar, så som Esteban påstod, utan bara landsvägar, signalerar att Esteban 

positioneras som direkt adressat för kommentaren. Så reproducerar Elin hans konstituent dom vita 

stolparna och 50 meters mellanrum, men modifierar senare den sistnämnda till att bli 100 meter från 

varandra samt introducerar konstituenterna landsväg respektive motorväg, som hon låter kontrastera 

varandra. 

I trådens elfte kommentar återkommer Egon, som återigen ställer frågan hur han ska gå tillväga 

för att mäta upp det avstånd, 85 meter, som Emrik föreslog i trådens fjärde kommentar. 

(11) Egon Men jag får ju tipset 85 meter, hur ska jag veta att det är 85 meter? Inte 80, eller 90 utan 85? 

Att Egon ställer frågan ännu en gång visar på hans missnöje med att inte ha fått något svar den 

förra gången, varken från Emrik, Polisen eller någon av de andra deltagarna. I kommentaren 

reproducerar Egon sin egen och Emriks konstituent 85 meter tre gånger. Denna modifierar han 

även till att bli 80 och 90. I trådens sista kommentar inflikar han slutligen att han hyser större 

förtroende för den omnämnda tresekundersregeln än för den regel om att mäta avståndet utifrån 

85 % av hastigheten som Emrik redogör för. 
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(12) Egon Då tror jag mer på 3-sekundersregeln, den brukar funka :) 

Eftersom det inte är möjligt att se hur lång tid det har gått mellan Egons kommentarer är det svårt 

att uttala sig om i vilken utsträckning hans sista kommentar är ett resultat av att återigen inte ha fått 

svar på sin fråga. I sin kommentar reproducerar Egon den konstituent, 3-sekundersregeln, som såväl 

Polisen som Erika och Esbjörn har gjort bruk av tidigare i tråden. 

4.5.2 Sammanfattning och analys 

 

I tråd E ställer trådstartaren Elias frågan om vilket avstånd som rekommenderas i Polisens 

chattsession om trafikfrågor. Han får svar på sin fråga av Polisen, ett svar som senare såväl 

bekräftas som omförhandlas av trådens andra deltagare genom att konstituenten tresekundersregeln 

reproduceras och placeras i en diskurs där den berörda regeln betraktas som ett minimum av det 

avstånd som trafikanter bör hålla till varandra i trafiken. Vissa av trådens deltagare kommer vidare 

med ytterligare förslag, vilka bygger på att räkna ut det godtagbara avståndet med hjälp av den 

hållna hastigheten respektive att räkna ut avståndet med hjälp av sådana kantstolpar som sitter 

utplacerade längs med våra vägar. Dessa förslag både omförhandlas och tas emot av andra deltagare 

genom att de konstituenter som representerar förslagen modifieras och reproduceras. I grova drag 

är det mer meningsfullt att tolka förhandlingen i tråden som att aktörerna samarbetar kring ett 

gemensamt kommunikativt projekt, nämligen det att komma till underfund med vilka principer 

som bör tillämpas vid utmätning av trafikavstånd, än att de konkurrerar med sina olika 

kommunikativa projekt. Inom det gemensamma kommunikativa projektet ifråga finns det dock fog 

för att påstå att de ingående aktörerna gör diskursiva anspråk av olika slag. 

När den deltagare, Egon, som visar intresse för förslaget att identifiera trafikavstånd med hjälp 

av vägstolpar ställer frågor om detta förslag får han inget svar. Frånvaron av svar leder sannolikt 

till att han till slut reproducerar den konstituent, tresekundersregeln, som utgör Polisens diskursiva 

anspråk och som alltså etableras som det slutgiltigt godtagbara kunskapen i tråden. Att inte ens 

Polisen fullföljer Egons initiativ till närhetsparet fråga‒svar går emot det tidigare mönstret att icke-

polisiära deltagare får svar av myndigheten när dessa deltagare initierar närhetsparet i fråga. 

Förklaringen till att så inte är fallet i denna tråd kan vara att Polisen själv inte står bakom det förslag 

som Egons fråga gäller. Myndigheten vill möjligtvis inte, med andra ord, bidra till att etablera 

Emriks konstituenter, eftersom de konkurrerar med myndighetens egna konstituenter och således 

dess diskursiva anspråk. På så sätt får Polisen mandat att behålla kontrollen över den 

kommunikativa verksamhet som deras chattsession om jultrafik utgör. Detta åstadkommer de alltså 

trots att deras kommentarer gör bruk av relativt icke-auktoritära element, t.ex. 

tredjepersonspronomen, och trots att de förhåller sig prefererat gentemot majoriteten av de övriga 

närhetsparen i tråden. 

4.6 Tråd F: Fabians fråga om detektivyrket 

I ett inlägg uppmanar Polisen sina följare till att ställa frågor om polisutbildningen, polisyrket och 

antagningen samt att dela inlägget och hålla god ton i kommentarsfältet. Tre namngivna 
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polisanställda beskrivs som ansvariga för att besvara frågorna. Chattsessionen, som varar i två 

timmar, har myndigheten informerat om fyra dagar tidigare. I detta inlägg bjuder myndigheten på 

två länkar som ger intresserade aspiranter mer information om hur man söker till utbildningen. 

4.6.1 Analys av tråd F 

Trådstartaren Fabian, som skriver i jag-form, ställer den direkt ställda frågan om han först måste 

arbeta som polis för att sedan kunna bli detektiv. I frågan jämför Fabian sitt fiktiva och framtida 

yrkesjag med en välkänd rollfigur i en svensk kriminalserie, vilket innebär att han gör ett försök till 

att placera sitt kommunikativa projekt inom en humoristisk diskurs. Man bör därför dra slutsatsen 

att syftet med Fabians fråga huvudsakligen inte är funktionellt, utan socialt. Vilken som är den 

exakta avsikten med Fabian kommentar och med hans kommunikativa projekt skulle enbart gå att 

avgöra utifrån en intervju med honom själv, men sannolikt är han ute efter att lätta upp i det 

kommentarsfält som i övrigt har ett sakligt fokus. 

(1) Fabian Hej Polisen. Jag fyller 45 i år, är ganska otränad men inte supertjock. Jag tror jag passar till 

någon roll som Persbrandt brukar spela. Måste man göra hela uniformsgrejen, eller kan jag skippa den 

biten och bli detektiv direkt? 

Fabian hälsar på Polisen, vilket gör honom till den enda trådstartaren i materialet som tar initiativ 

till närhetsparet hälsning‒tillbakahälsning. Därutöver initierar han alltså närhetsparet fråga‒svar, men 

eftersom kommentaren rör sig i gränslandet mellan sakliga och osakliga diskurser gör jag 

bedömningen att han även initierar närhetsparet förslag‒välkomnande.  Fabian tilltalar Polisen direkt, 

vilket innebär att myndigheten positioneras som direkt adressat. Sannolikt positioneras sådana 

övriga deltagare som också har ett intresse av att lätta upp stämningen i kommentarsfältet som 

indirekta adressater. Fabian introducerar konstituenterna någon roll som Persbrandt brukar spela, 

uniformsgrejen, detektiv och direkt. 

I den nästkommande kommentaren får Fabian svar av Polisen, som menar att man måste arbeta 

som Polis om man senare i yrkeslivet vill kunna arbeta som detektiv. 

(2) Polisen Hej Fabian, du måste nog köra uniformsgrejen, det är där det händer. Är ganska säker på 

att "Gunvald Larsson" även jobbade i uniform i sin tidiga poliskarriär. Kanske finns med i någon tidig 

bok. ??? 

Polisen hälsar tillbaka på samt tilltalar Fabian både med namn och i du-form. Tillbakahälsningen 

innebär att de fullföljer närhetsparet hälsning‒tillbakahälsning. Dessutom reproducerar de Fabians 

konstituent uniformsgrejen samt modifierar hans konstituent någon roll som Persbrandt brukade spela till 

att bli ”Gunvald Larsson” samt uniformsgrejen till att bli uniform och senare poliskarriär. Sammantaget 

bidrar myndighetens tilltal och bruk av konstituenter till det faktum att Fabian positioneras som 

den direkta adressaten för deras kommentar. Polisens kommentar, som även den placeras inom 

den humoristiska diskurs som Fabian har tagit initiativ till, signalerar att de godkänner Fabians 

diskursiva anspråk. Genom att avge ett prefererat svar på hans fråga och därigenom fullfölja 

närhetsparen fråga‒svar respektive förslag‒avvisande, lyckas de med konststycket att både bibehålla en 
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avslappnad attityd och samtidigt ge ett sakligt svar på Fabians fråga. Dessutom ställer de en fråga 

tillbaka och aktualiserar således ett nytt närhetspar. 

Trådens tredje kommentar skrivs av Filippa, som uttrycker en likadan önskan som Fabian om 

att tjänstgöra som detektiv utan att först arbeta som polis i uniform. 

(3) Filippa jag vill också vara Gunvald direkt. Särskilt måndagar innan första koppen kaffe. 😉 

Sannolikt positionerar Filippa både Fabian och Polisen som direkta adressater. Detta då hon 

legitimerar Fabians kommunikativa projekt, samtidigt som hon både reproducerar Polisens 

konstituent Gunvald och Fabians konstituent direkt. Även Filippas uttalande placeras inom den 

humoristiska diskurs som Fabian initierat och som Polisen byggt vidare på, vilket framgår av flera 

inslag i hennes kommentar. För det första reproducerar hon alltså Polisen och Fabians konstituent 

Gunvald. För det andra uttalar hon sig att hon särskilt vill arbeta som detektiv under sådana stunder 

som infaller före morgonkaffet på måndagar. För det tredje gör hon bruk av en blinkande smiley, 

vilken är det yttersta symbolen för den skämtsamma ton som Filippa anlägger i kommentaren. 

Filippa initierar eller fullföljer dock inga närhetspar. 

I trådens sista kommentar återkommer Fabian, som återigen hälsar på Polisen, d.v.s. igen 

initierar närhetsparet hälsning‒tillbakahälsning, samt tilltalar myndigheten med namn och ni. Fabian 

skriver fortsatt i jag-form. 

(4) Fabian Hej igen Polisen. Nu har jag tänkt lite på det här och jag måste tyvärr tacka nej för den här 

gången. Är dock övertygad om att jag hade blivit en mycket bra detektivpolis (utan uniform!) som hade 

löst många krångliga fall. Ni får gärna höra av er om ni ändrar er inställning till uniformsgrejen.  

 

Vänliga hälsningar Fabian 

Fabians hälsning och hans tilltal tyder på att han positionerar Polisen som direkt adressat. Han 

reproducerar sin egen och Polisens konstituent uniformsgrejen. Därutöver modifierar han sin egen 

konstituent detektiv till att bli en mycket bra detektivpolis (utan uniform!) som hade löst många krångliga fall 

samt Polisens konstituent uniform till att bli den däri ingående konstituenten utan uniform. 

Anmärkningsvärt är att Fabian i kommentaren ”tackar nej” till ett erbjudande som han inte ens har 

fått, eftersom Polisen faktiskt avvisar hans förslag om att arbeta som detektiv utan att behöva gå 

vägen via polisämbetet. Därutöver svarar han inte på myndighetens fråga om huruvida det stämmer 

att Gunvald Larsson ur Beck-filmerna ska ha tjänstgjort som polis innan han blev detektiv. 

4.6.2 Sammanfattning och analys 

 

I tråd F ställer Fabian en skämtsam fråga till Polisen, sannolikt med syfte att lätta upp i 

kommentarsfältet samt skapa uppmärksamhet kring sig själv. Tillbaka får han ett skämtsamt, men 

ändå prefererat svar av myndigheten, i det avseendet att svaret fullföljer det initiativ till närhetspar 

som Fabian tog i den inledande kommentaren. En tredje deltagare inrättar sig efter den relativt 

skämtsamma diskursen, skapad av trådstartaren Fabian och upprätthållen av Polisen, men inbegrips 

inte i någon fortsatt interaktion. Inte heller trådstartarens svar på myndighetens svar ges någon 

skriftlig respons av myndigheten, vilket innebär att hans sista initiativ till närhetspar inte fullföljs. 
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En bidragande orsak till utfallet kan vara att ingen av deltagarna tar initiativ till ett närhetspar av 

typen fråga‒svar eller förslag‒välkomnande. (Närhetsparet hälsning‒tillbakahälsning, som Fabian tar 

initiativ till i sin kommentar bedömer jag i det här fallet inte som tillräckligt tvingande för att det 

ska resultera i ett svar från Polisen.) 

Tråden exemplifierar en kommunikativ situation som inte tidigare har skådats i materialet, d.v.s. 

att en trådstartare konstruerar ett annat kommunikativt projekt än ett projekt som går ut på att få 

ett sakligt svar från myndigheten på en saklig fråga. Analysen av tråden visar hur aktörer i 

myndighetsdialoger kan gå tillväga för att anpassa bruket av närhetspar efter sina egna 

kommunikativa projekt. Fabians projekt befinner sig både innanför och utanför den 

kommunikativa verksamhetens ramar, eftersom han på ytan ställer en fråga om polisutbildningen 

och antagningen till densamma, men i praktiken inte verkar ta frågan eller ämnet på allvar i det att 

han flyttar fokuset från sakfrågan till personfrågan. Detta ställer således annorlunda krav på den 

polisiära uppgiften inom ramarna för den kommunikativa verksamhet som chattsessionen om 

polisutbildningen utgör. I det här fallet väljer myndigheten i sitt svar att balansera mellan att svara 

prefererat, d.v.s. att fullfölja de närhetspar som trådstartaren Fabian har tagit initiativ till, och att 

anta hans skämtsamma diskurs. Vem som går vinnande ur förhandlingen är därför inte helt enkelt 

att avgöra. Visserligen positionerar Polisen trådstartaren Fabian som direkt adressat, reproducerar 

flera av dennes konstituenter och fullföljer majoriteten av dennes närhetspar. Samtidigt använder 

de sig av konstituenterna för att ge ett prefererat, men avvisande, svar på hans frågeinlindade 

förslag. Att Fabian, i trådens sista kommentar, accepterar avvisningen, men reproducerar ett par av 

sina egna konstituenter samt modifierar Polisens konstituenter, tillsammans med det faktum att 

Polisen inte förhandlar vidare om dessa konstituenter, visar på att dessa trots allt har tillåtits göra 

betydande anspråk på kunskapsdiskursen. 

4.7 Tråd G: Gustavs polisriktade anklagelser 

Tråd G härstammar även den ifrån Polisens chattsession om demonstrationer. Se det 

introducerande stycket i 4.2 om tråd B för en närmare beskrivning av det inlägg som Tråd G 

förekommer i. Materialet i detta kapitel innefattar egentligen två trådar, men eftersom samma 

deltagare står bakom båda dessa trådar bedömer jag att det är meningsfullt att analysera dessa som 

en sammanhängande enhet. I vilken ordning trådarna startades framgår inte, eftersom Facebook 

inte strukturerar alla trådar enligt en kronologisk princip utan efter graden av interaktion. Så har 

Polisens svar i den första tråden, som presenteras underst av dem båda och som består av de två 

första kommentarerna i detta analyskapitel, enbart mottagit två gilla-markeringar, medan deras svar 

i den andra tråden, som presenteras överst av dem båda och som består av resterande kommentarer 

i detta analyskapitel, har mottagit tre gilla-markeringar. Jag redogör härmed för trådarna i den 

ordning som Facebook erbjuder. 
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4.7.1 Analys av tråd G 

 

Aktören Gustav inleder med att hävda att poliser inte kan bete sig. Detta klassificerar jag som ett 

initiativ till närhetsparet anklagelse‒motreaktion. 

(1) Gustav Poliser kan inte Bete sig 

Gustav redogör inte explicit för vem han positionerar som den direkta adressaten för 

kommentaren. Det kan alltså lika gärna vara riktat till myndigheten själv som till andra följare och 

potentiella opinionsbildare. Gustav introducerar konstituenterna poliser och bete sig. 

I kommentaren därpå svarar Polisen, som tilltalar Gustav med namn och redogör för ett svar 

som motiverar att Polisen sköter de uppgifter som har ålagts myndigheten. De hälsar tillbaka, trots 

att Gustav själv inte har hälsat, vilket innebär att myndigheten fullföljer ett initiativ till närhetsparet 

hälsning-tillbakahälsning som inte har tagits. Genom att avvisa Gustavs anklagelse fullföljer de vidare 

även närhetsparet anklagelse‒motreaktion. Detta innebär att Polisen alltså positionerar Gustav som 

direkt adressat. Polisens kommentar avslutas med en personlig hälsning från den polis som har 

författat kommentaren ifråga. Andra personliga markörer utgör bruket av förstapersons-

pronomenet min. 

(2) Polisen Hej Gustav. Min uppfattning är att svensk polis beter sig bra och förhåller sig till de regler 

som gäller för polismän i tjänst. Om en individ begår brott eller beter sig ordningsstörande så kan ett 

ingripande ifrån oss uppfattas av den drabbade som otrevligt. Vi finns i samhället för att skydda 

brottsutsatta, utreda brott och ingripa mot pågående brott. Mvh Gabriel 

Polisen modifierar Gustavs konstituent poliser till att bli svensk polis och senare polismän i tjänst samt 

vi. Gustavs konstituent kan inte bete sig modifieras vidare till att bli beter sig bra och förhåller sig till de 

regler som gäller för polismän i tjänst. På vilket sätt myndigheten beter sig på det angivna sättet 

exemplifieras sedan av myndigheten, vartefter de bl.a. antyder att Gustav skulle uppfatta dess 

ingripanden som otrevliga. Utifrån principen om att språkliga element i de analyserade 

kommentarerna måste etableras som centrala och betydelsebärande av diskussionernas aktörer för 

att kunna bli klassificerade som konstituenter bedömer jag dock inte att några nya konstituenter 

introduceras i denna tråd ‒ detta då Gustav inte ger någon respons på Polisens svar. Däremot kan 

man konstatera att flera termer används som har potential att placera ärendet inom ramarna för 

den kommunikativa verksamheten, som t.ex. brott. 

I nästa tråd, som alltså startas av samma deltagare som startade tråden ovan, Gustav, riktar han 

nya anklagelser till Polisen. Denna gång påstår han att myndigheten missbrukar den makt som den 

förfogar över. 

(1) Gustav Maktmissbrukare 

Gustav introducerar konstituenten maktmissbrukare och tar alltså återigen initiativ till närhetsparet 

anklagelse-motreaktion. 

I trådens nästa kommentar svarar Polisen. De bemöter Gustavs kommentar genom att 

motreagera på hans anklagelse och ge ett exempel på att det han säger inte skulle stämma. De hälsar 
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ännu en gång tillbaka, trots att Gustav inte heller denna gång har hälsat, vilket innebär att 

myndigheten uttrycker ett andra led i närhetsparet hälsning‒tillbakahälsning. 

(2) Polisen Hej Gustav. Polisen missbrukar inte makt. Vi upprätthåller svensk lag och människors 

likhet inför lagen. 

I kommentaren reproducerar de Gustavs konstituent maktmissbrukare, dock som ’missbrukar makt’. 

Senare modifieras denna konstituent till att bli upprätthåller svensk lag och människors likhet inför lagen, 

en konstituent som myndigheten låter stå i kontrast till den anklagelse som Gustav har riktat. 

Polisen positionerar Gustav som kommentarens direkta adressat. 

De två resterande kommentarerna skrivs av trådstartaren Gustav. Han ifrågasätter 

sanningshalten i det som Polisen tillbakavisat i trådens andra kommentar, d.v.s. att poliser inte 

missbrukar makt. Slutligen riktar Gustav ytterligare två anklagelser till myndigheten. 

(3) Gustav Polisen är de verkligen så alla gånger. 

(4) Gustav Asså ni ät hopplösa 

Gustav positionerar Polisen som direkt adressat för kommentarerna, vilket märks genom att han 

tilltalar myndigheten samt gör bruk av andrapersonspronomenet ni. Det är värt att påpeka att få 

språkliga enheter i Gustavs sista kommentarer går att klassificera som konstituenter; de är dels för 

svaga på innehåll, vilket är fallet enbart med den första kommentaren, dels får de ingen respons, 

vilket gäller de båda kommentarerna. Undantaget för detta är nämnda andrapersonspronomen, 

som jag bedömer reproducerar Polisens konstituent vi. 

4.7.2 Sammanfattning och analys 

I trådarna G går en deltagare, i en chattsession om demonstrationer, aktivt in för att sätta 

myndigheten ur balans och utvidga ramarna för den kommunikativa verksamheten. Han 

aktualiserar nämligen ett kommunikativt projekt av det konfrontativare slaget, något som kommer 

till uttryck genom att han riktar flera anklagelser mot poliser. Den första av anklagelserna bemöts 

av Polisen i deras svar, som också innehåller flera modifieranden av trådstartarens konstituenter. 

Anmärkningsvärt är däremot att trådstartaren i den första tråden inte svarar alls på Polisens respons 

och i den andra tråden inte väljer att modifiera myndighetens konstituenter tillbaka. Att Gustav 

inte modifierar Polisens konstituenter medför att han snarare accepterar myndighetens diskursiva 

anspråk, vilket stärker deras kommunikativa projekt. Samtidigt uttrycker Polisen ingen motreaktion 

på trådstartarens sista anklagelse och fullföljer så inte det närhetspar som Gustav därigenom 

initierar. Vi ser alltså en polismyndighet som delvis konvergerar till trådstartaren Gustavs 

kommunikativa projekt, men en trådstartare som inte konvergerar alls mot Polisens 

kommunikativa projekt. 

Trådarna G skiljer sig från majoriteten av trådarna i chattsessionen, eftersom de inte fokuserar 

på sakfrågan, nämligen demonstrationer, utan på myndigheten och dess anställda. Detta ställer 

annorlunda krav på myndigheten och de åtgärder som myndigheten tvingas ta för att 

medborgardialogen ska fungera inom ramarna för den kommunikativa verksamhetstypen som 

bygger på att medborgare ställer sakfrågor som myndigheten sedan besvarar. Det är dock svårt att 
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uttala sig om de indirekta följder som Gustavs kommunikativa projekt får för den kommunikativa 

verksamhet som chattråden utgör. För även om han inte kan anses gå vinnande ur de förhandlingar 

som sker i tråd G kan man tänka sig att hans diskursiva anspråk utövar inflytande på andra trådar 

inom samma kommunikativa verksamhetstyp. 

4.8 Tråd H: Hans fråga om vattenkanoner 

Även Tråd H härstammar ifrån Polisens chattsession om demonstrationer. Se det introducerande 

stycket i 4.2 om tråd B för en närmare beskrivning av det inlägg som Tråd H förekommer i. 

4.8.1 Analys av tråd H 

Aktören Hans ställer frågan om varför vattenkanoner inte är en del av Polisens arbete för att lösa 

konflikter under demonstrationer. Frågan är direkt ställd, men Polisen tilltalas inte. Eftersom man 

dock kan tänka sig att myndigheten är relativt ensam om att besitta sådana materiella resurser som 

vattenkanoner är det meningsfullt att anta att den positioneras som direkt adressat i Hans 

kommentar. 

(1) Hans Varför andvänds de aldrig vattenkanoner när de blir bråk 

Hans introducerar konstituenterna använda, vattenkanoner och bråk. Hans fråga, som däremot inte 

markeras med ett frågetecken, innehåller en presupposition, eftersom den bygger på premissen att 

Polisen inte använder vattenkanoner när det blir bråk. 

I Polisens svar hälsar de på trådstartaren samt tilltalar honom med namn. Precis som var fallet i 

tråd G fullföljer de ett initiativ till närhetsparet hälsning‒tillbakahälsning som trådstartaren inte har 

tagit, utöver det fullföljande av närhetsparet fråga‒svar som görs. Detta medför att jag klassificerar 

den direkta adressaten för deras kommentar som trådstartaren Hans. I svaret redogör Polisen för 

myndighetens arbetsmetoder under demonstrationer. 

(2) Polisen Hej Hans. Polisen har faktiskt en vattenkanon, men den står på museum och är snart 

hundra år gammal. :-) Polisen arbetar vid demonstrationer med ett koncept som bygger på dialog och 

att lagföra och separera personer som begår brott. Vattenkanoner ser vi inte som ett praktiskt verktyg i 

arbete med demonstrationer. De separeringar som vi åstadkommer gör vi med staket och mobila 

fordon som förhindrar människor från att bråka med varandra. 

I sin kommentar reproducerar Polisen två av de tre konstituenter som Hans introducerat, nämligen 

vattenkanon och bråk. Den tredje konstituenten, används, modifierar de till att bli står på museum. 

Samtidigt modifierar de konstituenten vattenkanoner till att bli dialog respektive lagföra och separera 

personer som begår grott. Dessa konstituenter, kan man säga, ställs i kontrast till det resultat som en 

användning av vattenkanoner medför. Ytterligare ett modifierande av samma konstituent, vilket 

ger upphov till konstituenten separeringar, ligger dock närmare den konstituent som Hans 

introducerar, även om Polisens dito befinner sig på en högre taxonomisk nivå. Utöver Polisens 
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reproduceranden och modifieranden introducerar de konstituenten demonstrationer, som visserligen 

inte förhålls till av någon deltagare senare i tråden, men som jag klassar som tillräckligt central i den 

aktuella kommunikativa verksamhetstypen för att den ska göras aktuell som konstituent. Central 

för den kommunikativa verksamhetstypen är dessutom Polisens konstituent brott, som ingår i 

konstituenten lagföra och separera personer som begår brott och som tillkommer som en följd av att 

myndigheten modifierar Hans konstituent bråk. 

Trådens tredje kommentar skrivs av Hubert, som tilltalar Polisen med namn samt med 

andrapersonspronomenet ni. I kommentaren anklagar Hubert de ansvariga poliserna för att vara 

naiva, vilket är ett initiativ till närhetsparet anklagelse‒motreaktion. 

(3) Hubert Polisen, det funkar utmärkt bra såklart. Ni är så naiva. 

Hubert introducerar konstituenterna utmärkt bra och naiv. Ovan nämnda fakta medför att 

myndigheten positioneras som kommentarens direkta adressat. 

I trådens sista kommentar motreagerar Polisen på Huberts anklagelse i den tredje kommentaren, 

vilket innebär att de fullföljer det berörda närhetsparet. Polisen hälsar på Hubert på samma sätt 

som de gjorde med Hans tidigare i tråden, d.v.s. genom att fullfölja ett initiativ till närhetsparet 

hälsning‒tillbakahälsning som Hubert inte har tagit. Dessutom tilltalar de honom vid namn. Allt detta 

pekar därmed på att han positioneras som direkt adressat. 

(4) Polisen Hej igen Hubert! Ja, det fungerar väldigt bra att prata och resonera med de allra flesta vi 

möter. Fungerar det inte så har vi andra arbetsmetoder. 

I sin kommentar modifierar Polisen Huberts konstituent utmärkt bra till att bli väldigt bra. Därutöver 

modifierar de sin egen konstituent dialog till att bli prata och resonera. Denna konstituent ställs sedan 

i kontrast mot den egna konstituenten andra arbetsmetoder, vilken möjligen är ett modifierande av 

myndighetens tidigare konstituent lagföra och separera personer som begår brott. 

4.8.2 Sammanfattning och analys 

I tråd H ställer trådstartaren en fråga om demonstrationer, d.v.s. konstruerar ett kommunikativt 

projekt med fokus riktat på sakfrågan. Han får svar av Polisen, som reproducerar majoriteten av 

hans konstituenter och modifierar resten av dem. Utöver detta introducerar myndigheten en 

konstituent som är central för den kommunikativa verksamheten, nämligen demonstrationer, samt 

modifierar en annan konstituent så att det resulterar i en annan verksamhetscentral konstituent. 

Detta tolkar jag som att Polisen gör det försök att placera diskussionen inom den kommunikativa 

verksamhetens ramar som trådstartaren inte gjorde. Tillvägagångssättet liknar det som gick att 

identifiera i tråd A om bedrägerier, i vilken ingen av de icke-polisiära deltagarna gör bruk av 

konstituenterna bedrägeri eller brott, varpå myndigheten introducerar dessa och således placerar 

ärendet innanför ramarna i fråga. 

I ett senare skede i tråd H riktar en ny deltagare en anklagelse till Polisen, vilket jag betraktar 

som ett socialt kommunikativt projekt, med fokus på att rubba myndighetens anseende. När det 

kommer till bruket av konstituenter förhåller sig deltagaren bakom denna anklagelse inte till tidigare 

kommentarer i tråden, utan introducerar två egna konstituenter. I sin motreaktion modifierar 
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Polisen en av dessa konstituenter, medan de negligerar den andra. Istället modifierar myndigheten 

flera av konstituenterna från sin tidigare kommentar, vilket stärker det diskursiva anspråk som 

gjordes i den. Det faktum att ingen av de befintliga deltagarna opponerar på Polisens andra och 

sista svar respektive att ingen ytterligare deltagare ansluter till diskussionen stärker myndighetens 

anspråk än mer och bidrar till att deras kommunikativa projekt går i hamn. 

Tråd H aktualiserar flera intressanta, kommunikativa aspekter. Den möjliggör inte enbart en 

analys av hur Polisen hanterar sådana sarkastiska och osakliga anklagelser som riktas till 

myndigheten, utan även av hur de använder sig av närhetspar i arbetet med detta. Vid två tillfällen 

ser vi nämligen hur Polisen ger uttryck för att fullfölja sådana närhetspar av typen hälsning‒

tillbakahälsning som inte har initierats tidigare i tråden, vilket sannolikt är ett försök att statuera 

exempel, närmare bestämt utöva diskursiv makt. I Polisens fullföljande av de initiativ till 

närhetsparet fråga‒svar som trådstartaren har tagit lyckas de vidare med att bemästra balansgången 

mellan att reproducera trådstartarens konstituenter och modifiera dessa och samtidigt introducera 

egna konstituenter. På så sätt kan de såväl ge legitimitet till trådstartarens diskursiva anspråk som 

använda sig av dennes konstituenter för att utveckla ett eget sådant, som dessutom befinner sig 

inom den kommunikativa verksamhetens ramar. 
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5. Sammanfattning och diskussion 

Det övergripande syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur de chattsessioner som 

tillhandahålls på Polisens facebooksida fungerar som kommunikativa verksamheter. Jag har velat 

utröna hur de diskursiva förhandlingar som äger rum inom ramarna för dessa inverkar på villkoren 

för myndighetens kommunikation. För att kunna svara på detta har jag ställt följande frågor: 

• Med vilka kommunikativa medel anknyter chattsessionernas aktörer till varandras kommentarer? 

• Vilken roll spelar de kommunikativa anknytningarna när aktörerna förhandlar om det diskursiva 

utrymmet samt förverkligar sina respektive kommunikativa projekt? 

• I vilken utsträckning förhåller sig de diskursiva förhandlingarna till den kommunikativa 

verksamhetens ramar respektive bidrar till att omförhandla dessa? 

I min analys av de kommunikativa medel med vilka materialets aktörer har anknutit till varandras 

kommentarer har jag utgått ifrån tre huvudsakliga, kommunikativa enheter. För det första har jag 

delat in materialet i konstituenter och kartlagt hur de olika aktörerna har förhållit sig till, eller 

anknutit till, varandras konstituenter, d.v.s. huruvida konstituenter har introducerats, modifierats, 

reproducerats, utvidgats, negligerats eller reproducerats. För det andra har jag studerat i vilken 

utsträckning aktörerna har gjort bruk av eller inte gjort bruk av närhetspar i interaktionen med 

varandra. För det tredje har jag undersökt vilken eller vilka aktörer de har positionerat som direkta 

och indirekta adressater i sina kommentarer. Utifrån kunskapen om dessa kommunikativa medel 

har jag sedan identifierat de diskursiva anspråk som aktörerna har gjort, de kommunikativa projekt 

som aktörerna har aktualiserat och den omfattning i vilken anspråken har förhållit sig till den 

kommunikativa verksamhetens ramar. 

Resultatet visar att aktörerna i materialet använder sig av olika kommunikativa medel för att 

anknyta till varandras kommentarer. Vilka medel de gör bruk av är beroende av sammanhanget och 

det diskursiva anspråk respektive det kommunikativa projekt som aktörerna antas sträva efter att 

förverkliga. Det går sålunda inte att tala om hur den typiska kommentaren i materialet ser ut, även 

om det vanligaste textuella förhållningssättet är ett modifierande, det vanligaste närhetsparet är 

fråga‒svar och de allra flesta aktörer positionerar åtminstone en direkt adressat i sina kommentarer. 

Hur varje tråd har kunnat analyseras, närmare bestämt exakt med vilka kommunikativa medel 

materialets aktörer har konstruerat sina diskursiva anspråk, redogjorde jag närmare för i de 

ingående analyskapitlen 4.1‒4.8. Även undersökningens andra frågeställningar besvarade jag i dessa 

analyskapitel. I detta sammanfattande kapitel berör jag därför främst kommunikativa mönster som 

jag inte tidigare har berört, även om jag också förtydligar sådana centrala mönster som jag tidigare 

har berört. Här vill jag understryka att jag inte har för ambition att beskriva alla de mönster som 

har framkommit i analysen av materialet. Istället vill jag lyfta fram exempel på hur olika de 

kommunikativa verksamheterna kan konstrueras beroende på vilka kommunikativa projekt som 

chattsessionernas aktörer aktualiserar och med vilka kommunikativa medel de försöker att 

förverkliga dessa. 

Bruket av konstituenter och närhetspar samt positioneringen av adressater såväl som 

konstruerandet av kommunikativa projekt som förhållningssätt gentemot kommunikativa projekt 
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varierar alltså mellan trådarna. Detta är logiskt, eftersom trådarna behandlar olika ämnen som 

engagerar i olika utsträckning. Så är det bl.a. tydligt att tråd B om demonstrationer är den av 

trådarna i materialet som innehåller flest turer och är mest komplex. Regler kring demonstrationer 

är inte alltid tydligt formulerade, vilket medför att de kan tolkas olika beroende på vilken 

kommunikativ eller politisk agenda en aktör har. Detta framgår i trådens diskursiva förhandlingar, 

som ger upphov till en indelning i två läger mellan de som ifrågasätter Polisens hållning att tillåta 

främlingsfientliga grupperingar att demonstrera och de som stöttar denna hållning. Tråd B är vidare 

den tråd i materialet som innehåller flest fullbordade närhetspar av typen anklagelse‒motreaktion. 

Utifrån resultatet i de två inledande trådar som ingår i undersökningens material formulerade 

jag en hypotes. Den uttryckte att en aktör, för att få svar från Polisen, måste ta initiativ till ett 

närhetspar av typen fråga‒svar. Med detta resonemang misstänkte jag att Polisen har en uppfattning 

om att en följare måste ställa en fråga för att följarnas medverkan ska betraktas som relevant i den 

kommunikativa verksamhetstyp som konceptet chattsession på Facebook utgör. Att det ligger till 

på det viset går inte att bevisa, eftersom min undersökning inte involverar en intervju med 

myndigheten. Däremot kan jag konstatera att den först ställda hypotesen går att falsifiera, eftersom 

det i materialet förekommer flera exempel på aktörer som ställer frågor till Polisen utan att få svar 

från dessa. Ingen av dessa är dock trådstartare, varför hypotesen skulle kunna revideras så att den 

tar hänsyn till detta.  

Det framgår vidare att närhetsparet fråga‒svar är det mest frekvent förekommande närhetsparet 

i materialet, följt av anklagelse‒motreaktion, förslag‒välkomnande och hälsning‒tillbakahälsning. I 

materialet förekommer det inga närhetspar av slaget komplimang‒mottagande av komplimang. Detta kan 

bero på det urval av trådar som jag har gjort i undersökningen. I urvalet har jag fokuserat på att 

uppnå en bred representation av relativt konfliktfylld kommunikation som innehåller fler än två 

turer och fler aktörer än bara trådstartare och Polis. Utifrån de sonderingar jag har gjort på Polisens 

facebooksida kan jag konstatera att det verkar som att i de fall där det sistnämnda närhetsparet 

aktualiseras blir resultatet sällan mer än två turer tagna av totalt två olika aktörer. 

Analysen av konstituenter och hur de olika aktörerna förhåller sig till varandras konstituenter 

visar att metoden behöver utvecklas, eller åtminstone preciseras. Bland annat verkar det som att 

modifieringar har olika inbördes funktioner, vilket framgår i tråd H om demonstrationer. Där 

modifierar Polisen trådstartarens konstituenter så att resultatet blir konstituenter som befinner sig 

inom ramarna för den kommunikativa verksamheten. Därför kan man argumentera för att Polisen 

tillämpar en typ av översättning till verksamhetsspråk, vilket går att jämföra med det som Nord 

(2015) kommer fram till när han undersöker hur enskilda och kommunföreträdare i ett språkligt 

avseende hanterar perspektiv- och maktskillnader som uppkommer på ett kommunalt 

diskussionsforum. I ett av inläggen som undersöks upptäcker Nord att den kommunala 

företrädaren konstruerar en annan kommunikationssituation än den som den enskilda konstruerar 

i sitt inlägg till kommunen. I sitt svar delegitimerar kommunföreträdaren den enskildas rätt till att 

ställa direkta krav på kommunens verksamhet, vilket sker genom att hen omtolkar den enskildas 

krav till att vara frågor (2015:133). Detta liknar ett scenario som förekommer på flera håll i min 

undersökning, d.v.s. scenarion där inte bara Polisen, utan även andra aktörer, såväl reproducerar 

som modifierar andra aktörers konstituenter så att resultatet är kompatibelt med deras 

kommunikativa projekt. Det är således inte min ambition att betrakta de olika konstituenterna som 
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statiska, utan att visa hur de polisiära chattsessionernas aktörer använder sig av konstituenterna för 

att förverkliga sådana kommunikativa projekt. 

I materialet är det även vanligt att aktörer använder sig av närhetspar för att konstruera svar 

som är kompatibla med deras kommunikativa projekt. Analysen av trådarna F, G och H 

demonstrerar t.ex. att trådarna innehåller sådana passager där aktörer fullföljer initiativ till 

närhetspar som aldrig har tagits. Ett sådant exempel kan vara att en aktör välkomnar ett förslag 

som aldrig har presenterats. Detta är fallet när Fabian i tråd F tackar nej till den av honom påhittade 

möjligheten att antas till polisutbildningen. Ett annat exempel på ett sådant fenomen är när Polisen 

hälsar på Gustav i tråd G, trots att Gustav inte, i sin första tur, har hälsat på myndigheten. Att 

Polisen fullföljer ett närhetspar som aldrig har initierats tydliggör i övrigt det faktum att ett 

närhetspar kräver två led för att interaktionen ska kunna klassas som fullständig. Man skulle i detta 

sammanhang kunna diskutera huruvida närhetsparet fråga‒svar bör utvidgas till att inkludera ett 

tredje led, nämligen tackande. Åtminstone när det gäller sådana datormedierade myndighetsdialoger 

som Polisens chattsessioner på Facebook antyder analysen av materialet att det kan vara 

meningsfullt. 

Hur Polisen gör bruk av närhetspar har visat sig vara särskilt intressant. Det är t.ex. ytterst 

ovanligt att Polisen tar initiativ till ett närhetspar, men det sker t.ex. i slutet av tråd B om 

demonstrationer, när myndigheten frågar Bastian om han kan komma på någon demonstration 

som myndigheten ska ha förbjudit. Polisen tar dock inga initiativ till några andra närhetspar än 

fråga‒svar i det undersökta materialet. Det är vidare sällsynt i materialet att Polisen fullföljer 

närhetsparet fråga‒svar om närhetsparet aktualiseras av en deltagare som inte är trådstartare. Det är 

däremot desto mer sannolikt att Polisen fullföljer närhetsparet anklagelse‒motreaktion om någon 

annan aktör än trådstartaren aktualiserar detta. 

Efter att ha analyserat tråd A om bedrägerier frågade jag mig själv varför delar av tråden var 

relativt icke-responsiv, d.v.s. varför flera av aktörerna, trådstartaren och Polisen inkluderad, inte 

gav respons på en stor del av den interaktion som förekom i tråden. Visserligen verkar närhetspar 

inte vara lika tvingande i textbaserad interaktion som den är i muntlig sådan, även som i det här 

fallet då den textbaserade interaktionen delvis är synkron. Möjligtvis är dessutom inte alla 

närhetspar lika starka eller tvingande, d.v.s. ställer inte samma krav på att respondenten fullföljer 

dem, men detta kan min undersökning inte svara på. Dessa två förklaringar kan inte heller ge ett 

fullgott svar på frågan. En kompletterande förklaring kan vara att aktörer gör bruk av sådana 

kommunikativa medel som är kompatibla med de kommunikativa projekt som de försöker att 

förverkliga. Att Polisen i somliga trådar, bl.a. i tråd A om bedrägerier, enbart bemödar sig med att 

ge enstaka svar och därefter inte fortsätter att förhandla om den diskursiva kunskapen, kan förklaras 

med att de med detta svar uppfattar sitt kommunikativa projekt som fullbordat. 

I kapitel 3.4 om samtalsanalys berörde jag Ekberg et al. (2013), en undersökning om terapeuter 

och klienter hanterar den terapeutiska relationen i en nätbaserad psykoterapitjänst för behandling 

av depression, närmare bestämt hur terapeuterna förhåller sig till klienternas utsagor samtidigt som 

de försöker att bibehålla kontrollen över sin institutionella uppgift. Terapeuternas kommunikativa 

tillvägagångssätt medför att klientens respons accepteras och ger därigenom terapeuten utrymme 

att ställa en ny fråga inom samma samtalstur. Detta går att jämföra med tillvägagångssättet som 

Polisen uppvisar på flera håll i min undersökning. I tråd H om demonstrationer riktar trådstartaren 

ett flertal anklagelser till Polisen. I Polisens svar reproduceras flera av trådstartarens konstituenter. 
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Genom att göra detta lyckas myndigheten legitimera trådstartarens diskursiva anspråk, samtidigt 

som legitimeringen gör det möjligt för dem att initiera ett eget diskursivt anspråk, i det här fallet i 

form av ett kommunikativt projekt som går på tvärs med trådstartarens. Att en aktör reproducerar 

en annan aktörs konstituenter innebär alltså inte nödvändigtvis att den förstnämnda aktören 

konvergerar till den sistnämndas kommunikativa projekt. 

Vissa trådstartare tar initiativ till kommunikativa projekt som befinner sig inom den 

kommunikativa verksamhetens ramar, t.ex. när de ställer en fråga till Polisen om vilket trafikavstånd 

som bör hållas, vilka regler som gäller vid en demonstration, eller hur man bör skydda sig mot 

bedrägerier på nätet. I andra trådar tar aktörer initiativ till sådana kommunikativa projekt som 

befinner sig utanför den kommunikativa verksamhetens ramar, t.ex. när de riktar anklagelser till 

Poliser eller när de använder chattsessionen som plattform för att skämta om sig själva. Det är dock 

inte bara trådstartare som tar initiativ till olika kommunikativa projekt. Även i senare delar av trådar 

gör aktörer diskursiva anspråk som vissa divergerar från Polisens och andra aktörers 

kommunikativa projekt och där andra konvergerar till dessa. De kommunikativa projekten kan 

samverka för ett gemensamt syfte eller konkurrera med varandra. Det behöver inte heller vara så 

att enbart ett kommunikativt projekt eller diskursivt anspråk går vinnande ur en förhandling. 

Därutöver kan de olika anspråken och projekten konvergera med varandra, så att förhandlingens 

slutgiltiga utfall blir en diskursiv kompromiss. Polisen gör bruk av olika kommunikativa strategier 

för att bemöta konkurrerande kommunikativa projekt, bl.a. genom att introducera sådana 

konstituenter som de betraktar som centrala för den kommunikativa verksamheten ifråga. I de fall 

där Polisen introducerar konstituenter och således negligerar andra aktörers konstituenter och 

därigenom, i vissa fall, kommunikativa projekt, verkar detta få större inflytande på den diskursiva 

förhandlingen än när icke-polisiära aktörer gör detsamma. En förklaring till detta kan vara att 

Polisens diskursiva roll tillåter dem att sätta agendan för den kommunikativa verksamheten och 

därmed initiera sådana kommunikativa projekt som befinner sig inom ramarna för dessa. 
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6. Diskussion och avslutning 
 

I materialet ser vi exempel på hur icke-polisiära aktörer initierar och fullföljer sådana 

kommunikativa projekt som traditionellt befinner sig inom Polisens ansvarsområde, t.ex. att svara 

på frågor om trafikavstånd eller demonstrationer. Vad innebär det för den kommunikativa 

verksamheten och för Polisens diskursiva roll som auktoritet att utomstående aktörer går in för att 

svara på en fråga som en annan medborgare ställer till Polisen? Att Polisen i sina egna chattsessioner 

tvingas förhandla om den diskursiva kunskapen visar på hur öppna chattsessioner i sociala medier 

om inte försvagar myndigheters auktoritet så åtminstone ger upphov till förändrade villkor för 

myndighetsdialoger. Dessa förändrade villkor får olika följder för det demokratiska samtalet, som 

bygger på att medborgare ges tillgång till den information som de dels efterfrågar, dels har rätt till. 

I tråd A om bedrägerier initierar t.ex. flera aktörer kommunikativa projekt som inte bemöts av 

Polisen. Dessa kommunikativa projekt förhandlar om hur man bör gå tillväga för att undvika att 

bli bedragen på nätet. Att sådana kommunikativa projekt därigenom etableras som diskursivt 

godtagbara riskerar att medföra att det är oklart vilken information som gäller, i det här fallet hur 

medborgare bäst skyddar sig mot nätbedrägerier. I tråd E om trafikavstånd förhandlar andra icke-

polisiära aktörer om den diskursiva kunskapen, nämligen om vilken metod som är lämpligast för 

att mäta avståndet till nästkommande fordon. I förhandlingen konvergerar Polisen med en av dessa 

aktörers kommunikativa projekt, varigenom myndigheten bidrar till att omförhandla villkoren för 

sin traditionella roll som auktoritet. 

Att Polisen överhuvudtaget tillhandahåller öppna chattsessioner på sin Facebooksida tyder på 

att myndigheten går mot en fortsatt intimisering (Josephson (2004:89‒98), en intimisering som jag 

påvisade i Björkquist 2016. Dessa chattsessioner ger nämligen utrymme för icke-polisiära aktörer 

att utvidga ramarna för den kommunikativa verksamhetstypen såväl som för de kommunikativa 

verksamheter som konstrueras inom denna. Visserligen visar analysen av materialet i min 

undersökning att Polisen har kontroll över chattsessionerna i den mån att deras kommunikativa 

projekt inte konvergerar allt för mycket med de icke-polisiära aktörernas diton. Å andra sidan utgör 

det faktum att icke-polisiära aktörer kan förhandla om Polisens kommunikativa projekt i sig ett 

tecken på att villkoren för myndighetens kommunikation har förändrats i och med dess inträde på 

sociala medier. För att Polisen ska kunna bemöta de icke-polisiära aktörernas diskursiva 

förhandlingar och skilda kommunikativa projekt krävs ett anpassat bruk av kommunikativa medel. 

Om vi betraktar Polisen som en företrädare för den moderna myndigheten kan vi alltså konstatera 

att denna behöver vara flexibel, öppen och relationsbyggande för att kunna stå ut i konkurrensen 

om vilken diskursiv kunskap som ska etableras. 

Resultatet att framtidens myndighet behöver vara relationsbyggande kan jämföras med det som 

Nord (2018) upptäcker i sin undersökning av interaktionen mellan privatpersoner och 

kommunföreträdare i Huddinge kommuns frågeforum på nätet. I undersökningen framkommer 

det så att de undersökta kommunföreträdarna är oväntat inriktade på att skapa och upprätthålla 

sociala relationer med de privatpersoner som de företräder, bl.a. genom att göra bruk av diverse 

”trevligheter” som inte nödvändigtvis är av saklig relevans (Nord 2018:9). Nord uppger i sin 

diskussion att det är oväntat att kommunen ”väljer att vara så relationsinriktad” (ibid). Med tanke 

på det som framkommit i tidigare studier av liknande material och under liknande kommunikativa 

förutsättningar (Nord 2015; Sörlin & Söderlundh 2014), nämligen att kommunföreträdaren 
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orienterar sig mot institutionella villkor snarare än privata förhållanden (jfr Nord 2015:125), är det 

motsatta scenariot ett tecken på en pågående intimisering. Samtidigt vill jag understryka att mitt 

material även innehåller dialoger som snarare gör bruk av traditionellt myndighetsspråk än 

påskyndar denna intimisering. Tråd B om demonstrationer är ett sådant exempel, där Polisen 

upprepar information ur regelverk i sina svar till flera av trådens deltagare istället för att ge uttryck 

för sådana ”trevlighetsinslag” som Nord (2018) beskriver att Huddinge kommuns företrädare 

uppvisar. Med detta vill jag understryka att intimiseringen av svenska myndigheter inte är statisk 

och definitiv, utan dynamisk och processuell i det att den samverkar med samhälleliga förändringar. 

Med hjälp av min undersökning blir tendensen enklare att skönja att förhandlingen om den 

diskursiva kunskapen sker på något sånär samma villkor för de olika aktörerna, polisiära som icke-

polisiära. Detta orsakas till stor del av det faktum att chattsessionerna i fråga äger rum på den 

privata aktören Facebooks domäner och inte t.ex. på Polisens egen hemsida. Visserligen har Polisen 

befogenhet att radera kommentarer som skrivs på deras facebooksida, men någon omfattande 

moderering verkar det inte vara tal om, eftersom myndigheten låter ett flertal kritiska och nästintill 

hatiska kommentarer stå kvar. Dessutom redogör myndigheten inte, åtminstone inte direkt i 

inläggen, för några fler kommentarsregler än uppmaningen till besökarna att hålla god ton i 

kommentarsfältet. Myndigheter i allmänhet och Polisen i synnerhet förväntas alltså hantera den 

kommunikativa konkurrens som är ett faktum på sociala medier såsom Facebook. Att dessa 

aktörer, i ett sådant läge, skulle hålla fast vid en traditionell myndighetskommunikation är 

osannolikt. De skulle då riskera att gå miste om anspråket på den diskursiva kunskapen och 

därigenom misslyckas med sitt uppdrag gentemot samhällets medborgare. 

Det är rimligt att fråga sig vad det innebär för medborgares rättmätiga tillgång till det offentliga 

samtalet att Polisen i flera avseenden går i riktning mot att vara en aktör bland andra, alltså när 

myndighetens diskursiva anspråk och kommunikativa projekt är föremål för förhandling på nästan 

likadana premisser som icke-polisiära aktörers sådana. Jag tog tidigare upp det faktum att den 

makthierarkiska utjämningen gör det mindre tydligt för de icke-polisiära aktörerna vilken 

information som de bör hörsamma för att kunna handla inom lagens ramar. När relationen mellan 

myndighet och medborgare jämnas ut riskerar det emellertid också att medföra att medborgarna 

granskar myndighetsinformationen mer kritiskt än tidigare samt jämför den med informationen 

från andra, konkurrerande aktörer. 

6.1 Implikationer och vidare forskning 
 

I uppsatsens inledning redogjorde jag för det övergripande syftet med undersökningen: att ta reda 

på hur de analyserade chattsessionerna fungerar som kommunikativa verksamheter. Vad får 

resultatet för implikationer, utöver att det ger stöd för den tidigare forskning som beskriver hur 

myndigheter fortsätter att intimiseras? Karlsson (2008) talar om praxisorienterad forskning, där 

graden av praxisnärhet avgörs av i vilken utsträckning forskaren samverkar med den praktik som 

hen undersöker. Den första graden av praxisnärhet i Karlssons modell utgörs av ett scenario där 

forskaren undersöker en praktik utan att ha som direkt ambition att förse praktiken i fråga med 

återkoppling på det studerade, men där resultatet kan vara givande för praktiken. Detta motsvarar 

ungefär den ambition som jag har haft med min undersökning. Med hjälp av undersökningen har 
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jag beskrivit olika sidor av den kommunikativa praktiken polisiär medborgardialog på nätet, där 

analysen av de olika sidorna av praktiken kan visa på praktikens bredd och komplexitet snarare än 

på en entydig tendens. Jag har med detta kunnat bidra till en bättre förståelse för hur 

datormedierade myndighetsdialoger fungerar eller kan fungera. Undersökningen ger nämligen en 

uppfattning om vilka kommunikativa utmaningar som deltagare i dessa dialoger möter och som de 

förväntas hantera i det förändrade kommunikativa landskap som har formats i takt med att 

myndighetsdialoger har flyttat in i sociala medier. 

Den metod som jag har valt i min undersökning är ett exempel på en metod man kan använda 

för att beskriva det undersökta materialet. Att kartlägga konstituenter, närhetspar och 

adressatpositionering är så ett sätt att undersöka hur chattsessionernas aktörer knyter an till 

varandras kommentarer kommunikativt. På så sätt har jag kunnat visa att även digitala samtal 

formas som ständiga förhandlingar mellan aktörer. Tack vare att i en sådan presentation ha utgått 

ifrån analysenheten konstituenter har jag också kunnat visa att det går att betrakta digitala samtal 

som texter.  Man kan tänka sig att en användning av andra metoder också hade bidragit till givande 

resultat. Exempelvis hade en ideationell, interpersonell eller intertextuell analys inom den 

systemisk-funktionella grammatiken delvis kunnat svara på frågorna om hur aktörerna i 

chattsessionerna knyter an till varandras kommentarer och hur dessa anknytningar används för att 

göra diskursiva anspråk. Genom att ha utarbetat metodiska verktygslådor från olika forskningsfält, 

främst från samtalsanalys och diskursanalys, men även från textanalys, har jag angripit 

chattsessionerna med en metodhybrid som inte tidigare har tillämpats på datormedierade 

myndighetsdialoger. Undersökningen visar att gränsen mellan skriftlig och muntlig kommunikation 

inte alltid är enkel att dra. Den visar också att frågan inte nödvändigtvis behöver vara huruvida ett 

material realiseras muntligt eller skriftligt, utan att det i många fall snarare kan handla om hur 

språkliga enheter realiseras när de interagerar med varandra. Detta blir särskilt tydligt när materialet 

är datormedierat, eftersom den digitala tekniken som bekant möjliggör snabbare överföring av 

långväga information än tidigare. 

När man beskriver och analyserar aktörers kommunikativa beteenden i chattsessioner bör man 

ha i åtanke att aktörerna närvarar på olika premisser. De har sannolikt olika agendor och olika mål 

med sin medverkan i chattsessionerna. När Bellander (2014) undersöker hur två bloggare i olika 

åldrar använder språkliga verktyg för att uppnå sina mål med interaktionen utgår hon, liksom jag 

med min undersökning, utifrån den kommunikativa verksamheten och dess ramar. Till skillnad 

från vad som har varit fallet med min undersökning intervjuar Bellander sina informanter samt 

följer dem under skrivandets gång. Detta tillvägagångssätt hade inte varit möjligt med mitt material, 

eftersom det är avsevärt enklare att få tillgång till och hålla kontakten med två informanter, än vad 

det är med trettio. Det går dock inte att bortse ifrån det faktum att det hade tillfört undersökningen 

att fråga dessa trettio informanter om deras mål med interaktionen, d.v.s. om deras respektive 

kommunikativa projekt. Möjligtvis är det meningsfullt för en framtida undersökning med ett 

liknande material att närma sig dessa frågor, då något sådant mig veterligen inte har gjorts tidigare 

med datormedierade myndighetsdialoger. 

Ahti (2018:207), som studerar hur konflikter av olika slag uppkommer och hanteras mellan 

deltagare i synkrona chatter på nätet, förklarar att hennes resultat kan användas för att identifiera 

sådana kritiska passager där konflikter riskerar att uppstå och således för att förebygga näthat. I 

likhet med detta resonemang menar jag alltså att mitt resultat kan användas för att belysa de 
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kommunikativa färdigheter som en digital myndighetsutövare behöver besitta för att kunna hantera 

sitt uppdrag på ett fullgott sätt. Att jag inte undersöker mer än resultatet av de undersökta 

aktörernas kommunikativa medverkan, d.v.s. deras kommentarer i chattsessioner på Polisens 

facebooksida, medför dock att jag varken tillämpar en fullständig verksamhetsanalys eller arbetar 

praxisnära i någon större utsträckning. Detta innebär också att jag inte uppfyller de kriterier för 

praxisorienterade kommunikationsanalyser som Rönn (2009) ställer upp. Hon menar att det är 

grundläggande för en praxisorienterad kommunikationsanalys att forskaren beaktar de undersökta 

utövarnas uppfattningar om sina sociala praktiker och samverkar med dessa i insamlandet av 

material samt formulerandet av teori och metod (2009:255). Det är därför befogat att återigen lyfta 

fram att framtida undersökningar av datormedierade myndighetsdialoger som kommunikativa 

verksamheter skulle kunna beakta de enskilda aktörernas perspektiv.  
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