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Sammanfattning  

 

Den svenska polisen har sedan 2011 etablerat sig på sociala medier och är den myndighet som 

ligger i framkant vad gäller användandet av de nya kommunikationskanalerna. Nästan 1,5 

miljoner människor följer polisens dagliga statusuppdateringar på Facebook, som innehåller 

alltifrån vittnesefterlysningar till inslag i fikarummet. Polisens närvaro i sociala medier har 

fått stor spridning och uppskattning hos medborgarna men trots den stora framgången har 

fenomenet också debatterats och fått en del kritik från flera håll. I en JO-anmälan beskrivs det 

att polisens sätt att uttrycka sig i vissa Facebookinlägg varit alltför personligt och känslosamt, 

vilket stridit mot myndighetens krav på saklighet och opartiskhet. Myndighetens 

okonventionella kommunikation på sociala medier i kombination med den maktposition 

polisen innehar i samhället är de intresseväckande faktorer som denna uppsats är sprungen ur. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur polisen och dess relation till medborgarna 

framställs genom polisens egna inlägg på Facebook. Med ett diskursteoretiskt ramverk 

undersöks polisens språkliga framställningar på Facebook som sedan tolkas ur ett 

foucauldianskt diskurs- och maktperspektiv. Materialet som analyserats är 164 stycken 

Facebookinlägg i form av text och bild, hämtade från tre olika polisdistrikt. Metoden är 

diskursanalys där ett antal diskursanalytiska verktyg valts ut för att undersöka polisens 

språkliga konstruktioner på Facebook. I analysen framträder varierande framställningar av 

polisen och dess relation till medborgarna, där vi finner motstridiga diskurser. Resultaten 

visar bland annat att polisen ibland framställs som ytterst formell och saklig och ibland som 

skämtsam och personlig. I de framkomna diskurserna finner vi även flera tekniker för makt 

och maktutövning som är identifierade i ljuset av Foucaults idéer om den disciplinära makten. 

Avslutningsvis diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning samt ur ett bredare 

samhällsperspektiv.  

 

 

Nyckelord: Polismyndigheten, Facebook, Foucault  
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

”Vad fan håller vi på med?! För 25 minuter sedan hängde du dig. 16 år gammal, bara ett 

barn.” Så inleder Lundapolisen “Tobbe” det uppmärksammade och gripande 

Facebookinlägget om ett ensamkommande flyktingbarns självmordsförsök. Inlägget delades 

52.000 gånger och gillades av mer än 139.000 personer under ett dygn skriver Dagens 

Nyheter (Haidl, 2015, 14 september). Inlägget är ett av många exempel på hur polisen 

kommunicerar i sociala medier. Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen, menar att 

polisen i sociala medier genom ett vardagligt språk, svordomar och känsliga ämnen bryter 

mot flera traditionella sociala regler kring hur en myndighet bör uttrycka sig. Hadenius 

fortsätter: “Vi förväntar ju oss att en polis ska vara neutral och återhållsam, men den här 

polisen är precis tvärtom. Det är därför det blir extra starkt” (Haidl, 2015, 14 september). 

Även DN:s ledarskribent Bene Perlenberg har reagerat på polisens Facebookuppdateringar då 

han beskriver dem som ”dramatisk, känslomässig prosa som mest liknar utdrag ur 

dussindeckare”. Skribenten menar att polisen bör jaga bovar och inte “likes” (Bene 

Perlenberg, 2015, 6 juli).  

 

Den svenska polisen har sedan 2011 etablerat sig på sociala medier och är den myndighet som 

har flest konton på både Facebook och Twitter. På Facebook har polisen nästan 1,5 miljoner 

följare runt om i landet och arbetet med sociala medier involverar cirka 500 polisanställda 

(Erlandsson, 2015, 23 mars). Syftet med polisens arbete i sociala medier är enligt 

Rikspolisstyrelsen att vara tillgängliga där många människor är, minska brottsligheten samt 

stärka förtroendet för polisens arbete genom att öka tryggheten. I polisens övergripande 

kommunikationsmål betonas vikten av att skapa ett förtroende. Kommunikationen ska bygga 

på insikter om hur människor uppfattar polisen och att detta förtroende ska bidra till trygghet 

och vilja att samarbeta med polisen (Rikspolisstyrelsen/Kommunikationsavdelningen, 2013). 

 

Enligt Sifos årliga undersökning har det visat sig att förtroendet för polisen har ökat bland 

medborgarna och Marie Grusell, medieforskare vid Göteborgs Universitet, menar att polisens 

närvaro i sociala medier kan vara en möjlig förklaring till detta. Hon tror att avståndet mellan  
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polisen och människor minskat genom polisens aktivitet i sociala medier (Ekström, 2014, 15 

maj). Trots att polisens närvaro i sociala medier fått en stor spridning och framgång har 

fenomenet omdebatterats och även fått kritik från flera håll (Erlandsson, 2015, 23 mars). 

Norrbottens-Kuriren skriver att Justitieombudsmannen (JO) fått in anmälningar mot flera av 

polisens inlägg och JO ställer sig kritiska till att vissa inlägg varit alltför personliga och 

bristande gällande saklighet och opartiskhet (Silverberg, 2015, 13 augusti). JO bedömer i en 

anmälan från 2013 att det finns en konflikt i polisens strävan efter att få genomslag på sociala 

medier eftersom det är tveksamt om vissa inlägg uppfyller regeringens krav på saklighet och 

opartiskhet (JO, 2013). JO uttrycker sig inte i termer av att kritisera polisens närvaro i sociala 

medier utan kritiken riktas mot att de inte alla gånger lever upp till de lagar och riktlinjer som 

finns. JO konstaterar att de anmälda inläggen brister gällande regeringsformens krav på 

saklighet samt Polisförordningens 4 kap. 1 § (SFS 1984:387) krav på att en polis skall 

uppträda hänsynsfullt och förtroendeingivande samt undvika uttalanden som kan uppfattas 

som ovänlighet. Även Rikspolisstyrelsens riktlinjer, visar på att polisen bör vara försiktig med 

att använda humor i sina Facebookinlägg då det är något högst personligt som lätt kan 

missuppfattas. Ärendet avslutas med att JO konstaterar att riktlinjer och regler för hur en 

polisanställd bör uppträda existerar, men att polisen skall arbeta mer aktivt och kontrollerat 

för att rådande riktlinjer och regler efterlevs vid publicering av inlägg på Facebook (JO, 

2013). 

 

Polisens sätt att uttrycka sig i sociala medier tycks alltså bryta mot de förväntningar som finns 

kring myndighetens traditionella sätt att kommunicera och utgör därmed en förändrad diskurs 

som både är motstridig och intressant. Eftersom polisens aktiviteter i sociala medier dessutom 

är ett relativt nytt fenomen är området därmed mindre beforskat, vilket gör det vetenskapligt 

intressant att studera. I och med det faktum att polisen har en formell maktposition i samhället 

med särskilda befogenheter för att skapa ordning och säkerhet är det samhällsrelevant att ur 

ett sociologiskt maktperspektiv studera myndighetsutövandet på sociala medier. Vi vill därför 

genom denna studie studera hur polisen konstruerar och framställer sig själva och sin relation 

till medborgarna i sociala medier. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i ovan beskrivna bakgrund är vårt syfte att utifrån ett sociologiskt 

maktperspektiv undersöka hur polisen och dess relation till medborgarna framställs genom 
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polisens egna inlägg på Facebook. Med ett diskursteoretiskt ramverk kommer vi att undersöka 

hur polisens framställningar ser ut genom att titta på den språkliga konstruktionen av skrivna 

texter samt bilder i form av Facebookinlägg.  

 

1. Hur konstruerar polisen sig diskursivt på Facebook? 

2. Vilka konsekvenser får detta för hur polisens relation till medborgare konstrueras? 

3. Vilka tekniker för maktutövning kan identifieras i dessa diskursiva konstruktioner? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi vill med denna studie inte uttala oss om polisens verkliga motiv eller intention med 

närvaron på sociala medier. Således kommer vi heller inte undersöka huruvida polisen följer 

sina riktlinjer för arbetet i sociala medier eller hur individer upplever fenomenet. Utan fokus 

riktas mot hur polisen framställer sig genom språkliga konstruktioner på sociala medier.  

 

1.4 Specifika termer 

Härnäst introduceras och förklaras återkommande begrepp som är centrala i uppsatsen. Där 

inga andra referenser anges har vi använt oss av Nationalencyklopedin som källa. 

 

Sociala medier: Sociala medier är ett samlingsnamn för flera olika hemsidor och  

tjänster på internet som kan beskrivas som mötesplatser där användarna producerar sitt eget 

innehåll, kontakter och nätverk med andra (Johansson, 2013). Sociala medier beskrivs ofta 

som ett forum för tvåvägskommunikation där avsändare och mottagare kan kommunicera 

med varandra och ständigt uppdatera innehållet. Exempel på sociala medier är Facebook, 

Twitter, Youtube och bloggar.  

 

Facebook: Facebook är en social webbplats som till stor del består av dess användares 

profiler som knyts samman till olika nätverk där interaktion och kommunikation sker genom 

texter, bilder och videoklipp. Facebook är gratis och alla som vill kan gå med i forumet 

(Facebook, 2015). I början av 2015 hade Facebook 1,4 miljarder användare världen över och 

mer än hälften av den svenska befolkningen fanns på Facebook. 

 

Följare: Personer som aktivt valt att följa en annan person, organisation eller grupp 

för att ta del av dess informationsflöde och diskussioner.  
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Gilla/likes: Att klicka på gilla-knappen nedanför ett Facebookinlägg är ett sätt att visa att man 

tycker innehållet är intressant. Detta är vanligtvis offentligt vilket innebär att alla som läser 

inlägget kan se vem som gillat det (Facebook, 2015). 

 

1.5 Fortsatt disposition  

Efter denna inledande del där studiens bakgrundsbeskrivning, syfte och frågeställning har 

presenterats kommer nästkommande kapitel redogöra för tidigare forskning inom ämnet. 

Kapitlet behandlar myndigheters användande av sociala medier mer generellt samt tidigare 

forskning kring hur polisen framställts i traditionella medier. Därefter följer ett teoriavsnitt 

med begrepp och teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna uppsats. Teorin 

grundar sig på Foucaults diskurs- och maktteoretiska perspektiv. Vidare följer ett 

metodkapitel som presenterar det metodologiska angreppssätt som studien utgår ifrån med en 

redogörelse för diskursanalysen och de diskursanalytiska verktyg som kommer att används. 

Sedan beskrivs material, urval, bearbetning samt metodologiska- och etiska reflektioner. 

Därefter presenteras resultat och analys som knyter an till det teoretiska ramverket och 

avslutningsvis förs en diskussion där vi besvarar våra frågeställningar, återkopplar till den 

tidigare forskningen och ger förslag till framtida forskning. 

2. Tidigare forskning 

Vi har som tidigare nämnts funnit en viss avsaknad inom tidigare forskning av studier som 

specifikt berör den svenska polisen i sociala medier. Ämnet är dock högst aktuellt då vi ser att 

det just nu bedrivs forskning vid Göteborgs Universitet, vid institutionen för tillämpad 

informationsteknologi, som planeras redovisas i december 2016 (Erlandsson, 2014, 5 

februari). Däremot har vi funnit forskning inom närliggande områden som vi ser är av 

relevans för vår studie. Då denna studie syftar till att belysa hur polisen och dess relation till 

medborgarna framställs genom polisens egna inlägg på Facebook är det relevant att lyfta fram 

tidigare forskning som berör myndigheters användande av sociala medier samt polisens 

framställningar i medier. Eftersom internet och sociala medier ständigt utvecklas har vi valt 

att avgränsa våra sökningar till 2000-talet och merparten av den forskning som presenteras 

nedan är inte mer än några år gammal. 
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Vi är medvetna om att den tidigare forskningen som här redogörs för endast ger en inblick i 

en begränsad del av forskningsfältet där eventuellt andra urval och avgränsningar skulle 

kunnat vara möjliga. Likväl anser vi att vår redogörelse bidrar med en ökad förståelse för det 

sammanhang som denna studie tar sin utgångspunkt i, samt ger en ingång till forskningsfältet. 

Vidare visar den tidigare forskningen på hur andra forskare gått till väga för att närma sig det 

område vi skall studera samt motiverar relevansen för vår studie och dess tillvägagångssätt. 

 

2.1 Myndigheter i sociala medier 

Flera studier som vi har tagit del av visar att myndigheters användande av sociala medier 

under de senaste åren har ökat hastigt. Sociala medier är ett effektivt verktyg för såväl den 

privata som den offentliga sektorn för att nå ut till många människor med en liten ekonomisk 

insats (Kuzma, 2010). Att offentlig sektor använder sig av informationsteknologi för att 

kommunicera och ge service till allmänheten kallas ofta för “e-government” och Sverige 

ligger internationellt sett i framkant vad gäller användandet av detta. E-government ses som 

en utveckling av det så kallade ”New Public Management” idéerna, vilka innebär olika former 

av ledningsstrategier som bygger på synsätt hämtade från den privata sektorn. Offentliga 

verksamheter tenderar att alltmer förändras till mer öppna, flexibla och nätverksorienterade 

strukturer (Bernhard, 2013).  

 

I internationell forskning har man sett att myndigheter idag experimenterar med sociala 

medier för att kommunicera med sina medborgare och att detta kan bidra till en förbättrad och 

mer gynnsam relation mellan myndigheter och medborgare, om de används på rätt sätt. Ökat 

förtroende och kunskap hos medborgarna är några av de fördelar som studier lyfter fram 

medan risken att förlora kontrollen över informationen ses som problematisk och förenad med 

viss oro (Picazo-Vela, m.fl., 2012). Det faktum att myndigheter experimenterar med sociala 

medier stämmer väl överens med vad den svenska polisen själva beskriver sig ha gjort. I 

Rikspolisstyrelsens (2013) utvärdering beskriver en medarbetare att eldsjälar inom polisen har 

drivit på arbetet med sociala medier genom att testa vad som fungerar och vad som inte 

fungerar. 

 

Att myndigheters närvaro i sociala medier verkar leda till ett ökat förtroende är det flera 

forskare som belyser. I en koreansk kvantitativ studie har forskare utifrån institutionella och 

strukturella teorier om förtroende gjort en hypotestestning som undersöker om medborgares 

förtroende för myndigheter påverkas positivt om de tillhandahåller sociala medietjänster. 
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Resultaten antydde att hypotesen verkade stämma, då forskarna såg ett samband mellan ökat 

förtroende vid tillhandahållning av sociala medietjänster. Studien lyfter också fram att sociala 

medier möjliggör ett mer aktivt deltagande i t.ex. politiska diskussioner, vilket kan leda till ett 

ökat förtroende för myndigheterna (Park, m.fl., 2015). President Obamas flitiga användande 

av sociala medier i sin valkampanj inför valet 2009 är ett tydligt bevis på hur staten genom 

sociala medier kan ha ett starkt inflytande över allmänheten och vinna tillit (Bertot, m.fl., 

2012). Därmed hävdas det att sociala medier är viktiga för dagens moderna demokratier, då 

de är instrument som möjliggör transparens och insyn samt öppnar upp för debatt och ökad 

medborgardelaktighet (Bonsón, m.fl., 2012).  

 

För att närma oss Facebook som är det fält vi skall studera, vill vi lyfta fram Goncalves m.fl. 

(2015) som undersöker vad det är som gör att vissa inlägg på Facebook blir populära i en 

icke-vinstdrivande kontext. Genom kvantitativa analyser av inlägg från den finska staden 

Uleåborgs officiella Facebooksida har forskarna kommit fram till att tidpunkt för publicering 

verkar vara den viktigaste faktorn för huruvida inlägg blir sedda av många, kommenterade, 

länkade och delade. Den avancerade algoritm som används i studien indikerar att följarna på 

Facebookgruppen oftast loggar in på sidan vid vissa tider på dygnet, vilket påverkar inläggens 

popularitet. Inlägg på fredagar, lördagar och söndagar verkar också påverka spridningen på 

inläggen. Vidare omnämner forskarna att inlägg som är formulerade som en fråga till läsaren 

eller som direkt uppmanar till handling också verkar generera ökad respons och engagemang, 

då läsaren förmodligen upplever att dennes åsikt är viktig. Forskarna hävdar inte att resultaten 

skulle ge samma utfall i en annan studie, men däremot menar de att metoden, det vill säga 

algoritmen, är applicerbar också inom andra studier (Goncalves m.fl., 2015). Även Simon & 

Peppas (2004) studie om “rich media” kan bidra med en förståelse för vilken typ av innehåll 

som genererar engagemang hos mottagaren på internet. Genom en kvantitativ undersökning 

visade det sig att bilder, foton, ljud och videoklipp är viktiga faktorer som påverkar och 

engagerar individer i större utsträckning än vad endast texter gör (Simon & Peppas, 2004).  

 

2.2 Polisen i medier  

I en studie av Chermak & Weiss (2005) lyfts det fram den historiskt komplexa relationen 

mellan polisen och traditionella medier. Studien visar att polisen å ena sidan är beroende av 

medier för att kunna förebygga och lösa brottslighet, men också för att marknadsföra sin 

organisation och uppnå resultat. Å andra sidan är medier beroende av polisen för att få 

tillgång till material som genererar läsare och ökad försäljningsvolym. Polisen är i konstant 
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behov av att upprätthålla och öka sin legitimitet gentemot allmänheten, vilket är svårt då 

polisen har sina reella begränsningar i vad de kan åstadkomma när det kommer till ökad och 

olöst brottslighet i förhållande till allmänhetens förväntningar. Här fyller medierna en viktig 

roll för att nå ut till allmänheten, då medborgarna gärna följer polismyndigheten med ett visst 

avstånd. Chermak & Weiss studie belyser vikten av proaktivt arbete när det kommer till 

kommunikationen mellan polisen och medier, där polisen har implementerat talespersoner för 

att tillfredsställa behovet hos medierna. Studien lyfter fram att insatsen hos talespersonerna är 

avgörande för organisationens möjlighet att kunna manipulera och kontrollera sin externa 

miljö och generera legitimitet (Chermak & Weiss, 2005).  

 

För att få en djupare förståelse för relationen mellan polisen och media visar en studie av 

Cooke & Sturges (2009) den brittiska polisens legitimitetskris och de förändringar som den 

genererat i. Krisen tvingade dem till att inta en mer aktiv roll i medierapporteringen för att 

upprätthålla bilden av att vara en tillförlitlig organisation gentemot allmänheten. I likhet med 

Chermak & Weiss (2005) belyser Cooke & Sturges (2009) vikten av kommunikationsarbetet 

hos polisen för att i media framstå i positiv dager och den legitimitet framställningen således 

ger myndigheten. Genom att förändra sin roll gentemot media kan organisationen skydda sig 

själv mot oönskad rapportering och få en mer gynnsam publicitet (Cooke & Sturges, 2009). 

 

I likhet med Cooke & Sturges (2009) har Wessels (2009) genomfört en studie som 

underbygger den förändring som polisen genomgått i sin roll gentemot media och 

allmänheten. Wessels studie påvisar hur utvecklingen av tekniska lösningar har underlättat för 

polisen att upprätthålla och förbättra kommunikationen med allmänheten. Studien bygger på 

etnografiska studier över tre års tid mellan 1996-1999, med en uppföljande studie under 2002-

2004, där respondenterna är det team som forskar och utvecklar tekniska lösningar inom det 

brittiska polisdepartementet. Studien lyfter fram problematiken med polisens begränsade 

resurser och att vara tillgänglig för allmänheten. Resultatet av studien visar att polisarbete 

ansikte mot ansikte fortfarande är den främsta arbetsmetoden för att kommunicera med 

allmänheten, men att informationsteknologin underlättar och sparar resurser då information 

ska förmedlas till ett stort antal innevånare (Wessels, 2009).  

 

Den brittiska polisen har varit aktiva på sociala medier sedan 2008 och har liksom den 

svenska polisen använt sociala medier i syfte att skapa dialog och öka förtroendet hos 

allmänheten (Crump, 2011). Crump har i sin studie “What are the Police Doing on Twitter” 
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undersökt vad den engelska polisen gör på Twitter, hur de använder forumet och vilket 

innehåll som publiceras. Studien visar att polisen använder Twitter som en kanal för att sprida 

information om sitt arbete, göra efterlysningar samt länka till olika händelser och evenemang. 

Vidare menar Crump att polisen inte nyttjar Twitter som kommunikationsmedel till fullo då 

den tänkta tvåvägskommunikationen i verkligheten mer tenderar att endast bli 

envägskommunikation då det ofta upplevs som svårt att delta i diskussionerna. Denna studie 

påminner till viss del om det vi skall studera, dock belyser den innehållet i texterna i större 

utsträckning än vad vi ämnar göra i vår studie. Vår studie fokuserar i första hand på polisens 

roll utifrån hur den framställs genom olika Facebookinlägg snarare än att försöka göra en 

kvantifierbar innehållsanalys om vad polisen gör på Facebook. 

 

I en annan brittisk studie har forskare däremot närmat sig just framställningar av polisen. 

Shepherdson (2014) argumenterar för att polisen framställs på olika sätt i olika medier, vilket 

vi menar talar för att det är intressant att titta på framställningar och konstruktioner av polisen. 

Studien undersöker hur mediabilden av den brittiska polisen har sett ut samt förändrats över 

tid och på vilket sätt sociala medier kan ha påverkat människors uppfattning om polisen. I 

massmedier framställs polisen både positivt och negativt och som en enhetlig organisation där 

inslag av individuella polisers arbete inte är särskilt vanligt förekommande. I TV-serier och i 

kriminalfilmer skildras däremot polisen oftast utifrån en enskild polis perspektiv där denne 

framställs som en hjältemodig figur som lever för sitt jobb, dag som natt. Vad gäller polisen i 

sociala medier menar forskaren att den brittiska polisen främst använt sociala medier som ett 

framgångsrikt sätt för att sprida information snarare än möjliggöra dialog med allmänheten. 

Vidare beskrivs bilden av polisen i sociala medier som splittrad och mer komplicerad. 

Respondenterna i studien upplever att polisens närvaro i sociala medier bidrar till en mer 

mänsklig och humoristisk bild av polisen. Att använda sig av bilder och filmer på Facebook 

var vanligt förekommande i syfte att bidra till underhållning då allmänheten tycks uppskatta 

den typen av inlägg framför en nyhetsartikel. Shepherdson (2014) konstaterar slutligen att 

framställningen av polisen har förändrats över tid och att polisen idag befinner sig under 

ständig bevakning av samhället i större utsträckning än tidigare. Här drar forskaren paralleller 

till Mathiesens (1997) teorier om Synoptikon som innebär att myndigheter idag är under 

ständig bevakning av allmänheten. Studien visar också att polisen framför allt lägger ut 

positiva inlägg om sin organisation, vilket bidrar till en mer fördelaktig allmän uppfattning 

om polisen. Dock hävdar Shepherdson att han inte tror att allmänheten egentligen blir mer 

upplysta om polisens arbete än tidigare (Shepherdson, 2014). 
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2.3 Sammanfattning och diskussion om tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har ovan redovisade forskning belyst myndigheters flitiga användande av 

sociala medier samt visat på att det är ett effektivt verktyg för att nå ut till en stor population, 

samt skapa interaktion och förtroende bland allmänheten. Kapitlet har även beskrivit polisens 

relation till och framställningar i traditionella och sociala medier. Både kvantitativa och 

kvalitativa metoder har tidigare använts vid studier av myndigheter och polisen i relation till 

sociala medier. Språkliga textanalyser av polisens Facebookinlägg är däremot mer sällsynta 

vilket gör att vi anser att vår diskursanalys kan tillföra forskningen något nytt. Vidare utgår 

flera av studierna från ett kommunikationsvetenskapligt teoretiskt ramverk där vi ser en viss 

avsaknad av sociologiska förståelser inom området. Då vår studie utgår ifrån ett diskurs- och 

maktteoretiskt ramverk ger vår studie inte bara en empirisk återgivning av fenomenet utan 

också en teoretiskt sett bredare förståelse för empirin. Att de flesta studier som handlar om 

polisen i media är gjorda i England ser vi som användbart. Eftersom Sverige och England är 

två länder med relativt likartade samhällsstrukturer präglade av demokratiska värderingar, kan 

studierna sannolikt bidra till förståelsen även för den svenska polisen på Facebook. 

 

3. Teori 

Tidigare forskning har belyst hur polismyndigheten liksom andra offentliga myndigheter i dag 

använder sociala medier i större utsträckning för sin kommunikation med samhällets 

medborgare. Bakgrundskapitlet i denna studie har redogjort för hur polisens sätt att uttrycka 

sig i sociala medier verkar bryta mot de förväntningar som finns kring offentliga 

myndigheters traditionella sätt att kommunicera. Även polismyndighetens särskilda 

befogenheter och formella maktposition i samhället har belysts. Då tidigare forskning och 

bakgrunden till denna studie har berört polismyndighetens användande av sociala medier har 

det teoretiska ramverket valts ut för att lyfta fram språkliga konstruktioner och skildra 

maktskapande tekniker. För att lyfta fram polisens nya språkliga konstruktioner i 

kommunikationen på sociala medier anser vi diskursanalys är adekvat att använda. Då sociala 

medier bygger på relationella interaktioner mellan polisen och medborgare anser vi att det är 

lämpligt att studera dessa utifrån Foucaults maktteori, då teorin belyser att makten är 

relationell och att det finns ett ojämnt styrkeförhållande. 
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I nedanstående avsnitt inleder vi med en beskrivning av diskursbegreppet och sådan 

diskursanalys som kan användas för att förstå hur språket konstruerar och skapar 

verkligheten. Att i denna studie utgå ifrån diskursanalys anser vi som fördelaktigt då vi avser 

att undersöka hur polisen framställer sig i text på Facebook. Vi menar dessutom att 

diskursanalys är relevant för att identifiera och lyfta fram polisens relation till samhällets 

medborgare, vilken framträder i de olika diskursiva konstruktionerna. I nästföljande avsnitt 

avser vi att redogöra för Foucaults teori och begrepp om makt och maktutövning då dessa kan 

ses som starkt sammankopplade med diskursbegreppet. Vi anser dessutom att Foucaults 

maktteori är användbar för att synliggöra och identifiera eventuella maktskapande tekniker i 

polisens framställningar på Facebook. 

3.1 Diskurs 

Begreppet diskurs kan definieras på många olika sätt, men en generell betydelse av begreppet 

är att diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 7). Grundtanken med diskursanalys är att det alltid finns ramar att förhålla 

sig till vad gäller vilka presentationer som kan göras för att “det bestämda sättet” att tala om 

någonting ska bli betraktat som riktigt eller sant (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13). 

Diskursanalys innebär att studera samhällsfenomen genom språket, oavsett vilken 

diskursanalytisk inriktning som representeras (Bergström & Boréus, 2005, s. 305). De 

gemensamma antaganden för det diskursanalytiska fältet bygger på socialkonstruktionistiska 

idéer om att kunskap inte kan betraktas som en objektiv sanning. Diskursanalysen utgår från 

en kritisk inställning till självklar kunskap, där kunskap alltid är historiskt och kulturellt 

präglad samt skapad genom social interaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11–12). 

Då diskurser skapar och framkallar världar och sociala relationer blir det intressant att studera 

hur och varför en viss representation av verkligheten blir betraktad som verklig och sann vid 

en viss tidpunkt (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10–11). 

 

Diskursanalys beskrivs som studiet av tal och texter där språket utgör det centrala i analysen. 

Det innebär att diskursanalys handlar om att göra en nära studie av det språk som används i en 

viss kontext i vilken mönster eftersöks (Taylor, 2001, s. 1,5). Tillträde till verkligheten nås 

alltid genom språket, där språket i sig skapar olika konstruktioner av verkligheten. Språket är 

inte en neutral spegling av en objektiv verklighet utan språkliga framställningar bidrar till att 

skapa och konstruera verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15). Inom det 

diskursanalytiska perspektivet antas det att mänskliga handlingar såväl som språkliga 
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handlingar är kontextbundna och då dessa är socialt förankrade tenderar de även att uppvisa 

regelbundenheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 25). Det är sådana mönster och 

regelbundenheter i språket som diskursanalysen synliggör.  

 

Diskursanalysen innefattar inte enbart studier av tal och texter utan också av bilder 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 321). Vid diskursanalytiska studier av bilder är det viktigt att 

förstå och tolka bilder utifrån den kontext bilden verkar i. Då en och samma bild kan tolkas 

och uppfattas på flera olika sätt blir förståelsen för det sammanhang som bilden framträder i 

mycket avgörande. Som utgångspunkt vid en bildanalys studeras bilder som om det vore ett 

språk och därför är det bra att ställa frågan “Vad vill bilden egentligen säga?” (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 55). Precis som inom den språkliga diskursanalysen är det viktigt att 

studera såväl helheten som detaljerna. Inledningsvis lämpar det sig att beskriva vad bilden 

föreställer och hur ser den ut. Vidare tolkas bildens budskap och vilka strategier som används 

för att övertyga mottagaren. Frågor att ställa sig kan vara: “Är bilden utmanande eller 

bekräftande? Vilka känslor anspelar bilden på?” Om bilden förekommer tillsammans med text 

är samspelet mellan bild och text viktigt i tolkningen. Vidare bör bildanalyser studera bildens 

närhet eller distans till sitt objekt, samt försöka förstå vad bilden skapar för relation mellan 

avsändaren och mottagaren (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 55–56).  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) presenterar tre huvudinriktningar av diskursanalys och 

analys där angreppsätten skiljer sig åt beroende på vilken diskurs som avses att studeras. 

Laclau och Mouffes diskursteori ägnar sig åt att analysera samhällets stora diskurser med 

utgångspunkten att det ständigt pågår en diskursiv kamp om sanningen. Faircloughs kritiska 

diskursanalys är en mer politisk inriktning av analys som är lämplig vid studier av sociala 

problem. Inriktningen fokuserar på språkets roll i relation till ett socialt problem, där målet är 

att genom texter och interaktion försöka synliggöra maktstrukturer (Fairclough, 2001, s. 229–

230). Den tredje inriktningen, diskurspsykologin, ägnar sig åt analys av individers aktiva 

språkbruk och den mer vardagsnära diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 14).  

 

Det går dock inte att nämna diskurs utan att lyfta fram den franske filosofen Michel Foucault 

som är starkt associerad med diskursanalys (Bergström & Boréus, 2005, s. 309). Foucault 

betraktas i princip som diskursanalysens fader, då han var den som utvecklade teori och 

begrepp genom flera empiriska undersökningar. Inom näst intill alla diskursanalytiska 

inriktningar är han en frontfigur som man oundvikligen måste förhålla sig till (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19). Som vi nämnt i inledningen av detta kapitel har vi valt att i 

vår studie utgå från Foucaults diskursteori och analys, därför att det dels är en relevant 

utgångspunkt vid studier av språkliga konstruktioner och dels för att diskurser är nära 

sammanlänkade med makt och maktutövande. 

                                                                                                       

3.2 Foucaults diskursteori 

Perspektivet som Foucault anger betraktar de stora och breda diskurserna (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 309). Intresset ligger i att söka efter och kartlägga de abstrakta diskurserna i 

en samhällelig kontext (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 27). Samtidigt är det av vikt 

att lyfta fram språket och dess konstruktion om världen. I sin bok “Vetandets 

arkeologi”(2011) understryker Foucault att det är språket som är det centrala i analysen “ Jag 

har alltså gripit mig an med att skildra relationerna mellan olika utsagor” (Foucault, 2011, s. 

49). Dessa utsagor konstruerar diskurser som legitimerar sanna eller falska bilder av 

verkligheten. Viss kunskap produceras och indikerar vilka som får och inte får uttrycka sig 

auktoritärt. Diskurser ses inte som fasta utan som dynamiska och föränderliga (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 309). 

                   

Foucaults diskursanalys består av de tre sammanlänkade begreppen diskurs, makt och 

kunskap. Diskurser är produktiva och tvingande då de konstruerar och bestämmer vad som är 

“sant” för en viss situation (Carabine, 2001, s. 267–268). Diskurser kan betraktas som en 

uppsättning sociala och historiskt konstruerade regler som säger vad som är sant och vad som 

är falskt i ett samhälle, vid en viss tidpunkt. För Foucault är diskurs nära sammanlänkat med 

makt och kunskap. Makt skapas genom diskurser och är viktig för konstruktionen av kunskap 

och vad som räknas som kunskap. För att förstå diskurser måste vi således se dem som 

sammanlänkade med både makt och kunskap då de förutsätter varandra (Carabine, 2001, s. 

275). Flera diskurser skapar en diskursiv praktik, vilket enligt Foucault är “ en mängd av 

anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under en bestämd epok och 

för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de villkor under 

vilka utsägelsefunktionen utövas.” (Foucault, 2011, s. 151).  

                    

3.3 Foucaults maktteori     

Enligt Foucault är makten inte någonting en människa äger, den är ingen egenskap eller något 

som man kan erövra eller föra vidare. Makten kan snarare liknas vid ett maskineri, som består 
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av en serie med avancerade tekniker. Makten ska inte förstås som ett tvång eller förbud mot 

“de som inte har makten” utan makten är ytterst beroende av dem, den omger dem, den vilar 

sig på dem och reproduceras genom dem (Foucault, 2003, s. 32, 178). Makten är fördelad 

över olika sociala praktiker och skapar därigenom diskurser, kunskap och subjektiviteter. 

Makten är dels produktiv eftersom den skapar en viss bestämd kunskap om den sociala 

världen och den är dels begränsande eftersom den utesluter andra möjliga sätt att se på 

världen. Foucault menar att makten i första hand inte ska ses som något negativt och 

förtryckande utan snarare som något produktivt som möjliggör det sociala samspelet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20).  

                                                                                                          

Vidare måste makten enligt Foucault förstås som något relationellt där det finns ett ojämnt 

styrkeförhållande. Makten kommer inte från en specifik riktning, utan den utövas från alla 

håll i ett växelspel av ojämlika och föränderliga relationer (Foucault, 2002, s. 104). Makten 

finns överallt och den genomsyrar hela samhället (Foucault, 2003, s. 32). Makt utövas genom 

specifika tekniker som inte går att lokalisera genom att titta på vem som “har” makten utan 

det är de små maktskapande teknikerna som utgör grunden för att förstå hur makten verkar. 

Foucault liknar makten vid en slags mikrofysik där varje beståndsdel och varje liten detalj är 

viktig (Foucault, 2003, s. 32, 142). För att studera makten måste blicken riktas mot det fält där 

ett ojämlikt styrkeförhållande äger rum och därmed synliggöra de maktskapande 

mekanismerna (Foucault, 2002, s. 106). 

 

Disciplin är ett centralt begrepp inom Foucaults maktperspektiv. Disciplinen är en 

maktskapande teknik vars uppgift är att styra människans kropp och tankar. Disciplinen gör 

individen medgörlig, lydig och effektiv (Foucault, 2003, s. 138–139). Disciplinen verkar 

följaktligen inte genom våld för att ta kontroll över människors kroppar, utan den verkar 

genom subtila tekniker som gör att individen underkastar sig själv och intar lydnad genom 

självdisciplinering (Foucault, 2003, s. 139–140). Den disciplinära makten tvingar fram ett 

vetande och interaktion hos människor (Foucault, 2003, s. 188).  

 

Varje disciplinärt maktsystem har ett belönings- och bestraffningssystem där individer som 

lever upp till normen belönas medan avvikelser från önskad norm straffas (Foucault, 2003, s. 

181). Straffmekanismer är sällan fysiska i det moderna samhället utan de handlar snarare om 

subtila och diskreta handlingar som gör individen medveten om de fel denne har begått. 

Sanktionerna kan innebära att man tar bort en fördel eller förödmjukar någon (Foucault, 2003, 
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s. 179). Det disciplinära straffet har till uppgift att korrigera individen genom att få denne att 

inte vilja avvika från ordningen. I det disciplinära systemet ingår inte bara straff utan också 

belöning. Belöningar fungerar oftast bättre för att skapa ordning och disciplin än vad straffet 

gör. De motiverar individen till att följa ordningen i högre utsträckning än vad straffet 

skrämmer denne (Foucault, 2003, s. 180- 181). Då belöning syftar till att uppmuntra ett visst 

beteende, snarare än att avfärda ett annat, kan makten sägas verka produktivt snarare än 

förtryckande.  

 

Övervakning är ytterligare en teknik som är central för att kunna upprätthålla disciplin. Det 

gäller att utforma tekniker och rum som underlättar kontroll över individer (Foucault, 2003, s. 

172). Benthams Panoptikon är ett begrepp som Foucault lyfter fram för att beskriva den 

arkitektur som gör det möjligt att kunna övervaka och iaktta individer (Foucault, 2003, s. 

201). Panoptikon är en typ av fängelsebyggnad som är cirkelformad och indelad i celler som 

går tvärs igenom den. Cellerna har fönster inåt cirkeln och i mitten av byggnaden finns ett 

torn där en övervakare kan iaktta alla fångar. Enligt Foucault blir en effekt av Panoptikon att 

subjektet inte vet om denne är observerad eller inte, vilket leder till en ständig känsla av 

övervakning. Detta medför att individen disciplinerar sig själv och därmed fungerar makten 

per automatik (Foucault, 2003, s. 202). 

 

3.4 Teoretiska utgångspunkter i relation till studiens syfte 

I relation till studiens syfte och frågeställningar är diskursanalysen tänkt att på ett teoretiskt 

plan kunna ge förståelse för polisens olika språkliga framställningar på Facebook. Eftersom vi 

valt diskursanalys som metod förutsätter det att diskursteori också är en del av det teoretiska 

ramverket, då teori och metod är starkt sammanlänkande. I vår studie används diskursteorin 

och metoden dels för att ta fasta på diskursiva framställningar av polisen och dess position i 

relation till medborgarna på Facebook och dels som en grundläggande premiss angående 

språkets roll för de polisiära framställningarna. Genom att applicera Foucaults maktteoretiska 

perspektiv på studiens resultat avser vi att synliggöra olika tekniker för maktutövning i 

polisens Facebookinlägg. Därmed ska polisens framställningar på Facebook analyseras och 

förklaras utifrån Foucaults idéer om makt, kunskap och diskurs.  
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4. Metod 

Detta avsnitt avser att redogöra för vårt metodologiska angreppssätt och beskriver hur vi gått 

tillväga med detta arbete och varför. Kapitlet inleds med en beskrivning och motivering av 

den valda metoden för att sedan redogöra för diskursanalys som metod. Vidare presenterar vi 

våra diskursanalytiska verktyg samt förklarar hur dessa skall användas. Därefter beskrivs 

material, urval och bearbetning som sedan följs av etiska överväganden och kapitlet avslutas 

med en metoddiskussion. 

 

4.1 Val av metod  

Vårt empiriska material består av publicerade inlägg från polisens sidor på Facebook. Detta 

att använda oss av arkivdata, det vill säga material som redan existerade på polisens 

Facebooksidor innan vi närmade oss fältet, kan ses som en nätnografisk inträdespunkt i 

empirin (Kozinet, 2010). Vi såg tidigt en förekomst av varierande retorik i polisens inlägg 

samt att det publicerades bilder som traditionellt sett inte förknippas med polismyndigheten. 

Då det är polisen själva som är “content- creators”, det vill säga skapar sina egna inlägg 

(Hargittai & Walejko, 2008), ansåg vi det intressant att rikta fokus mot hur polisen framställer 

sig själva och sin relation till medborgarna genom de publicerade inläggen. Utifrån vårt 

insamlade material och vårt syfte att utifrån ett sociologiskt maktperspektiv undersöka hur 

polisen och dess relation till medborgarna framställs, framstår diskursanalysen som en 

lämplig metod att använda för denna typ av studie då den handlar om just språkliga 

konstruktioner och framställningar i text och bild. Vi kommer med denna studie således inte 

att kunna uttala oss om polisens verkliga motiv till närvaron på Facebook eller uttala oss om 

hur allmänheten upplever fenomenet, vilket däremot en intervjustudie och- eller en mer 

kvantitativt inriktad studie hade kunnat ge tänkbara svar på. 

 

4.2 Diskursanalys som metod 

Diskursanalys beskrivs som studiet av tal och texter där fokus riktas mot språket som används 

i ett visst socialt sammanhang (Wetherell m.fl., 2001, s. 1). Utöver tal och texter kan även 

bilder studeras inom diskursanalysen (Bergström & Boréus, 2005, s. 321). Att använda 

diskursanalys som metod innebär att man gör en nära studie av språket som används i en viss 

kontext där man söker efter mönster (Wetherell m.fl., 2001, s. 5). Precis som det finns olika 

diskursteoretiska inriktningar finns det även olika analytiska angreppsätt beroende på vilken 

inriktning man utgår ifrån. Gemensamt är dock att man dels ser handlingar som konkreta, 
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individuella och kontextbundna men också som socialt förankrade, vilket gör att de får en 

regelbundenhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 25). Det är dessa mönster och 

regelbundenheter i språket man vill synliggöra med diskursanalysen.  

 

Eftersom vår teoretiska ansats bygger på Foucaults idéer om diskurs, makt och kunskap blir 

det naturligt att även följa hans metodologiska angreppsätt. Då Foucaults metodologiska 

angreppsätt inte ger en konkret mall att utgå ifrån har vi inspirerats av andra forskares 

tolkningar samt lånat analysverktyg från den kritiska diskursanalysen, vilket redogörs för 

nedan.  

 

4.3 Diskursanalytiska verktyg  

Vårt metodologiska tillvägagångssätt bygger på Foucaults genealogi som används för att 

studera diskurser där kunskap och makt ska synliggöras. Detta innebär således inte att man 

ska söka efter den riktiga sanningen utan det handlar om att finna och kartlägga de strategier, 

praktiker, relationer och institutioner som involverar skapandet av kunskap och makt 

(Carabine, 2001, s. 275–276). Eftersom Foucault inte anger konkreta tillvägagångsätt för att 

göra en genealogisk diskursanalys har vi utvecklat en egen analysmetod inspirerad av 

Carabines guide i boken Discourse as Data - A guide for analys (Carabine, 2001, s. 281). 

Guiden är en stegmodell som är en tolkning av Foucaults genealogi där man inledningsvis ska 

identifiera teman i det material som ska analyseras. Utifrån dessa teman har vi sedan valt att 

analysera materialet utifrån Foucaults begrepp subjektspositioner och interpellation. Vidare 

har vi även lånat Faircloughs begrepp modalitet som ett kompletterande verktyg för att 

analysera texten. Då den kritiska diskursanalysen handlar om att synliggöra maktstrukturer 

blir begreppet modalitet användbart och relevant för vår studies syfte. Vi har även inspirerats 

av bildanalyser som också är vanligt förekommande inom den kritiska diskursanalysen.  

 

Genom att detaljerat analysera texter med olika begreppsliga redskap underlättar det 

kartläggningen av diskurserna och dess mönster. Detta hjälper i sin tur oss till att komma fram 

till rimliga resultat och underbygga tolkningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87).  

 

4.3.1 Subjekt och subjektspositioner 

Inom diskursteorin talas det inte om individer, utan om subjekt och subjektspositioner 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 46). Begreppet subjektspositioner kan beskrivas som 

”lokaliseringar inom en konversation” vilket innebär att subjektspositionerna är de identiteter 
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och individer som skapas genom diskursen (Fairclough, 2001, s. 210). Diskursterin utgår 

alltså inte från antagandet att individers tankar, språk och agerande skulle komma inifrån eller 

medvetet. Genom att använda begreppet subjektspositioner antas istället att individer, vilka de 

än är, bara ges utrymme att uttala sig om vissa saker på ett visst sätt i en viss diskurs. 

Sammanhanget och den sociala kontexten avgör vilka uttalanden som är möjliga respektive 

otänkbara. Alla tänkbara subjektspositioner är inte tillgängliga för alla individer och därmed 

skapar diskurser sina subjekt. Eftersom sammanhanget styr och begränsar vad individen ges 

för möjligheter att uttala sig om, är subjektspositioner både tvingande och exkluderande 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 46).  

 

Genom att leta efter subjektspositioner som Facebookinläggens texter möjliggör kan vi lättare 

urskilja vilka diskursiva framställningar som träder fram ur materialet både vad gäller polisen 

men också deras konstruerade roller. Verktyget bidrar till att systematiskt bearbeta och 

analysera materialet för att kunna besvara våra frågeställningar om hur polisens 

framställningar ser ut och vilken relation som konstrueras till medborgarna. Verktyget 

underlättar arbetet i att urskilja och analysera diskursiva mönster i vårt material.  

 

4.3.2 Interpellation 

Interpellation kallas den process där individen tillskrivs sin bestämda subjektsposition av 

diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48). När en individ eller rättare sagt när 

subjektet interpelleras, försätts denne i en bestämd social position inom diskursen. 

Interpellation handlar om processen där språket konstruerar sitt subjekt där denne både 

tillskrivs en social position men också egenskaper och förväntningar kring hur denne bör 

uppföra sig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 22, 48). Om polisen till exempel skulle 

skriva “vi ber alla tonårsföräldrar att övervaka sina barn på Valborg” så möjliggörs här tre 

olika subjektspositioner: polisen, tonårsföräldrar och barn. Texten tillskriver därmed genom 

språket både subjektspositioner men också egenskaper och förväntningar som tillhör 

subjekten. Den säger förenklat att tonårsföräldern ska vara vaksam över sina barn, barn ska bli 

övervakade och polisen ska ge råd. Denna tillskrivningsprocess kallas alltså för interpellation.  

I relation till diskursanalysens användande av interpellationsbegreppet, vill vi omnämna den 

franska marxistiska filosofen Louis Althussers användning av begreppet. Hans klassiska 

exempel av en polisman som är ute på gatan och ropar ” Hallå, ni där borta!”, vars tilltal får 

en person att vända sig om kallar han för interpellation (Althusser, 1994, s. 131). Vi kommer i 

vår studie inte använda denna tolkning av begreppet då vi inte haft för avsikt att undersöka 
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medborgarnas svar på polisens inlägg och vi kommer således inte att kunna ge svar på 

medborgarnas eventuella motstånd till polisens tillrop. Däremot kommer vi kunna se hur 

polisen interpellerar och tillropar medborgarna i sina diskursiva framställningar. Att 

synliggöra interpellationer i polisens Facebookinlägg är ytterligare ett verktyg som hjälper oss 

att systematiskt kartlägga polisens språkbruk på Facebook. Detta underlättar sökandet efter de 

strategier, praktiker och relationer som involverar skapandet av kunskap och makt. 

Framförallt bidrar verktyget till att lyfta fram relationer och identiteter.  

 

4.3.3 Modalitet 

Modalitets-begreppet används vid studier av grammatiska element i en text och detta innebär 

att man fokuserar “på talarens grad av instämmande” i en sats (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 87). Det finns olika sätt att uttrycka sig på där den som talar på olika sätt förbinds 

med sitt påstående. Ordet modalitet betyder “sätt” och den modalitet som väljs, alltså det 

sättet som väljs att uttrycka sig på, får konsekvenser för diskursens konstruktion av sociala 

relationer, kunskaper och betydelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87–88). Den som 

uttrycker sig sätter både sig själv men också mottagaren i en viss position. Det talas om 

subjektiv modalitet och objektiv modalitet. Att till exempel säga “jag tycker det är lite kallt 

ute” jämfört med “det är kallt ute” gör att påståendet antingen förbinds till talaren- varvid det 

är fråga om en subjektiv modalitet -eller så skapar uttalandet en distans till talaren, vilket gör 

modaliteten mer objektiv och inte kopplad till talarens personliga åsikt. Vidare kan 

modaliteten i ett påstående även säga någonting om det sanningsanspråk som görs i texten. 

Att uttrycka sig som att någonting “är” på ett visst sätt jämfört med att någonting “kan vara” 

på ett visst sätt skiljer sig åt. Vissa påståenden uttrycks som om det vore fakta med en hög 

grad av säkerhet medan andra påståenden öppnar upp för flera tänkbara tolkningar, vilket gör 

påståendena mindre säkra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88). 

 

Eftersom modaliteten säger något om sociala relationer och kunskapsbetydelser är verktyget 

användbart för vår analys då det kan bidra till att synliggöra maktrelationer som uttrycks i 

Facebookinläggen och dess texter. Redskapet bidrar till att identifiera språkliga 

konstruktioner och framställningar av polisen och dess relation till medborgarna och leder oss 

fram till möjliga tolkningar av materialet.  
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4.3.4 Bildanalys 

För att analysera de bilder som finns i vårt material har vi formulerat fem stycken frågor att 

utgå från som skall vara till hjälp vid tolkningen. Vi anser att en analys av publicerade bilder i 

samband med textinlägg är nödvändig så till vida att den kan bidra till en ökad förståelse för 

polisens framställningar och relationer på Facebook. Frågorna nedan är inspirerade av 

Catharina Thörns diskursanalys av bilder i boken Diskursanalys i praktiken (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 52–57).  

 

1. Vad föreställer bilden?  

2. Vilket budskap förmedlas genom bilden? 

3. Hur ser samspelet ut mellan bild och text? Vad kommunicerar dessa tillsammans? 

4. Skapar bilden distans eller närhet mellan avsändare och mottagare? 

5. Anspelar bilden på känslor? Är den utmanande? Är den bekräftande?  

 

Dessa frågor är tänkta att tillsammans med de språkliga analysredskapen bidra med att finna 

diskurser i polisens framställningar av sig själva och sin relation till medborgarna på 

Facebook. Vi kommer i första hand fokusera på den språkliga konstruktionen i 

Facebookinläggen då det är texterna som är det centrala i materialet. Dock ser vi att bilderna 

många gånger är väldigt talande och viktiga för helheten av inläggen vilket gör att en 

bildanalys är ett bra komplement och kan vara värdefullt för vår studie och dess syfte. 

 

Sammanfattning av metodologisk ansats 

Vi har nu beskrivit vår metodologiska ansats som utgörs av studier av text och bilder med 

utgångspunkt i Foucaults diskursteori. Vi har också redogjort för de tre analysverktygen 

subjektspositioner, interpellation och modalitet, vilka syftar till att identifiera möjliga subjekt, 

egenskaper och förväntningar som dessa subjekt förknippas med samt vilken “grad av 

instämmande” olika utlåtande präglas av. Vi har också formulerat ett antal frågor som utgör 

ytterligare ett analysverktyg för att studera de bilder som polisen publicerar i sina 

Facebookinlägg. Resterande avsnitt i kapitlet kommer att behandla material, urval, 

tillvägagångssätt, etiska överväganden och slutligen en diskussion om reflexivitet och 

metodologisk diskussion. 
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4.4 Material och urval  

Det material som ligger till grund för vår analys är 164 stycken inlägg på Facebooksidor 

tillhörande polisen i Huddinge, Södermalm och Haninge. Vi har valt ut samtliga inlägg som 

publicerats under perioden 1 juni - 30 november 2015. Facebookinläggen består av kortare 

texter med ett varierat innehåll där även bilder är vanligt förekommande. Anledningen till att 

vi gjort detta urval beror på att vi i ett tidigt skede insåg att studien behövde en tydlig 

avgränsning för att få både djup och kvalité. Eftersom polisen har över 100 stycken aktiva 

konton på Facebook över hela landet där flertalet av dem har publicerat inlägg varje dag 

sedan starten 2011 finns det en enorm mängd material att tillgå. En analys av inlägg från 

samtliga polissidor skulle vara orimlig med tanke på att tiden för uppsatsarbetet är begränsad. 

Då vår studie dessutom har en kvalitativ ansats är det därför inte intressant att studera texter 

från alla Facebooksidor utan istället rikta fokus mot ett fåtal avsändare där vi kan få ett djup i 

termer av att studera dess inlägg på nära håll. Att vi valt att avgränsa oss till inlägg som 

publicerats under det senaste halvåret, ger inte bara ett djup utan också en aktuell bild av 

polisens framställningar. Anledningen till att vi valt tre Facebooksidor från 

Stockholmsregionen är dels för att regionen är störst men framför allt för att de har flest 

följare på Facebook och därmed har en större spridning. Endast Stockholmsregionen har upp 

emot ett tjugotal Facebooksidor, vilket gör regionen överlägset störst så till vida att de 

producerar mest textmaterial. Inom regionen har vi valt ut de tre Facebooksidor som har flest 

följare och den mest frekventa uppdateringen. Tanken är således inte att jämföra inläggen 

mellan de tre sidorna utan snarare ge en någorlunda bred bild av polisens olika 

framställningar genom att välja olika avsändare.  

 

Inom diskursanalysen skiljer sig tillvägagångsättet för datainsamling åt jämfört med till 

exempel intervjuer, enkäter och observationer, eftersom man inte producerar ett eget material 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 16). Inom diskursanalysen betraktas inte “data” på samma 

sätt som inom andra metoder där insamling av data sker först och analys direkt därefter. 

Istället är diskursanalysen ett mer integrerat arbetssätt där teori, empiri och analys bearbetas 

parallellt. Datamängd, representativitet och generaliserbarhet är därför inte lika relevanta 

begrepp inom kvalitativ metod eftersom syftet inte är att uttala sig om sådant. Detta medför 

bland annat att källor och material inte värderas på ett sådant sätt att den ena sägs vara mer 

riktig än den andra. Till exempel kan det innebära att det inte görs skillnad på en statlig 

utredning och en veckotidning i den bemärkelsen att inte någon av dem värderas som mer 

sann eller riktig än den andra. Då båda typerna av material är konstruerade texter som 



 25 

försöker säga något om verkligheten görs därför ingen skillnad mellan dem avseende hur 

sanna de kan anses vara (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 16–17).  

 

Då syftet med vår studie inte är att generalisera resultaten till samtliga polisiära 

framställningar på Facebook ser vi att systematiska urvalskriterier vid insamling av data inte 

blir lika relevanta (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 19). Vi vill inte uttala oss om i vilken 

utsträckning vårt resultat är representativt för hela polisorganisationen och vi försöker heller 

inte komma “bakom” diskurserna och försöka förstå vad polisen egentligen menar med sina 

uttalanden. Däremot kan vi genom att analysera Facebookinlägg uttala oss om det som sägs i 

texterna, vilka mönster det finns och vilka konsekvenser dessa olika diskursiva 

framställningar kan få, särskilt vad gäller relationer och maktutövande (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 28). Urval och tillvägagångsätt är givetvis inte helt oviktiga för 

diskursanalysen och det är nödvändigt att motivera kontextvalet och diskutera följderna och 

konsekvenserna för de urval som görs (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 16,19).  

 

För att undvika homogenitet i materialet och i diskurserna valde vi att inhämta material under 

en längre tid och från tre olika polisdistrikt, det vill säga tre olika avsändare. Vidare anser vi 

att antalet Facebookinlägg har betydelse för vår studie då vi valt ut 164 stycken inlägg som i 

större utsträckning kan tematisera och ge säkrare beskrivningar än vad exempelvis enbart tio 

stycken skulle göra. Vi har heller inte valt ut inlägg där vi läst dem först och sedan plockat ut 

favoriterna, utan vi bestämde på förhand kriteriet att alla inlägg mellan den 1 juni - 30 

november från tre Facebooksidor skulle bli vårt material. Att vi haft ett visst systematiskt 

urval är viktigt då vi inte vill påverka materialet i alltför stor utsträckning. Däremot ser vi att 

en annan forskare skulle kunnat inhämta Facebookinlägg på ett annat metodologiskt sätt, 

vilket då skulle kunna ge ett annat resultat. Därmed är vår uppsats inte den enda möjliga 

versionen av polisens framställningar på Facebook, utan den ger endast en version av 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111).   

 

4.5 Bearbetning av material  

Hur man hanterar den mängd material man samlar in finns det inom diskursanalysen ingen 

färdig mall för, men kodning brukar vara det inledande steget (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 122). Det empiriska materialet som vi samlat in har hanterats i flera steg. 

Inledningsvis kopierade vi över alla inlägg som Huddinge-, Södermalm- och Haningepolisen 

publicerat på sina Facebooksidor under perioden 1 juni - 30 november i ett eget dokument. Vi 
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sorterade inläggen i datumordning för respektive Facebooksida för att få en överblick och 

struktur över materialet. Därefter skrev vi ut dokumentet, numrerade inläggen och läste 

igenom alla texter i sin helhet. Vidare färgmarkerade vi ord, citat, meningar, tilltal och 

innehåll som vi ansåg berörde studiens syfte och frågeställningar (Carabine, 2001, s. 281). 

Utifrån detta kunde vi sedan identifiera likheter och olikheter mellan inläggen där vi genom 

kodning kunde urskilja mönster och skapa kategorier. Därefter, utifrån tolkningar av ord, 

tilltal, bilder och språkliga konstruktioner skapade vi olika teman. Genom noggrann 

närläsning arbetade vi metodiskt med texterna där vi försökte att identifiera egenskaper hos 

polisen, möjliga subjektspositioner, interpellationer, uttryck av modalitet samt bildanalyser 

som hjälp för att urskilja och identifiera diskurser. Som stöd för detta arbete skapade vi ett 

kodningsschema i Excel där dessa fem kriterier systematiskt kategoriserades. De 

diskursanalytiska verktygen som presenterats ovan användes inte enbart en gång vid 

bearbetning av materialet utan löpte ständigt under analysens gång. Som nämnt ovan sker inte 

bearbetningen av materialet separerat från analysen, utan analysen pågår parallellt under hela 

arbetets gång.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Då det inte råder någon fastställd praxis ännu gällande etiska övervägningar kring forskning 

på internet är det av yttersta vikt att ändå beakta och diskutera ämnet. Internet gör det möjligt 

för vem som helst att samla in material utan att den som producerat materialet varken vet om 

det eller har möjlighet att godkänna att det används i ett annat sammanhang. Helt obemärkt 

kan forskare samla in material, inte bara offentliga handlingar utan även material som skrivits 

av privatpersoner i olika diskussionsforum. I forskningssammanhang problematiseras internet 

som en miljö där de etiska reglerna och riktlinjerna inte alltid kan eller bör tillämpas. Internet 

som forskningsfält väcker ständigt nya frågor om forskningsetik (Sveningsson, Lövheim, & 

Bergquist, 2003, s. 175). 

 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för forskningsetik inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning ställer fyra huvudkrav i syfte att skydda individen. Dessa fyra 

krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa krav handlar om att individer som berörs av forskningen skall informeras om studiens 

syfte, ge sitt samtycke för deltagandet i forskningen, kunna vara anonyma och veta hur 

forskningen skall användas. Då dessa krav syftar till att skydda individer och informanter 

anser vi att dessa inte är applicerbara för vår studie i och med att vi inte har några 
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informanter. Vi har gjort ett aktivt val att endast analysera Facebookinlägg gjorda av polisen 

som organisation där enskilda individer ej kan spåras eller komma till skada. Vi har även valt 

att inte analysera material från privatpersoners texter i kommentarsfältet under polisens 

Facebookinlägg då vi ser att dessa kan spåras upp med exakta personuppgifter. Vidare kan 

polisens följare på Facebook vara minderåriga vilket gör att det inte skulle vara rättvist att 

använda deras uttalanden i ett annat än dess ursprungliga sammanhang. Det skulle visserligen 

vara intressant för studiens syfte att studera allmänhetens kommentarer och reaktioner på 

polisens Facebookinlägg men av etiska skäl har vi valt att inte göra detta. 

 

Eftersom polisens Facebookinlägg är offentliga handlingar där organisationen och dess 

anställda är mycket medvetna om att de granskas, ser vi inga risker med att vi använder deras 

texter för denna uppsats. I och med att polisen är en myndighet som berörs av 

Offentlighetsprincipen bör myndigheten vara införstådd med att deras handlingar ständigt 

bevakas och kan komma till användning för olika syften och sammanhang. Trots att det 

förekommer att enskilda polisanställda publicerar inlägg med förnamn som signatur anser vi 

att den anställde ändå representerar polisen som organisation i och med att det publiceras på 

polisens officiella Facebooksida.  

 

4.7 Reflexivitet och metoddiskussion  

Då denna uppsats och analys bygger på våra tolkningar av polisens framställningar på 

Facebook är det viktigt att reflektera över vår roll som uppsatsförfattare gällande tidigare 

erfarenheter och förförståelse eftersom forskaren kan påverkas av den diskurs som studeras. 

Förförståelsen hos forskaren är relevant då det gäller att närma sig texten och kunna sätta in 

diskursen i en aktuell kontext. Gadamer (refererad i Bergström & Borèus, 2005, s. 25–26) 

menar att forskaren aldrig kan trolla bort sig själv då det är av vikt att ha en social och 

historisk förförståelse för att tolka och mottaga texter. Gadamer menar vidare att en texts 

betydelse ändras och reproduceras ständigt i mötet med läsaren och dennes sociala och 

historiska kontext. Då vi båda uppsatsförfattare är aktiva användare av Facebook anser vi att 

vi har relativt god kännedom kring de ramar som texterna produceras i och som våra 

tolkningar utgår ifrån.  

 

Ett problem som kan uppstå vid diskursanalytisk forskning är att forskaren utgår från en 

förutbestämd teori och selekterar sitt urval av material så att det ska ge stöd åt studiens 

resultat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 29). Ett annat vanligt förekommande problem 
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med diskursanalyser är att empirin och analysen inte är tydligt kopplade; “eftersom en 

diskursanalys förutsätter flera steg finns en risk att man avstår från att visa hur man gått till 

väga i någon del av studien” (Bergström & Boréus, 2005, s. 352). Vår studie visar 

genomskinlighet då vi tidigare i detta kapitel redogjort för vårt urval och tydligt gått igenom 

hur vi steg för steg har inhämtat vår empiri och bearbetat den. I denna studies resultat kommer 

analysförfarande att redovisas i löpande text och citat kommer att återges för att ytterligare 

öka genomskinligheten i studien. Bergström & Boréus (2005, s. 354) menar att återge citat är 

extra viktigt vid diskursanalyser för att visa på transparens. Genom att vi som 

uppsatsförfattare har varit medvetna om den påverkan vi har på vår forskning och studiens 

resultat har vi löpande reflekterat tillsammans över ovan nämnda faktorer.  

 

Från den kvantitativa forskningens sida riktas ofta kritik mot att kvalitativ forskning är mindre 

valid än den kvantitativa då det framhålls att den inte är lika systematisk och representativ 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 122). Till försvar menar diskursanalytiker att detta 

inte riktigt är sant utan att det faktiskt går att avgöra om en diskursanalys är mer eller mindre 

valid. Genom att titta på sammanhanget och analysramens förklaringskraft samt dess förmåga 

att kunna skapa nya förklaringar kan analysen bedömas som mer eller mindre trovärdig. Det 

vill säga om den diskursanalytiska redogörelsen är tydlig och saknar innehåll av element som 

inte passar in är den sannolikt mer trovärdig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 123). 

Aspers menar att validitet avser om en metod mäter vad den ämnar undersöka (Aspers, 2011, 

s. 249). Validiteten i en diskursanalytisk studie ska vara sammanhållen och den insamlade 

empirin ska kunna svara på den frågeställning som forskningen ämnar svara på (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 353). För att validiteten i denna studie ska stärkas har vi tydligt redovisat vårt 

analysförfarande och hur vi använt vårt textmaterial. 

 

Reliabilitet behandlas ofta i förhållande till om ett resultat kan reproduceras av andra forskare 

vid ett senare tillfälle (Aspers, 2011, s. 248). Intersubjektivitet, det vill säga att vi som 

forskare ska kunna utföra samma studie vid olika tidpunkter och erhålla samma resultat stärks 

genom att använda väl utvecklade analysverktyg (Bergström & Boréus, 2005, s. 352). I denna 

studie har vi använt väl utvecklade verktyg som subjektspositioner, interpellationer och 

modalitet för att stärka reliabiliteten i studien då avsikten med att redogöra för analysverktyg 

är att läsaren ska förstå och kunna följa studiens framskridande.  
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5. Resultat och Analys 

Efter noggrann inläsning av materialet har vi kommit fram till fyra teman som utgör grunden 

till vår analys: den formella polisen, den informella och personliga polisen, den auktoritära 

och överlägsna polisen och polisen som komiker. Dessa teman skapades utifrån våra 

övergripande frågeställningar om hur polisen framställs genom sina egna inlägg på Facebook. 

Varje tema utgör därmed en egen diskurs där olika slags utsagor och framställningar av 

polisen förekommer. Hur vi kom fram till just dessa teman bygger på att vi i ett tidigt skede 

kunde se att det inte förekom en enhetlig framställning av polisen, utan istället såg vi några 

olika former av framställningar som var återkommande. Genom kodningen som beskrivits i 

metodkapitlet kunde vi urskilja mönster som utifrån vår tolkning genererade dessa fyra teman. 

Dessa teman, eller diskurser som vi också kallar det, är ibland överlappande och går in i 

varandra men på grund av dess särdrag har vi valt att skilja dem åt.  

 

Vi har valt att disponera detta kapitel genom att presentera dessa teman vart och ett för sig, 

där vi redogör för varje tema och beskriver dess särdrag och konstruktioner. Då inläggen är av 

varierad längd kommer vissa av dem lyftas fram i sin helhet medan andra återges genom 

kortare utdrag där hela inlägget redovisas i bilaga 1. Under varje tema analyserar vi materialet 

utifrån analysverktygen subjektspositioner, interpellation, modalitet och bildanalys. Sedan 

följer en avslutande del där vi analyserar resultatet med utgångspunkt i Foucaults diskurs- och 

maktteori. Detta kapitel bygger alltså dels på en språklig diskursanalys och dels en teoretisk 

maktanalys.  

 

5.1 Tema 1 - Den formella polisen 

I flera av de inlägg som vi har analyserat ser vi att polisen framställer sig formellt i enlighet 

med deras uttalade myndighetsuppdrag om att förebygga- och lösa brott. De gemensamma 

nämnarna för de inlägg där polisen framställs som formella är att inläggen innehåller 

information, brottsförebyggande budskap samt uppmaningar till allmänheten om att vara 

uppmärksamma kring en viss typ av brott eller att de efterlyser tips. Språkbruket i dessa 

framställningar är formellt, sakligt, opartiskt och avsändaren är polisen som organisation. De 

framställer sig som en samlad organisation där uttryck som “vi vill” eller “polisen vill” är 

vanligt förekommande. Citaten nedan belyser just “vi-andan”, det brottsförebyggande 

innehållet och den formella framställningen av polisen. 
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“Vi vill därför påminna om att det alltid är viktigt att man uppger detta nummer vid 

en stöldanmälan. Har man inte skrivit upp IMEI så går det enkelt att få fram genom 

att på telefonen trycka; *#06# - som rubriken visar. Det tar inte många sekunder 

och det kan bevisligen ge bra resultat.” 

 

                                                                          10 november, Huddingepolisen  

 

“Vi söker en svart bil, mindre modell, eventuellt en Volkswagen. Bilen ska ha minst 

en trasig bakspegel/sidospegel och ska ha någon orange detalj. Bilen körde österut, 

mot Nacka. Är du vittne till händelsen eller har sett en bil som kan stämma in på 

signalementet hör av dig till polisen på 114 14.” 

 

                                                                                          13 juni, Södermalmspolisen 

 

Vidare när det gäller diskursen den formella polisen ser vi att klassiska och traditionella 

positioner såsom polis, vittne, offer och förövare är vanligt förekommande. Utsagan nedan är 

exempel på detta. I citatet har vi identifierat fem stycken möjliga subjektspositioner: följare, 

Södermalmsbor, offer, polis och vittnen, vilka vi har fetmarkerat. Här sker en interpellation 

där diskursen skapar sina subjekt genom att tillskriva dem bestämda positioner. Diskursen, det 

vill säga den språkliga konstruktionen i de texter som vi bedömer är av en formell karaktär 

gör det otänkbart för polisen att tillskrivas som något annat än en formell polis. 

 

“Då många av våra följare finns på Södermalm med närområdet vänder vi oss nu till 

er för hjälp. Är du den som kan hjälpa oss? Innan söndagens derbymatch var det ett 

våldsamt upplopp på Gullmarsplan. Flera personer skadades, bland annat en 82-

årig kvinna. Polisen söker nu vittnen och filmer från händelserna” 

 

29 september, Södermalmspolisen 

 

Även nedan inlägg är ett tydligt exempel på där polisen är formell och saklig, då de efterlyser 

vittnen till ett rån i Huddinge. Gärningsmannens signalement beskrivs i utsagan och de 

klassiska positionerna framträder även i denna text.  
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“GROVT RÅN I HUDDINGE  

Klockan 15:21 under eftermiddagen rånades Guldsmeden vid Forelltorget i Huddinge 

centrum. En gärningsman med pistolliknande föremål och yxa lämnade platsen. 

SIGNALEMENT  

Man, 20-25 år, ungefär 175 cm lång, ljushyad, iklädd beige alternativt mörk jacka 

och bärandes en svart väska. Gärningsmannen bar peruk och svarta solglasögon vid 

rånet. Polis har bl.a. genomfört teknisk undersökning på brottsplatsen och fångat upp 

vittnen. Informationen från polisen.se. Har du iakttagelser av vikt för ärendet så 

kontakta Södertörnspolisen via 114 14.” 

/ Reine, yttre befäl 

                11 augusti, Huddingepolisen 

 

I de inlägg som vi tematiserat som den formella polisen ser vi att modaliteten i polisens olika 

uttryck och påståenden är övervägande av objektiv karaktär, vilket innebär att det skapas en 

distans mellan polisen och dess påståenden. Polisens uttalanden binds inte med deras 

personliga åsikter utan de uttrycks med en mycket hög grad av säkerhet. Den formella 

polisens retorik och uttalanden präglas av säkerhet där information presenteras som om det 

vore fakta och som den enda tänkbara sanningen. Citaten nedan är utdrag från ett inlägg där 

polisen beskriver vad som hänt i helgen mellan den 16-18 oktober 2015 i Huddinge och dessa 

texter visar på uttryck av objektiv modalitet samt uttryck med hög grad av säkerhet. (Se hela 

inlägget i bilaga 1, nr 1)  

 

“På fredagskvällen blir en person misshandlad av två okända gärningsmän. 

Gärningsmännen slår målsägaren i ansiktet och springer sen därifrån. “ 

 

“Lördag natt blir en ordningsvakt utsatt för misshandel på en restaurang där han 

jobbar. Ordningsvakten skulle avvisa en kvinna från restaurangen och blir då 

misshandlad av kvinnan. Anmälan om våld mot tjänsteman upprättas” 

                      20 oktober, Huddingepolisen  

 

I de båda citaten ovan skriver polisen om två olika händelser där en misshandel har ägt rum 

där händelseförloppet samt offer och förövare beskrivs. Polisen gör ett sanningsanspråk 

genom dessa utsagor då de beskriver händelserna på ett sätt där retoriken inte öppnar upp för 

alternativa förklaringar än den som anges. Polisens utsagor bygger på ett “så här är det” 
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konstaterande. Ordet “blir” används i de båda citaten ovan, vilket indikerar att modaliteten är 

stark. Detta sätt att uttrycka sig på, får konsekvenser för diskursens konstruktion av kunskaper 

och sociala relationer. Diskursen konstruerar därför dels kunskapen om dessa händelseförlopp 

ovan och dels positioner för både sig själva och andra subjekt. Texten försätter å ena sidan 

polisen i en position där de är den institution som innehar sanningen och å andra sidan försätts 

de beskrivna subjekten i texten (offer och förövare) i positioner där de tillskrivs handlingar 

som om dessa vore fakta. Sammanfattningsvis uttrycker polisen sig på ett sätt där modaliteten 

är av hög grad av säkerhet vilket stänger möjligheterna för läsaren att ifrågasätta de olika 

påståendena. Trots att en hög grad av säkerhet i polisens texter dominerar i den formella 

diskursen finner vi ändå några inlägg där polisen utrycker sig med större osäkerhet där uttryck 

som “ vi tror”, “gärningsmannen har sannolikt” eller “man misstänker” förekommer. Graden 

av säkerhet i olika påståenden påverkar inte tolkningen av att polisen skulle vara mindre 

formell utan en viss variation av uttryck förstärker snarare upplevelsen av att polisen är saklig 

och formell.  

 

Vad gäller bilderna i relation till de inlägg som vi tematiserat som den formella polisen har 

cirka hälften av inläggen inga bilder utan enbart text. I de inlägg där bilder förekommer ser vi 

att majoriteten av dessa föreställer fordon av olika slag, poliser samt bilder på 

trafikövervakning. Det gemensamma för bilderna inom den formella diskursen är att motiven 

alltid är fotografier och inte illustrationer. Vidare anspelar bilderna inte på känslor eller 

provocerar mottagaren. Däremot ser vi att bilderna samspelar mycket väl med texterna och 

förstärker inläggens budskap. Bilderna skapar en distans mellan polismyndigheten och 

mottagaren, särskilt i förhållande till vad bilderna gör i de andra framkomna diskurserna, 

vilket kommer utvecklas längre fram. Här nedan presenteras tre Facebookinlägg med 

tillhörande bilder som är av formell karaktär. 

 

“Viktig påminnelse. 

Med ett körkort följer ett stort ansvar. I det ligger bland annat att ha koll på 

rådande hastighetsbestämmelser. En plats där vi märkt att det är en alldeles 

för hög medelhastighet är vid E4:an (båda hållen) mellan Hallunda-Kungens 

Kurva-Västberga. Vi har genom åren haft ett antal svåra olyckor på den 

sträckan. Det råder nu 80 km/h mot tidigare 90 km/h. Hade ni inte koll innan 

så har ni det nu. Samtliga som rapporterades under gårdagen fick också sina 

körkort omhändertagna  

- och då har det gått på tok för fort. 
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Ta hand om er - kör försiktigt!” 

/ Reine, yttre befäl      27 augusti, Huddingepolisen        

 

 

“Idag stöttade poliser från Södermalm vid flertalet korteger påväg 

upp till Stockholm slott. Vi fanns på cykel och segway, men även i 

bilar. Utöver oss så red polisrytteriet med i kortegen. Samverkan 

med olika delar av polisen är en naturlig del i vårt dagliga arbete.“ 

          

                 3 september, Södermalmspolisen  

 

“1,5 promille. Skulle bara köra en liten bit. 

Föraren och passageraren överlevde lyckligtvis, men fråga oss inte hur. 

Det kunde lätt varit två till i statistiken över döda i trafiken. Har du tips 

gällande någon som brukar köra påverkad - ring 114 14. Har du 

misstanke om pågående rattfylleri - ring 112. Hjälp oss i kampen mot 

rattfylleriet - dela om du gillar budskapet!” 

/ Reine, yttre befäl 

                                        19 oktober, Huddingepolisen 

 
5.2 Tema 2- Den informella och personliga polisen  

Parallellt med den formella diskursen finner vi en minst lika starkt dominerande diskurs där 

polisen istället framställs som informell och personlig. Till skillnad från den tidigare nämnda 

formella diskursen ser vi här att polisen konstrueras som personliga, omtänksamma, 

medmänskliga, känslosamma och ödmjuka. Språkbruket är av en mer personlig och vardaglig 

karaktär där majoriteten av inläggens avsändare är en enskild polis och inte hela 

organisationen. Innehållet i de inlägg som vi tematiserat som den informella och personliga 

polisen är delvis liknande den formella diskursen, det vill säga innehåller brottsförebyggande 

information och efterlysningar. Det som markant skiljer diskurserna åt är att inläggen och 

texterna som är informella och personliga i stor utsträckning berör ämnen som frångår det 

sedvanliga polisarbetet och det uttalade myndighetsuppdraget. Här ser vi personliga utsagor 

som anspelar på känslor som innehåller allt från att njuta av en kanelbulle till känslan av att 

dra upp en död människa ur vattnet. I dessa inlägg blir det tydligt att polisen konstrueras som 

medmänniskor och som individer med känslor där människan bakom uniformen framträder. 

https://www.facebook.com/Polisen-Stockholm-rytteriet-671877186262605/
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Fokus i dessa inlägg riktas i större utsträckning på den enskilda polisens upplevelser och 

åsikter snarare än att objektivt beskriva händelser. Citatet nedan är ett utdrag ur ett längre 

inlägg som tydligt visar att det är en enskild polis som för fram sina åsikter. (se hela inlägget i 

bilaga 1, nr 2) 

 

“POLISER MED KÄNSLOR 

Jag läste en krönika igår som fick mig att reagera. Till och med så pass att jag 

ville vänta ett dygn och låta tankarna mogna lite. Nu har den tiden gått. 

Krönikören menar att man inte vill se poliser visa/uttrycka känslor. Polisen ska 

vara objektiv och neutral, och när poliser uttrycker känslor så tappar man 

förtroendet för Polisen, eller åtminstone så är det inte förtroendeingivande. 

Krönikören hänvisar till att ordet ”galen händelse” använts vid en 

presskonferens efter den tragiska händelsen i Västerås. Ooops, nu gick jag i 

fällan – för ordet tragedi ska vi inte heller använda enligt krönikören… 

 

...Medmänniskor är vi – och känslor har vi. Att visa känslor är mänskligt, och 

det känns skönt att vi har en poliskår i Sverige som är mänsklig! 

Att vi visar känslor är förtroendeingivande! Det tycker jag i alla fall, vad tycker 

du?” 

/ P Lunkan, kommissarie 

                        13 augusti, Haningepolisen 

 

Ovanstående inlägg visar att det är en enskild polis som skriver där åsikter och känslor 

uttrycks. Vidare är språkbruket informellt och talspråk förekommer. Användandet av ordet 

“ooops” i utsagan ovan belyser just detta. Den personliga tonen förstärks ytterligare genom 

det frekventa användandet av utropstecken. Talspråk och uttryck i affekt är sådant vi ser är 

vanligt förekommande i den informella och personliga diskursen, vilket helt saknas inom den 

formella.  

Ett annat exempel på där poliser framställs som informella och personliga är i inlägget nedan. 

Utsagan visar på att poliser är precis som du och jag- de äter godis och försover sig ibland.  
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Får poliser också äta godis..?" 

Den frågan fick min kollega från en ung pojke när hon under 

dagen fyllde en påse med godis. Det får vi. Dessutom får man 

köpa lite extra för att bjuda på - efter att ha försovit sig två 

morgnar i rad. Ha en fortsatt skön söndag trots regnrusket!” 

/ Reine, yttre befäl 

   6 september, Huddinge polisen 

 

Ett annat viktigt särdrag för den informella och personliga diskursen är att Facebookinläggen 

möjliggör nya subjektspositioner. Dessa frångår de traditionella positionerna som vi tidigare 

beskrivit såsom polis, vittne, brottsoffer och förövare. Här ser vi istället subjektspositioner där 

polisen framställs som både polis men också som mamma, pappa, kollega eller vän. Vidare 

möjliggörs subjektspositioner såsom barn, läsare och medborgare. Diskursen, det vill säga den 

språkliga konstruktionen i de texter som vi anser är av en informell och personlig karaktär 

möjliggör för polisen att tillskrivas andra positioner i samhället utöver att vara polis. 

Utsagorna gör det tydligare att polisen framställs precis som du och jag vilket genererar i 

temat informell och personlig. Nedan inlägg är två exempel som belyser detta.  

                  

“Fars dag! 

En bra pappa ger dig ovillkorlig kärlek och trygghet genom livet. Han 

är en förebild och vän. En pappa skyddar dig och står vid din sida i 

med- och motgång. Han älskar dig när du själv inte tycker att du ska 

älskas. Just din pappa ska vara världens bästa. 

Idag hoppas jag att alla goda fäder ska uppmärksammas. Alla som 

finns där för sina barn, som försöker göra sitt bästa och som strävar 

efter att bli något bättre människor. 

Grattis pappor!”  

/ Reine, pappa till två fantastiska tjejer 

                      8 november, Huddingepolisen 
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”Barn är små människor med tankar och känslor, inte ägodelar att 

behandla hur som helst. Det är upp till oss vuxna att skydda de små. Vill 

du bli respekterad av ditt barn, då får du visa ditt barn respekt.” 

/ Reine, yttre befäl  

 

22 juli, Huddingepolisen 

 

I texterna ovan möjliggörs subjektspositionerna pappa, barn, Polisen Reine, tjejer, vuxen och 

förälder. Vidare interpelleras även subjekten med varierande egenskaper som förknippas med 

de olika subjektspositionerna. I det första inlägget är det subjektet som pappa som 

interpelleras, genom att en idealbild av den goda fadern etableras som en vän, förebild, givare 

av ovillkorlig kärlek och trygghet. I det andra inlägget beskrivs barn som små människor med 

tankar och känslor som måste skyddas. Interpellationen sker genom konstruktionen av den 

adressat som ska identifiera sig med texten.  

I de inlägg som vi tematiserat som den informella och personliga polisen ser vi att 

modaliteten i polisens olika uttryck och påståenden är övervägande av subjektiv karaktär, 

vilket innebär att det skapas en närhet mellan polisen och dess påståenden. Polisens 

uttalanden framställs oftast som deras personliga åsikter där retoriken präglas av ödmjukhet 

vilket medför en lägre grad av säkerhet och sanningsanspråk.  

 

“...Förutom att njuta av det vackra landskapet passade vi bl.a. på att patrullera 

kring Vanstaskolan där vi pratade med de ungdomar som befann sig i anslutning till 

skolområdet. Det blev flera trevliga samtal och jag upplevde det som att de förstod 

anledningen till varför vi var där…. 

Ta hand om er!”  

Anton, polisassistent  

           9 juni, Haningepolisen 

 

”Vi poliser tyckte det var väldigt fint och blev lite rörda. Vi skall försöka se till att 

något ledset barn får denna fina tyghäst. Vilka härliga ungar! Eller vad tycker du?” 

Magnus, yttre befäl 

                           11 oktober Haningepolisen  
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Språket i inlägget ovan innehåller ordval som “jag upplevde”, “vi poliser tyckte” och “vi skall 

försöka”, vilket visar på den subjektiva modaliteten som skapas i dessa utsagor. Vidare ger 

förevarande ord en lägre grad av säkerhet i de olika påståendena och får polisen att framstå 

som mer ödmjuk. Inläggen ovan är också exempel på den personliga och informella tonen vi 

beskrivit där känslouttryck, vardagligt språk och nära tilltal förekommer. Polisen talar direkt 

till läsaren och frågar vad denne tycker samt önskar en trevlig dag vilket gör att texterna 

konstruerar en personlig och nära relation mellan polisen och läsaren.  

Vad gäller bilder i den informella och personliga diskursen kan vi se att nästan alla inlägg 

som faller under kategorin har bilder i anslutning till texterna. Bilderna bidrar till tolkningen 

av temat, då dessa förstärker intrycket av polisen som informell och personlig. Bilderna 

utgörs till stor del av fotografier men även illustrationer förekommer. I motsats till den 

formella diskursen ser vi här att bilderna är av stor variation. Motiven på bilderna är bland 

annat bakverk, godis, gosedjur, poliser, barn, naturbilder och hjärtan. Bildens budskap 

samspelar med textens innehåll, vilket bidrar till upplevelsen om att det finns en närhet mellan 

avsändare och mottagare av bilden. Bilderna anspelar väldigt ofta på känslor och den 

förstärker textens personliga eller vardagliga innehåll. Vidare talar bilderna vissa gånger för 

sig själva och skulle utan text ändå kunna förmedla ett visst budskap. Bilderna skiljer sig 

därmed avsevärt jämfört med bilderna i den formella diskursen. Se exempel nedan på inlägg 

med bilder som belyser detta.   

 
“För en stressad, trött och hungrig polis så är den som balsam för själen. 

Glöm inte att det är kanelbullens dag. Ha en riktigt trevlig söndag!” 

/ Reine, yttre befäl    

   4 oktober, Huddingepolisen 

 

 

 

Bilden kommer ifrån ett inlägg där polisen talar om 

drunkningsolyckor. Bilden föreställer Polisen Reines dotter.  

(Se hela inlägget i bilaga 1, nr 3) 

    2 juli, Huddingepolisen 
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Inlägget handlar om en man som efter 34 timmars 

försvinnande hittades där polisen riktar ett tack till alla 

som hjälp till (se hela inlägget i bilaga 1, nr 4). 

      

   27 augusti, Huddingepolisen 

 

 

5.3 Tema 3 - Den auktoritära och överlägsna polisen  

Bland de inlägg som vi analyserat är den auktoritära och överlägsna polisen den framställning 

som är minst framträdande i relation till de övriga diskurserna. Anledningen till att vi ändå 

valt att lyfta fram temat som en egen diskurs är att den särskiljer sig språkligt från övriga 

diskurser och visar på motstridigheter. Den auktoritära och överlägsna polisen konstrueras 

genom texten på ett sätt som får polisen att framstå som hård, macho, maktfull, de som vet 

bäst och ibland även hotfull och provocerande. Inläggen präglas av en språklig ton där polisen 

talar direkt till människor som anses göra fel eller direkt till en misstänkt brottsling, på ett sätt 

som inte lika tydligt framträder i övriga diskurser. Språkbruket är även partiskt där polisen i 

vissa inlägg moraliserar och visar att polisen är de enda som innehar kunskap inom ett visst 

område. I denna diskurs är avsändaren ibland polisen som organisation och ibland en enskild 

polis. Det är framförallt det hårda språkbruket och det direkta tilltalet som karaktäriserar 

denna diskurs. 

 

“Tack till de allra flesta av er! 

Till den stora majoritet trafikanter som visade stort tålamod i samband med 

olyckan på Lännavägen igår vill vi rikta ett tack.  

Övriga som kom fram och berättade hur vi skulle sköta vårt jobb, och tog sig 

fram på skadeplatsen för att fota olyckan och den skadade... Er har vi mörka 

tankar om. 

Inte första, och tyvärr inte sista gången vi behöver påtala att detta vidriga 

beteende inte är okej. Försök rota fram lite medkänsla i ert hjärta - det bör 

finnas där om ni letar ordentligt.” 

/ Reine, yttre befäl   

8 September, Huddingepolisen 
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“Till dig som helt oprovocerat slog sönder en framruta på en personbil med 

dina bara händer mitt i en korsning. Vi ses i rätten. “ 

 

  19 augusti, Södermalmspolisen 

 

De fetmarkerade orden och meningarna ovan belyser det något aggressiva språkbruket. I det 

första inlägget visar polisen först sin tacksamhet men ganska så snabbt övergår det till mörka 

och hårda ord mot de personer som inte haft ett önskvärt beteende. I det andra inlägget vänder 

polisen sig till en förbrytare som slagit sönder en framruta på en personbil där de med 

säkerhet påstår att de skall ses i rätten. I de båda inläggen riktar polisen sig till enskilda 

personer med en allvarlig ton.  

De subjektspositioner som vi funnit i texterna inom denna diskurs är oftast polis, brottslingar 

eller “de som inte är poliser”. Det intressanta här är dock inte subjektspositionerna i sig utan 

snarare på vilket sätt de olika subjekten interpelleras. Polisen som subjekt interpelleras i 

utsagorna här nedan med att vara erfarna experter som alltid vet vad som är rätt och riktigt. 

Övriga subjekt, det vill säga “alla andra” som ska identifiera sig med texten interpelleras med 

motsatta egenskaper såsom okunnighet och oerfarenhet. Polisen framställs här som 

överlägsen gentemot medborgarna där texterna konstruerar en viss typ av relation till 

mottagaren av texten. Den konstruerade relationen inom denna diskurs skapar en större 

distans mellan polis och läsare vilket står i motsats till den informella och personliga 

diskursen. Nedanstående utdrag belyser polisens överlägsenhet och expertis gentemot 

medborgarna. (se hela inlägg i bilaga 1, nr 5 & nr 6) 

“Hur ett ingripande från polisen kan uppfattas.. 

..beror bland annat på hur mycket man sett och vilken helhetsbild man har. Lägg 

därtill att vi ofta har en bakgrund som andra inte har, och en bra erfarenhet av 

vad man får eller inte får göra.” 

    19 augusti, Huddingepolisen 

 

“Visst är det lite märkligt att personer utan någon som helst polisiär utbildning 

eller polisiär erfarenhet ändå med visshet kan ge oss expertråd hur vi skall 

jobba.”                                                                      5 september, Haningepolisen 
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Vidare finner vi flera inlägg inom denna diskurs där polisen framställs som handlingskraftiga och 

auktoritära. I nedanstående utsaga beskriver polisen hur de brukat våld mot två tjejer som inte uppfört 

sig korrekt vilket visar på den auktoritära och handlingskraftiga framställningen av polisen. Om man 

läser vidare i inlägget (bilaga 1, nr 5) framställs det som om polisen också försvarar och rättfärdigar 

sitt beteende gällande det påstådda övervåldet vilket återigen påvisar polisens överlägsna ställning och 

auktoritet. 

 

“Vi gick naturligtvis efter och frågade vad hon menade. Vi möttes 

av ett flin och jag tog då tag i henne för att gå åt sidan, både för 

deras och vår skull. Hon slängde då avsiktligt sin mugg med läsk i 

backen så att det stänkte på oss alla. Situation vände alltså helt, 

och med två oresonliga tjejer så var förutsättningarna för ett vuxet 

samtal helt obefintligt. Den andra tjejen blandade sig i, försökte 

dra och slita i oss, och skrek att vi skulle sluta. 

Kollegan knuffade bort henne, och då tog hon ögonblickligen och 

skickade sin mugg i vår riktning. Med mer läsk över uniform, armar 

och i ansikte (colasmak för övrigt) så fick jag hålla fast henne och 

sätta på handfängsel.”  

   19 augusti, Huddinge  

 

Beträffande modaliteten i denna diskurs finner vi en varierad grad av säkerhet i polisens olika 

påståenden och uttryck i sina Facebookinlägg. Vi ser inte lika tydligt som i de föregående två 

diskurserna att en typ av modalitet är mer vanligt förekommande än den andra. Både objektiv 

och subjektiv modalitet förekommer och detta stämmer väl överens med att det ibland är en 

enskild polis som talar och ibland polisen som organisation. Vad gäller graden av säkerhet 

och sanningsanspråk ser vi att detta också varierar då vissa påståenden läggs fram som om det 

vore objektiva fakta medan annan kunskap konstrueras med större osäkerhet. Nedan följer två 

utdrag som visar på variation av modaliteter. (Se hela inläggen i bilaga 1, nr 6 & 7) 

 

“Ändock tror jag att ingen än just vi poliser är de som kan utföra jobbet som polis 

på bästa sätt…” 

    5 September, Haningepolisen 
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“anställda inom svensk polis håller en mycket hög nivå och tillsammans är vi oerhört 

starka, även när vi utsätts för påfrestningar”... 

    13 oktober, Haningepolisen 

 

I det första citatet är modaliteten subjektiv i och med att påståendet binds med den enskilde 

polisens åsikter då hen skriver “jag tror”. Vidare hänvisar orden “tror” och “kan” till lägre 

grad av säkerhet i påståendet. Det andra inlägget visar tvärt om- en objektiv modalitet i och 

med att texten inte binds med talarens åsikter i samma utsträckning. Vidare framförs texten 

med en hög grad av säkerhet där ordet “är” används. 

 

Bilderna inom den auktoritära och överlägsna diskursen speglar texternas innehåll och bidrar 

särskilt till tolkningen om polisens ställning och handlingskraft. Bilderna föreställer flera 

gånger poliser som gör ett ingripande mot en gärningsman där de visar sitt övertag. Bilderna 

anspelar på känslor och är tillsammans med text ibland provokativa, se exempelvis bilderna 

på grodan och handen i inledningen av temat. Bilden nedan föreställer ett ingripande där 

polisen har ett övertag och tillsammans med texten framställs polisens här som överlägsen. 

Bilderna har därmed en viktig funktion för denna diskursiva framställning. 

 

“Vad vill jag då med denna aning sarkastiska status? 

  Jo, kanske och jag säger kanske, är det faktiskt så att dessa personer 

som jobbar såsom poliser med polisiär utbildning och polisiär erfarenhet, 

faktiskt också är de som hanterar alla dessa komplexa situationer på 

bästa sätt.” 

5 september, Haningepolisen 

 

5.4 Tema 4 - Polisen som komiker 

I det fjärde och sista temat som vi valt att kalla polisen som komiker har vi identifierat 

ytterligare en unik diskurs inom vilken vi ser att polisen framställs som roliga och 

humoristiska. Anledningen till att vi valde att kalla temat för polisen som komiker är att 

humor, ironi och sarkasm förekom i framställningarna. Humor är visserligen informellt och 

personligt och skulle kunna ingå i den informella och personliga diskursen, men eftersom vi 

finner olikheter och en viss avsaknad av den subjektiva och intima framställningen får därmed 

polisen som komiker utgöra en egen diskurs. Det som kännetecknar denna diskurs är att 

polisen berättar en rolig historia eller om en rolig upplevelse. Den språkliga framställningen 
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liknar den vi sett inom den informella och personliga diskursen, det vill säga används ett 

vardagligt och lättsamt språk. Vidare har dessa inlägg en rubriksättning skriven i stora 

bokstäver som syftar till skämtet eller historien som berättas. Rubriksättningar som “veckans 

kommentar”, “lita inte på din GPS” och “de olika trafiktyperna” är exempel på detta. I nedan 

citat beskriver polisen ett trafikbrott som gör att polisen framstår som roliga och humoristiska 

trots att texten egentligen handlar om ett brott. Denna utsaga skiljer sig åt i jämförelse med 

hur brottslighet konstrueras i övriga diskurser.  

 

“VECKANS KOMMENTAR 

Vi hade precis stoppat en äldre förare som körde väldigt dåligt och som dessutom saknade 

körkort, när han sa sin kommentar. Trots den allvarliga situationen kunde jag inte motstå att 

dra på munnen. Mannen sa, med glimten i ögat kan tilläggas, när vi påpekade mannens 

vådliga framfart ”glasögon vill man inte skaffa för då blir det så läskigt att köra bil när man 

ser hur många bilar det är ute på vägarna!” 

Ja, vad säger man? “ 

    27 november, Haningepolisen 

 

I ett annat inlägg skriver polisen om midsommarfirande där innehållet även här syftar till 

humor och lättsamhet trots att inlägget tar upp allvar senare. (Se hela inlägget i bilaga 1, nr 8) 

 

“MIDSOMMAR 

...Äntligen är det dags för midsommar, denna underbara svenska tradition, som dessutom är så 

efterlängtad. Sällan är förväntningarna så stora som inför midsommar. Och självklart regnar det 

och ingen, absolut ingen, är förvånad! 

När midsommar blir bra så innehåller den så mycket härligt. Det är lek, dans, bus med vänner, 

släktingar, bekanta och ibland nya spännande människor. Förhoppningsvis innehåller högtiden 

även god dryck och mat som gärna skall ätas ute och förgyllas av sång och skratt med nära och 

kära. Kanske blir det också årets första bad från någon berghäll ner i det kalla vattnet med 

obligatoriska efterföljande köldstön. Har man tur kanske natten kryddas med romantik och härligt 

vuxenmys….” 

    19 juni, Haningepolisen  

 

Även i utdraget nedan finner vi humor och sarkasm där en polisanställd beskriver tolv olika 

trafiktyper som han identifierat under sin tid som trafikpolis och vad som karaktäriserar dessa. 

Inledningsvis beskriver polisen att detta är skrivet med glimten i ögat vilket gör att man 
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förstår att inlägget ska ses som ett roligt skämt. Nedan följer två av de tolv trafiktyper som 

beskrivs, där subjektspositioner är markerade. (se hela inlägget i bilaga 1, nr 9) 

 

“Den otekniska. Denna förare har ingen aning om hur någonting fungerar i bilen över 

huvudtaget. Svårast av alla tekniska saker i bilen verkar dessutom vara blinkersspaken 

eftersom den aldrig används av den otekniske föraren.” 

Hobbypolisen. Retar upp sig på allt och alla i trafiken. Denna typ önskar av hela sitt hjärta 

att jobba som trafikpolis. Gör allt för att sänka farten till strax under tillåten för samtliga 

medtrafikanter. Gestikulerar vilt och kan till och med preja sin medtrafikant för att visa sitt 

stora missnöje i hur andra kör. Har alltid rätt själv och saknar all självkritik. Är tydligen 

lillebror med den otrevliga roadragetypen.” 

17 juli, Haningepolisen 

 

Subjektspositionerna som vi identifierat i ovan inlägg är endast två typer av bilförare. Här är 

det intressant att se på vilket sätt subjekten interpelleras i utsagorna. Det blir tydligt att 

mottagaren av texten skall kunna identifiera sig med det subjekt som här interpelleras. 

Subjektet bilförare interpelleras med olika typer av handlingar och egenskaper såsom att vara 

oteknisk eller uppretad.  

 

Modaliteten inom denna diskurs är även här varierande, så till vida att både objektiv och 

subjektiv modalitet förekommer samt olika grader av säkerhet i påståendena. Vidare har vi 

kunnat se att modaliteten ibland varierar inom samma inlägg. Det första inlägget av de två 

som följer visar på en objektiv modalitet samt hög grad av säkerhet medan det andra inlägget 

blandar subjektiv och objektiv modalitet samt grader av säkerhet.  

 

“Den tuffe. Den här typen kommer alltid åkandes i alldeles för hög fart och reagerar med 

irritation när denna ser polisen. För att markera detta fundamentala missnöje så väljer föraren 

oftast att köra snabbt mot polisen och bromsa så sent det går. Helst skall polisen uppleva att sista 

stunden är kommen för att föraren skall bli extra nöjd. När typen har passerat polismannen så 

väljer typen genast att accelerera sitt fordon för att nå sin tuffa hastighet igen utan en tanke på 

varför polisen stod där och viftade.” 

     17 juli, Haningepolisen 
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“LITA INTE PÅ DIN GPS 

Just på den här vägen och på den här platsen mötte jag en mycket förvirrad norrlänning. Han 

hade blint följt sin gps in på denna väg som troligtvis är en av vårt distrikts sämsta vägar 

eftersom den inte underhålls.!”    

                                      22 september Haningepolisen 

 

Inom diskursen polisen som komiker är bilderna viktiga för helheten då de är avgörande för 

inläggets framställning. I vissa fall är bilderna roliga i sig oberoende av texten men oftast är 

det text i kombination med bild som bidrar till den humoristiska framställningen. Bilderna 

föreställer ibland fotografier och ibland illustrationer. Nedan följer två inlägg där bilden i det 

första inläggets bildtext syftar till humor då den är skriven på rim. I den andra bilden sitter 

polisen på toaletten, med byxorna neddragna där bilden i kombination med texten konstruerar 

polisen som humoristisk. 

 

“Fredagen den 13:e! 

All anledning att ta det försiktigt… 

Ta hand om er - trevlig helg!” 

Reine Berglund  

Gruppchef/yttre befäl 

  3 november, Huddingepolisen 

 
“INTE SANT 

När man äntligen satt sig på "tronen" och fått av sig all utrustning, 

efter att ha stressat runt, så självklart är det just min polisbil radion 

anropar med ett akut jobb. Någon där upp måste vara irriterad på mig 

(eller så är det bara en polis vardag). 

Trevlig och lugn helg önskar polisen Haninge alla härliga ungdomar 

som tar studenten och alla andra.” 

Magnus, yttre befäl 

   5 juni, Haningepolisen 

 

Sammanfattning av de fyra diskurserna 

Genom en språklig analys av det empiriska materialet har vi med hjälp av de fyra 

diskursanalytiska verktygen subjektspositioner, interpellation, modalitet och bildanalys 
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redogjort för fyra teman där polisen framställs på olika sätt. De fyra diskurserna som 

framkom genom den språkliga analysen var den formella polisen, den informella och 

personliga polisen, den auktoritära och överlägsna polisen samt polisen som komiker. Vi 

tolkar den formella diskursen som den framställning som ligger i linje med polisens 

traditionella sätt att kommunicera, medan de övriga diskurserna är ett avsteg från detta. De två 

dominerande diskurserna som vi identifierat är den formella polisen och den informella och 

personliga polisen. Dessa två ser vi som varandras motsatser där polisen inom den formella 

diskursen framställs som en enhetlig organisation medan den informella och personliga 

diskursen präglas av enskilda polisers uttalanden. Vidare är språkbruket mycket varierande då 

den formella polisen uttrycker sig sakligt, objektivt och opartiskt medan den informella och 

personliga polisen använder ett vardagligt språk där både talspråk, känslor och åsikter 

framträder. Vi kan även se att modaliteten skiljer sig åt mellan diskurserna så till vida att den 

formella diskursen präglas av objektiva uttalanden medan den informella och personliga 

diskursen präglas av subjektiva uttalanden. Även innehållet i inläggen är skiftande där den 

formella polisen endast talar om polisiärt arbete medan den informella och personliga polisen 

talar om varierande ämnen. Detta får konsekvenser för vilka subjektspositioner som 

möjliggörs i texterna, då den formella polisen endast framstår som subjektet polis medan den 

informella och personliga diskursen genererar i flera möjliga subjektspositioner för polisen. 

 

Utöver de två dominerande diskurserna framträder även den auktoritära och överlägsna 

polisen som till viss del påminner om den formella polisen då båda skriver om polisiärt 

arbete. Däremot skiljer dem sig åt på flera punkter vad gäller språkbruk, tilltal och partiskhet. 

En ytterligare framställning av polisen som framkommit är polisen som komiker, vilken har 

vissa likheter med den informella och personliga polisen då språkbruket inom båda 

diskurserna är vardagligt och informellt. Däremot anspelar de humoristiska texterna inte lika 

mycket på känslor och närhet, utan skämt och historier skapar en viss distans mellan polisen 

och läsaren.  

 

5.5 Teoretisk tolkning av resultatet  

Vi har nu redovisat vårt resultat i sammanställd form där vi visat på polisens olika 

framställningar av sig själva på Facebook. I detta avsnitt kommer vi att göra en teoretisk 

tolkning av resultatet utifrån den teori vi redogjort för tidigare. Resultatet kommer 

inledningsvis analyseras utifrån diskursteorin där vi berör språkets roll och 

kunskapskonstruktioner. Därefter presenterar vi våra tolkningar av de olika diskursernas 
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maktuttryck med hjälp av Foucaults disciplineringstekniker från hans verk Övervakning och 

straff: fängelsets födelse (2003).  

 

5.5.1 Diskursteoretisk tolkning  

Då vår analys föreslår att polisen konstrueras på flera olika sätt där olika roller och 

egenskaper kommer till uttryck kan detta förstås i linje med diskursteorins grundantaganden 

om att kunskap inte kan betraktas som en objektiv sanning, utan det skapas och omskapas 

ständigt genom social interaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11–12). Vidare 

stämmer polisens olika framställningar väl överens med Bergström & Boréus (2005) ideér om 

att diskurser inte ses som fasta utan som dynamiska och föränderliga. Resultatet visar att det 

är genom språket i de olika Facebookinläggen som kunskap om polisen och dess relation till 

medborgarna konstrueras. Diskursteorin hävdar att kunskap alltid är historiskt och kulturellt 

präglat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11–12) vilket vi anser stämmer väl överens 

med den kunskap som produceras om polisen i Facebookinläggen. Då denna analys är starkt 

knuten till den tid vi lever i och den kultur som råder i Sverige idag där öppenhet och 

transparens betraktas som viktigt, påverkar detta den kunskap som produceras. Vår samtid 

och dess kulturella kontext möjliggör därmed en viss kunskap om polisen, vilken förmodligen 

inte hade varit tillgänglig på samma sätt innan polisens inträde på Facebook. Precis som 

Foucault (2011, s. 151) uttrycker sig om den diskursiva praktiken är polisens framställningar 

på Facebook konstruerade utifrån en mängd anonyma historiska regler där en given social och 

geografisk krets skapat villkor för vad som får uttryckas och inte.  

 

I och med att polisens Facebookinlägg genererar en viss kunskap om hur polisen är och vad 

de gör kan denna kunskap utifrån Fucaults diskursteori förstås som både produktiv men också 

tvingande (Carabine, 2001, s. 267-268). Enligt Carabine (2001) menar Foucault att diskurser 

är tvingande då de konstruerar och bestämmer vad som är sant för en viss situation. Med 

utgångspunkt i Foucaults teori om makt kan polisens olika diskursiva framställningar på 

Facebook tolkas som ett maktutövande då texterna skapar en viss kunskap om polisen och 

utesluter en annan. 
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5.5.2.  Maktteoretisk tolkning  

 
Tema 1 - Den formella polisen  

I den formella diskursen ser vi att polisen genom sina inlägg ofta efterlyser vittnen eller 

uppmanar medborgarna till att ge tips kring olika typer av brottslighet. Denna typ av 

uppmaning till att interagera med polisen menar vi, utifrån Foucaults (2003) idéer om makt, 

skulle kunna förstås som en subtil teknik som tvingar fram en interaktion hos människor. Om 

medborgarna skulle delta i produktionen av det goda handlandet som de tillskrivs i texterna 

har den produktiva makten disciplinerat subjekten. Precis som Foucault (2003) menar ska 

makten således inte ses som något som alltid ligger hos polisen och som utövas över följarna, 

utan den uppstår i relationen där “de som inte har makten” även är medskapare. 

 

Vidare ser vi att bilderna inom denna diskurs skapar en distans mellan polismyndigheten och 

mottagaren och här framkommer exempelvis bilder på hastighetsövervakningskameror där 

information om att hastighetsövervakning kommer att ske på en specifik vägsträcka. Här 

signalerar polisen sin närvaro ute i samhället genom att berätta om den i ett Facebookinlägg. 

Detta menar vi utifrån Foucault (2003) kan förstås som den disciplineringsteknik som han 

nämner som övervakning. När polismyndigheten lägger ut bilder på övervakningskameror 

utan att uppge tid och rum för kontrollen kan detta tolkas som en typ av Panoptikon som 

medför att bilföraren inte vet om de är observerade eller inte, vilket leder till en ständig känsla 

av övervakning. Vetskapen om att kunna fångas på övervakningskameror tänker vi skulle 

kunna leda till att trafikanter självdisciplinerar sig genom att köra lagligt och därmed fungerar 

makten och disciplineringen automatiskt. En övervakningskamera tolkar vi som en utveckling 

av Panoptikon då tekniken möjliggör en effektiv övervakning som kan leda till just 

självdisciplinering.   

 

Tema 2 - Den informella och personliga polisen 

Inom den informella och personliga diskursen ser vi att makten och disciplineringen främst 

tar sig uttryck genom mycket subtila tekniker. Här har vi sett att polisen genom ett personligt 

och nära tilltal uppmuntrar till den goda viljan hos individen att själv göra rätt för sig. Detta 

menar vi påminner om Foucaults (2003) tankar om en självdisciplinering som gör att 

individen själv känner att denne vill leva upp till rådande normer. Precis som vi tidigare 

nämnt skall makten i första hand inte ses som något förtryckande utan som något produktivt 

som möjliggör det sociala samspelet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20). När polisen 
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genom sina Facebookinlägg talar om hur en god fader skall vara eller hur den gode vuxne bör 

bete sig interpelleras subjektet med bestämda egenskaper. Detta tolkar vi som ett 

maktutövande, då texterna skapar en bestämd kunskap om vad som anses vara det rätta 

beteendet för ett visst subjekt. Eftersom kunskapen om vad som är rätt och fel uppstår i 

polisens Facebookinlägg skulle man utifrån Foucault (2003) kunna tolka detta som att 

diskursen tvingar fram ett vetande och en interaktion hos människor utan att individerna 

själva vet om det. Att tillsynes oskyldigt tala om snälla pappor och duktiga vuxna menar vi är 

en disciplineringsteknik som kan styra människor på ett effektivt sätt till att agera i enighet 

med normen.  

 

Vidare har vi inom denna diskurs kunnat identifiera belöningsstrategier som Foucault (2003) 

menar är en subtil men effektiv teknik för maktutövning. När polisen offentligt tackar vittnen 

eller frivilliga människor som hjälpt till att söka efter försvunna personer förstår vi detta som 

en form av belöningsteknik som syftar till att uppmuntra och berömma önskvärda beteenden. 

Detta agerande hos polisen menar vi stämmer väl överens med Foucaults (2003) idéer om att 

belöningar oftast fungerar bättre för att disciplinera människor då det motiverar individen till 

att följa ordningen. I denna diskurs finner vi inga straffmekanismer eller 

övervakningstekniker och denna avsaknad tänker vi i likhet med Foucaults (2003) tankar kan 

vara att belöningar och uppmuntran till ett visst beteende är mer produktivt än att avfärda ett 

felaktigt beteende. Att man i det moderna samhället sällan disciplinerar människor genom 

våld är något som verkligen blir talande i denna diskurs.  

 

Tema 3 - Den auktoritära och överlägsna polisen 

Inom den auktoritära och överlägsna diskursen ser vi mer tydligt hur polisen använder 

disciplinära makttekniker för att få medborgarna att leva efter de normer och lagar som finns i 

samhället. Interaktionen som sker mellan polismyndigheten och medborgarna inom diskursen 

har inslag av inlägg som kan förstås som en osynlig makt som disciplinerar medborgarna 

genom uppmuntran men även av inlägg som är tydligt repressiva. Inlägget som hänvisade till 

 “vi ses i rätten” tolkar vi som en tydlig signal ut till allmänheten om att de som bryter mot 

rådande lagstiftning eller avviker från ordningen väntar bestraffning. Denna maktskapande 

teknik menar vi syftar till att avfärda ett oönskat beteende vilket enligt Foucault (2003) verkar 

disciplinerande. Därmed verkar makten inom denna diskurs främst genom repressiva tekniker. 

Vidare ser vi att bilderna inom denna diskurs tydlig visar att polisen är handlingskraftig vilket 
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vi kan tolka utifrån Foucaults (2003) tankar om att avvikande beteende hos medborgarna 

korrigeras genom disciplinära straff.  

 

Inom diskursen finner vi även att polisen använder sig av en kombination av produktiva och 

förtryckande makttekniker. Facebookinlägg (bilaga 1, nr 10) är ett konkret exempel på hur 

tekniken kan se ut. Inlägget börjar med att polisen tackar de trafikanter som visade tålamod 

och hänsyn i samband med en trafikolycka och detta tolkar vi som en uppmuntrande teknik 

som belönar det önskvärda beteendet. Uppskattningen som visas kan likställas med det 

Foucault (2003) nämner som belöning för att upprätthålla normer i samhället. Vidare belyser 

samma inlägg även det icke önskvärda beteendet som i detta fall var att störa och fotografera 

olyckan. Dessa beteenden omnämns som vidrigt och de människor som hade gjort detta hade 

polisen mörka tankar om. Att hänga ut personer som gjort fel eller begått brott inför allmän 

beskådning genom inlägg på Facebook, menar vi i likhet med Foucault (2003) är en 

bestraffande mekanism då den medvetandegör subjektet om det fel denne har begått. Foucault 

(2003) menar även att en viktig funktion för bestraffningen är att den har en uppfostrande 

verkan då straffet skall avskräcka andra till att eventuellt begå samma brott. Denna 

uppfostrande och avskräckande verkan kan det också tänkas att inlägget ifråga genererar hos 

mottagaren av texten.  

 

Tema 4 - Polisen som komiker   

Även inom diskursen där polisen framställer sig som komiker har vi identifierat en form av 

repressiva tekniker som syftar till att medvetandegöra individen om dennes icke önskvärda 

beteenden. När polisen gör sig lustig över människors misstag eller felaktiga beteenden, som 

exempelvis när polisen beskriver olika trafiktyper eller en norrlännings felkörning, används 

här istället humor för att disciplinera medborgarna. Precis som Foucault (2003) uttrycker sig 

är straffmekanismer i det moderna samhället sällan fysiska, utan de handlar om subtila och 

diskreta handlingar som gör individen medveten om de fel denne har begått. Då 

moraliseringen om vad som är rätt och riktigt döljer sig i de olika skämten kan detta tolkas 

som en subtil bestraffande teknik. När polisen är sarkastisk och berättar om de olika 

trafiktyperna menar vi att detta är ett sätt att belysa vilka beteenden som inte är önskvärda hos 

trafikanter. Om läsaren kan identifiera sig med dessa felaktiga beteenden och förstår att de 

inte är önskvärda, kan detta leda till ett förändrat uppförande hos individen utan att denne 

själv är medveten om det. Därmed sker disciplineringen av människor implicit genom humor 

istället för att explicit tala om för individen hur denne skall uppföra sig i trafiken. 
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6. Slutsats och diskussion  

Föregående kapitel har stegvis byggt upp svaret på våra frågeställningar om hur polisen och 

dess relation till medborgarna framställs genom polisens egna inlägg på Facebook. Vidare har 

vi identifierat makttekniker som kommit till uttryck i dessa texter utifrån Foucaults teori om 

den disciplinära makten. I detta avslutande kapitel skall nu dessa frågor besvaras och knytas 

an till studiens syfte. Därefter kommer vi att relatera studiens resultat till tidigare forskning 

om myndigheters användande av sociala medier och polisens framställningar i traditionella 

medier. Sedan lyfts reflektioner fram där vi bland annat diskuterar hur vårt teori- och 

metodval påverkat vår studie och vilka begränsningar de kan ha medfört. Avslutningsvis förs 

en slutdiskussion där vi blickar framåt och ger förslag på framtida forskning inom ämnet.   

 

 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

Syftet med denna studie var att utifrån ett sociologiskt maktperspektiv undersöka hur polisen 

och dess relation till medborgarna framställs genom polisens egna inlägg på Facebook. Syftet 

mynnade ut i tre frågeställningar som vi nedan avser att besvara och diskutera. 

 

Hur konstruerar polisen sig diskursivt på Facebook? 

Som vi sett under resultat- och analysredogörelsen är svaret på denna fråga således inte enkel 

då vi funnit ett flertal olika delar och motsättningar av polisens diskursiva framställningar på 

Facebook. Tillsammans utgör dock alla delar ett svar på frågan. Vår analys pekar på att 

polisen framställer sig själva och sin roll i samhället på ett mycket varierat sätt. De diskursiva 

konstruktionerna av polisen på Facebook som vi identifierat har varit polisen som formell, 

informell och personlig, auktoritär och överlägsen eller komisk. Det har visat sig att polisen 

ibland framstår som en saklig och opartisk myndighet som talar för hela organisationen men 

de har också framstått som mer personliga där känslor, åsikter och inre upplevelser beskrivits. 

I motsats till den informella och personliga diskursen har polisen även framställts som 

auktoritär där polisens fysiska och mentala överlägsenhet framträtt. Den största motsättningen 

i polisens diskursiva framställningar på Facebook är enligt oss just att avsändaren ibland är 

polisen som myndighet och ibland polisen som en enskild polisanställd. Detta tänker vi oss 

kan medföra en otydlighet gentemot allmänheten i vad polisen som myndighet representerar 

och vad som är en enskild polisanställds åsikt.  
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Vilka konsekvenser får detta för hur polisens relation till medborgare konstrueras? 

Den stora variationen i polisens framställningar av sig själva har även fått konsekvenser för 

hur relationen till medborgarna konstrueras, på så vis att olika relationer har uppstått i 

diskurserna. Inom den formella diskursen har vi endast funnit polisen som antingen talar till 

brottsoffer, förövare eller den laglydige medborgaren. Därmed har diskursen endast skapat en 

ytterst formell och distanserad relation mellan polisen och medborgarna. Inom den informella 

och personliga diskursen skapas däremot en mindre formell relation mellan polisen och 

medborgarna då diskursen möjliggjort andra roller för polisen utöver att vara just polis. I och 

med att polisen intar en medmänsklig roll där de ibland är en förälder, en medmänniska eller 

en vän framställs relationen till medborgarna som mer personlig och nära. När polisen är rolig 

och skämtsam skapas även här en annan typ av relation mellan polisen och medborgarna som 

kan förstås som mindre formell och lättsam. Vidare när polisen framställs som auktoritär och 

överlägsen har vi sett att relationen till medborgarna konstrueras som mer ojämn då polisen 

tydligt ställer sig över medborgarna där de uttrycker en överlägsenhet gällande kunskap och 

moral. Därmed får polisens varierande framställningar också konsekvenser för hur relationen 

till medborgarna skapas. 

 

Vilka tekniker för maktutövning kan identifieras i dessa diskursiva konstruktioner? 

Genom att tolka polisens olika diskursiva konstruktioner utifrån Foucaults (2003) teori om 

makt och disciplinering har vi identifierat flera av de tekniker som han kallar för 

maktutövning. Vi har framförallt funnit subtila disciplinerande makttekniker som syftat till att 

uppmuntra ett normativt beteende hos allmänheten. Det sker alltså främst genom 

belöningsstrategier som vi ser fungerar självdisciplinerade där polisens inlägg indikerar på 

medborgarnas goda vilja att göra rätt för sig. Vi har också kunna se mer direkta makttekniker 

som handlar om bestraffning, förlöjligande och sarkasm som medvetengör de beteenden som 

anses vara fel och icke önskvärda hos medborgarna. Inslag av övervakning liknande 

Foucaults idéer om Panoptikon har även identifierats i de diskursiva konstruktionerna.  

 

6.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Vår studie har visat att den svenska polisen idag framställs med öppenhet, transparens och 

som en organisation som vill skapa en dialog och närhet till allmänheten. Genom 

Facebookinläggen har polisen bjudit in medborgarna till att följa deras vardag där alltifrån 

fikapauser till ingripanden har beskrivits. Detta ser vi stämmer väl överens med Bernhards 

(2013) studie om att svenska myndigheter idag tenderar att bli alltmer öppna och 



 52 

nätverksorienterade. Kuzmas (2010) argument om att dagens organisationer ser sociala 

medier som ett effektivt kommunikationsverktyg förstärks då polisen också verkat se denna 

vinning i och med att Facebook dagligen används i deras arbete. Vidare visar vårt resultat att 

polisen i sina Facebookinlägg försöker involvera medborgarna i sitt arbete genom att ofta 

fråga vad de tycker samt visa intresse för medborgarnas åsikter i olika områden. Detta liknar 

Bonsons (2012) argument som pekar på att sociala medier öppnar upp för just debatt och 

delaktighet hos medborgarna. Att polisen använder sig av en språklig teknik där direkt tilltal, 

uppmaning till handling samt frågor till läsaren ofta förekommer bekräftar även Goncalves 

m.fl. (2015) studie som menar att dessa typer av tekniker bjuder in till delaktighet och fångar 

läsarens intresse.  

 

En viktig anledning för organisationer att tillhandahålla sociala medietjänster är att det kan 

generera ett ökat förtroende (Park m.fl., 2015). Frågan om huruvida polisens arbete med 

Facebook resulterar i ett ökat förtroende hos allmänheten kan denna studies resultat inte med 

säkerhet bidra till att besvara. Däremot lyfter polisen själva i ett av inläggen som vi redovisat 

att känslor och medmänsklighet kan vara förtroendeingivande. Polisens personliga och 

informella framställning på Facebook menar vi därför kan förstås som en strategi för att skapa 

tillit hos allmänheten. Vår studie har även visat att polisen i stor utsträckning använder sig av 

bilder och foton för att förmedla och förstärka budskapet i sina inlägg på Facebook. Detta kan 

vi koppla till Simon och Peppas (2004) studie om ”rich media” som visar att ett innehållsrikt 

material såsom bilder skapar ett större engagemang hos mottagaren på internet jämfört med 

vad endast text genererar.  

 

Eftersom polisen själva producerar innehållet på sina Facebooksidor tänker vi att det 

möjliggör en ökad kontroll att styra och påverka debatten om polisen. Till skillnad från 

traditionell media där en utomstående part rapporterar om myndigheten kan polisen nu själva 

berätta om sitt arbete i större utsträckning än tidigare och därmed påverka allmänhetens bild 

av polismyndigheten. Detta kan i likhet med Cooke och Sturges (2009) studie om den 

brittiska polisen förstås som ett sätt för polisen att skydda sig själva mot oönskad rapportering 

från annan media vilket kan generera i en mer gynnsam publicitet. Vi har också kunnat se i 

vårt material att det ofta är samma poliser som skriver Facebookinläggen då signaturer med 

namnen ”Reine” och ”Lunkan” ofta förekommit. Att utse talespersoner för kommunikationen 

med media visar Chermak & Weiss (2005) studie är mycket vanligt för att enklare kunna 

styra innehållet i medierapporteringen. Chermak & Weisss menar även att insatsen hos 
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talespersonerna är avgörande för organisationens möjlighet att kunna manipulera och 

kontrollera sin externa miljö och generera legitimitet.  

 

Vår studie har genomgående visat att olika framställningar av polisen förekommer i 

Facebookmaterialet där roller, egenskaper och relationer konstrueras på ett varierat sätt. Att 

tala om framställningar snarare än att tala om polisen verkliga egenskaper och motiv har även 

Sheperdsons (2014) studie belyst. Sheperdson visade hur polisen i TV-serier och filmer oftast 

skildrats just genom att man får följa en enskild polis som framställs som en hjältemodig figur 

som lever för sitt jobb, dag som natt. Liknande framställningar finner vi även i vårt material 

då vi får följa enskilda polisers vardag och arbete. Det som skiljer vår studie åt jämfört med 

Sheperdsons är framförallt att vi analyserat diskursiva framställningar av den verkliga polisen, 

vilket gör att studien tillför forskningsfältet ny kunskap om polisära framställningar. Vår 

studie bekräftar även Sheperdsons resultat om att polisens framställning i sociala medier är 

mer komplicerad och splittrad. 

 

Vi anser att vår studie tillför ny kunskap till forskningsfältet på flera områden vad gäller 

polisiära framställningar i sociala medier. Vi har genom denna studie kunnat uttala oss om hur 

den svenska polisen i Stockholmsregionen har framställts på Facebook under de senaste 

halvåret, vilket vi inte sett tidigare. Då vi funnit en viss avsaknad av sociologiska och 

diskursteoretiska förståelser för området sociala medier och myndigheter bidrar vår studie 

med ny kunskap även där. Resultatet i vår studie har även visat att maktskapande tekniker 

förekommer i den svenska polisens Facebookinlägg, vilket indikerar på att sociala medier kan 

användas för disciplinering av människor.  

 

6.3 Uppsatsens begränsningar 

Valet av metod och teori har motiverats i tidigare kapitel och vi vill här istället reflektera över 

hur vår metodologiska ansats kan ha påverkat studien samt vilka begränsningar det medfört. 

Att vi haft diskursanalys som metod har påverkat studien i den bemärkelsen att vi endast 

kunnat uttala oss om polisiära framställningar i text och bild. Valet av metod har därmed 

medfört att vi inte kunnat uttala oss om polisens verkliga motiv till närvaron på Facebook 

eller om hur allmänheten upplever fenomenet. Detta hade däremot en intervjustudie och- eller 

en kvantitativ enkätstudie kanske kunnat svara på. En kvalitativ innehållsanalys hade också 

varit intressant då metoden kunnat möjliggöra en analys av det bakomliggande budskapet i 
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polisens framställningar på Facebook. Vi hävdar dock att diskursanalysen har varit den mest 

lämpliga metod utifrån studiens syfte, frågeställningar och empiri. 

 

Då sociala medier bygger på relationella interaktioner mellan polisen och medborgare anser vi 

också att det varit relevant att studera detta utifrån Foucaults (2003) maktteori, då teorin 

belyser att makten är relationell och att det finns ett ojämnt styrkeförhållande. Maktteorin har 

gett en inriktning åt studien och gjort det möjligt att finna maktskapande tekniker. Vi ser dock 

att valet av teori också begränsat vår studie då det gjort att vi eventuellt missat andra möjliga 

tolkningar av resultatet. En annan teoretisk inriktning som exempelvis Hochschilds (2001) 

känsloteori hade istället riktat fokus mot att analysera känslornas roll i polisens 

framställningar och interaktionen med medborgarna på Facebook.   

 

6.4 Avslutande reflektioner  

För att återknyta till inledningen av studien, där rådande debatt kring polisens kommunikation 

på sociala medier presenterades, kan det reflekteras över varför polisen framställer sig 

informellt och skämtsamt. Frågan är om det är att bli omtyckt som ligger bakom polisens 

olika framställningar? Att skämta och vara personlig, som är de nya diskurser som framträder 

i vårt material, tänker vi oss kan ses som ett sätt att skapa förtroende och tillit hos 

medborgarna. En fråga vi ställer oss utifrån detta är om enskilda poliser och polismyndigheten 

reflekterar över den information som snabbt förmedlas i inläggen och de eventuella 

konsekvenser det medför för organisationens legitimitet?  

 

Vi finner det även intressant att reflektera över vad vår studies resultat kan bidra med ur ett 

större samhällsperspektiv och vad för eventuella lärdomar polisen såväl som andra 

myndigheter som arbetar med sociala medier kan dra nytta av. Som vi tidigare varit inne på 

tänker vi oss att polisens varierande framställning i både innehåll och avsändare kan medföra 

en otydlighet gentemot allmänheten i vad polisen som myndighet egentligen representerar och 

vad som är en enskild polisanställds åsikt. Att få en mer enhetlig representation av polisen tror 

vi skulle kunna göra arbetet med sociala medier mer gynnsamt. Vi föreslår därför att polisen 

skulle kunna utveckla sina strategier och policys kring arbetet med sociala medier ytterligare 

för att säkerställa en enhetlig framställning.  

 

En annan aspekt som både tidigare forskning och vår studie berört är det faktum att polisen 

och andra myndigheter i samband med sociala mediers framväxt tagit ett allt större 
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kommando och kontroll över sin kommunikation med allmänheten. Att statsmakten börjat 

producera och skapat sitt eget material och medieflöde för att kommunicera med och påverka 

allmänheten menar vi kan medföra en viss problematik. Som vi sett i vår studie bestämmer 

polisen själv vad som ska publiceras på Facebook vilket gör att informationen kan bli alltför 

likriktad och styrd utifrån det som gagnar polisens egna syften. En fråga att ställa sig är om 

myndigheter själva är den institution som är bäst lämpad för att ge insyn och transparens? 

Avslutningsvis vill vi klargöra att vi inte menar att polisen bör ställa sig utanför sociala 

medier då vi ser att mediet oundvikligen är viktigt för demokratin om det används på ett 

genomtänkt sätt. Vi föreslår därför att polisen såväl som andra myndigheter inte ska förhasta 

sig ut på Facebook och sociala medier, utan istället skapa långsiktiga strategier och riktlinjer 

för hur arbetet skall gå till. Då offentliga verksamheter innehar en maktposition i samhället 

blir det ytterst viktigt att inte enbart se vad arbetet med sociala medier får för konsekvenser 

för den egna organisationen, utan också för hela samhället.  

 

6.5 Framtida forskning 

Eftersom vår studie har vissa teoretiska och metodologiska begränsningar vore det intressant 

att göra en innehållsanalys av polisens Facebookinlägg utifrån nyinstitutionell teori som är en 

teori som handlar om organisationers strävan efter att uppnå legitimitet genom anpassning till 

omgivningen. Att undersöka i vilken utsträckning myndigheter och dess medarbetare anpassar 

sitt användande av sociala medier i relation till rådande digitala trender i samhället skulle 

kunna ge en annan förståelse för de polisiära framställningarna på Facebook.  

I ett tidigt skede av vår studie hade vi även en tanke om att undersöka allmänhetens 

kommentarer i anslutning till polisens Facebookinlägg, för att bättre förstå relationen mellan 

polis och medborgarna. Vi insåg dock att detta skulle vara alltför tidskrävande för oss att 

genomföra så ett förslag till vidare forskning är att göra en diskursanalys av samspelet i 

kommentarsfälten på polisens Facebooksidor. Detta tror vi kan komplettera svaret på vår 

andra frågeställning om hur relationen mellan polisen och medborgarna framställs på 

Facebook. Att göra en kvantitativ enkätstudie för de som följer polisens arbete på Facebook 

skulle också kunna bidra med en ökad förståelse för relationen mellan polisen och dess 

följare. 
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Bilaga 1 

Nr 1. 

 

Polisen Huddinge 

20 October at 15:01 ·  

Hänt i helgen 16-18 oktober. 

Detta är ett litet urval av alla händelser i Huddinge Kommun. 

Fredag 16 oktober.  

I Huddinge C blir en person av med sin mobil som låg i jackfickan. Målsägaren talade i telefon när hon gick in i en affär och 
lade sen ner mobilen i sin jackficka. När målsägaren kom hem upptäcker hon att mobilen är borta. 

På fredagskvällen blir en person misshandlad av två okända gärningsmän. Gärningsmännen slår målsägaren i ansiktet och 

springer sen därifrån.  

Lördag 17 oktober. 

Lördag natt blir en ordningsvakt utsatt för misshandel på en restaurang där han jobbar. Ordningsvakten skulle avvisa en 
kvinna från restaurangen och blir då misshandlad av kvinnan. Anmälan om våld mot tjänsteman upprättas. 

Söndag 18 oktober. 

På söndagskvällen åker en polispatrull till Flemingsberg för att omhänderta en person som är så onykter att han inte kan ta 

hand om sig själv, med stöd av lagen om berusade personer. När polispatrullen kommer fram till personen så upptäcker de att 

han har en morakniv på sig. Han blir därför misstänkt för brott mot knivlagen och kniven tas i beslag.  

/ Polisassistent Anna JL 
 

 

 

 
 
 

 
Nr 2. 

 

Polisen Haninge, Nynäshamn 

den 13 augusti · Har redigerats ·  

POLISER MED KÄNSLOR 

Jag läste en krönika igår som fick mig att reagera. Till och med så pass att jag ville vänta ett dygn och låta tankarna mogna 
lite. Nu har den tiden gått. 

Krönikören menar att man inte vill se poliser visa/uttrycka känslor. Polisen ska vara objektiv och neutral, och när poliser 

uttrycker känslor så tappar man förtroendet för Polisen, eller åtminstone så är det inte förtroendeingivande. Krönikören 
hänvisar till att ordet ”galen händelse” använts vid en presskonferens efter den tragiska händelsen i Västerås. 

Ooops, nu gick jag i fällan – för ordet tragedi ska vi inte heller använda enligt krönikören... 

Ett av de allra mest spridda inläggen på Facebook (och gillade) var verkligen känslostarkt och skrevs av en kollega efter att 
Lisa Holm återfunnits. Det är enligt krönikören ett annat exempel som sätter förtroendet för Polisen på spel. 

Vi är helt oense, jag och krönikören. Nej, inte helt eftersom polisen självklart ska vara objektiv och neutral. 

Jag vet att vi poliser har känslor och anser dessutom att vi ska visa det. Självklart inte i vilken utsträckning som helst, men att 
vi på olika sätt visar känslor på ett någorlunda balanserat sätt visar väl bara på engagemang? 

https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/photos/a.291317394239897.70193.288883917816578/977532615618368/?type=3
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/photos/a.231365340265891.53663.220586808010411/858871004181985/?type=3
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/?fref=ts
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Medmänniskor är vi – och känslor har vi. Att visa känslor är mänskligt, och det känns skönt att vi har en poliskår i Sverige 

som är mänsklig! 

Ser man till våra inlägg här på Polisen Haninge Nynäshamns Facebooksida, så blir det snabbt uppenbart vilka som skapar 

mest engagemang och som får överlägset mest uppskattning. Det är de, där vi delar med oss av våra känslor i kombination 
med händelser. 

Hela texten ovan har ju ett skimmer av sorg och ilska, men jag vill påminna om att glad också är en känsla. Därav bilden som 
en lite motvikt till texten. Bilden är en arkivbild från en annan del av landet. 

Att vi visar känslor är förtroendeingivande! Det tycker jag i alla fall, vad tycker du? 

/ P Lunkan, kommissarie 

 

 
 
 
Nr 3. 

 

Polisen Huddinge 

2 July · Edited ·  

Det kan gå fort... 

Hur det känns att dra upp en kall och död människa ur vattnet är svårt att beskriva. Som med andra avlidna så känns kroppen 

märkbart tyngre. Upplevelsen är något jag önskar att ingen skulle behöva vara med om, men drunkningar är tyvärr något som 

sker i stor utsträckning varje år. 

När vi nu fått er uppmärksamhet så kan vi berätta att det under 2014 omkom 137 personer genom drunkning, den högsta 

siffran på tolv år. Varma och soliga dagar, precis som nu, bidrar till den tragiska statistiken. 

Hur får vi då fram budskapet så att inte du, dina barn eller någon du känner sällar sig till det otäcka antalet förolyckade? Jag 
har inte svaret utan kan bara hoppas att det goda förnuftet får råda.  

Några pekpinnar kan ändå vara att.. 

..alltid hålla koll på barnen. När de just lärt sig simma blir de dessutom ofta lite väl djärva. 

..inte bada eller simma ut ensam, oavsett hur god simmare du är. 

..inte hoppa eller dyka i okänt vatten. 

..skaffa er god sim- och vattenkunskap. 

Det finns massor av fler goda tips, fyll gärna på med era egna. 

Gilla och sprid budskapet! 

/ Reine, yttre befäl 

Precis som förra gången så är bilden arrangerad (min äldsta dotter). 

 

 

 

https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/photos/a.291317394239897.70193.288883917816578/927478170623813/?type=3
https://www.facebook.com/pages/Uppsala-Ortopedisk-Medicinmottagning/1420480798183965
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Nr 4. 

 

Polisen Huddinge 

27 August · Edited ·  

Ett innerligt tack från familjen. 

När jag kom till stationen innan den gångna nattens arbete så fanns detta innerliga tack i inkorgen. Det gällde ärendet med 

den försvunna man som återfanns vid liv efter nästan 34 timmar, och som jag tror många engagerat sig i på ett eller annat 
sätt. 

"Vi i familjen vill skicka ett enormt tack till er alla som ställde upp i sökandet efter vår pappa som har Alzheimers. Han är nu 
hemma och mår bra. 

Vi har verkligen fått se vilken kraft och engagemang det finns inom Polisen och vill skicka ett särskilt tack till de patruller 

som kämpat ute i pappas olika träningsspår och favoritskogar. Ni har gjort ett helt fantastiskt arbete. Med imponerande 
professionalitet och stor omtanke har ni stöttat oss under den här jobbiga perioden. För det är vi evigt tacksamma. 

Ett lika stort tack vill vi skicka till alla er andra som ställt upp i letandet. Grannar, vänner, motionärer, hundägare och alla 
som tog en extra promenad för vår pappas skull. Ni finns i våra hjärtan för alltid. 

Med vänliga hälsningar från familjen Eriksson" 

Vi från Polisen Huddinge/Södertörn passar på att tacka igen - och vill samtidigt nämna SAR Sweden (Search and rescue) 

som med stort hjärta och uthållighet biträdde med mankraft, motorcyklar och fyrhjulingar (sarsweden.se). 

/ Reine, yttre befäl 

 

 
 

 

Nr 5. 

 

Polisen Huddinge 

19 August · Edited ·  

Hur ett ingripande från polisen kan uppfattas.. 

..beror bland annat på hur mycket man sett och vilken helhetsbild man har. Lägg därtill att vi ofta har en bakgrund som andra 
inte har, och en bra erfarenhet av vad man får eller inte får göra. 

Innan lunch igår patrullerade jag och kollegan i Huddinge centrum. Vi pratade med folk och hade det allmänt trevligt. Något 

senare, vid handikapp-platserna, pratade vi med en parkeringsvakt (ingen har väl undgått att många fuskar med tillstånd). 

I samma veva kom två tjejer i 18-20-årsåldern gåendes. De pratade väldigt livligt och högljutt, så pass att många runtom bör 

ha reagerat. Intrycket jag fick var att de sökte vår uppmärksamhet. De "gapade" om att de höll på att bli överkörda vid 

övergångsstället, något som inte alls stämde eftersom vi såg samma situation (därmed inte sagt att man kan uppleva saker på 
olika sätt). 

De fortsatte att gapa och gå in mot centrum. Vi gick mot bussen för att åka in och ta lunch, men tittade vart tjejerna gick. Då 
vände sig en av tjejerna om, tittade på oss, och gapade "ni bryr er inte - jävla horungar!". 

Vi gick naturligtvis efter och frågade vad hon menade. Vi möttes av ett flin och jag tog då tag i henne för att gå åt sidan, både 

för deras och vår skull. Hon slängde då avsiktligt sin mugg med läsk i backen så att det stänkte på oss alla. Situation vände 

https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/photos/a.291317394239897.70193.288883917816578/953292224709074/?type=3
https://www.facebook.com/pages/Uppsala-Ortopedisk-Medicinmottagning/1420480798183965
https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/photos/a.291317394239897.70193.288883917816578/949717105066586/?type=3
https://www.facebook.com/pages/Uppsala-Ortopedisk-Medicinmottagning/1420480798183965
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alltså helt, och med två oresonliga tjejer så var förutsättningarna för ett vuxet samtal helt obefintligt. Den andra tjejen 

blandade sig i, försökte dra och slita i oss, och skrek att vi skulle sluta. 

Kollegan knuffade bort henne, och då tog hon ögonblickligen och skickade sin mugg i vår riktning. Med mer läsk över 

uniform, armar och i ansikte (colasmak för övrigt) så fick jag hålla fast henne och sätta på handfängsel. Samtidigt så stod ett 
antal människor och tittade på ingripandet, och någon skrek också att det var övervåld mot tjejerna. 

Som alla våra ingripanden så förstår jag att detta kan ha upplevts på olika sätt, beroende på hur mycket man sett, och vad man 
faktiskt vet. Våld mot oskyldiga flickor - eller ett korrekt ingripande mot individer med en sällan skådad dålig attityd.  

Har man det beteendet mot polisen så undrar jag hur man uppför sig om någon annan människa säger till. De unga kvinnorna 
avlägsnades från centrum, och jag hoppas att de beter sig betydligt bättre om de har vägarna förbi igen. 

Vad vill jag ha sagt? Kanske att man ska ha lite is i magen, och lite mer information på fötterna, innan man "vet" vad vi har 

gjort för fel (därmed inte sagt att vi inte gör fel ibland).  

/ Reine, yttre befäl  

Arkivfoto: Lars Hedelin, RPS. 

 

 
 
 
Nr 6. 
 

 
Polisen Haninge, Nynäshamn 

den 5 september ·  

MÄRKLIGT 

Visst är det lite märkligt att personer utan någon som helst polisiär utbildning eller polisiär erfarenhet ändå med visshet kan 
ge oss expertråd hur vi skall jobba. 

Ibland undrar jag hur andra yrkesgrupper skulle reagera över att hela tiden få expertråd över hur de skall genomför sina 

arbetsuppgifter. En som aldrig någonsin målat talar om för en målare hur denna skall genomföra sitt jobb. Det skulle vara 
intressant att se. Undrar hur målaren skulle reagera? 

Ibland när jag åker fram mot exempelvis en farlig och våldsam person, skulle det nästan vara roligt att logga in på Facebook 

för att få lite expertråd över hur jag skall lösa problemet med den farliga personen. Det största problemet skulle troligtvis vara 

den enorma bredd på olika lösningar. Råden skulle sannerligen gå från att skjuta ihjäl personen och alla i dess omgivning till 

att med vänlig röst be personen sluta och om det inte fungerar blåsa snabbt i ansiktet eller bjuda på något gott att äta för att 
avbryta våldet. 

Vad vill jag då med denna aning sarkastiska status? 

Jo, kanske och jag säger kanske, är det faktiskt så att dessa personer som jobbar såsom poliser med polisiär utbildning och 

polisiär erfarenhet, faktiskt också är de som hanterar alla dessa komplexa situationer på bästa sätt. 

Då vi är människor och jobbar med människor kommer det ibland att bli fel och det är nog ofrånkomligt. Vi skall därför 

självklart kontrolleras och granskas, men framför allt utvecklas och förbättras. Ändock tror jag att ingen än just vi poliser är 
de som kan utföra jobbet som polis på bästa sätt. 

Vad är din åsikt? 

Magnus, yttre befäl 

Foto: Lars Hedelin, RPS 

https://www.facebook.com/Polisennynashamn/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/photos/a.231365340265891.53663.220586808010411/869801466422272/?type=3
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Nr 7. 

 

Polisen Haninge, Nynäshamn 

den 13 oktober ·  

FLERA GRIPNA FÖR HANDGRANATSATTACKEN MOT POLIS 

Polisområde Stockholm syd har tidigt på morgonen idag gripit tre personer, misstänkta för försök till mord eller inblandning i 

brottet när en handgranat kastades mot fyra poliser som satt i en polisbuss i Tumba i slutet av augusti. 

En man, född 97, är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord de andra två männen är skäligen misstänkta för anstiftan 
till mord samt försök till mord. 

- Vi sa tidigt att de eller den som hade gjort det här hade begått ett stort misstag. Vi sa också att vi skulle hitta den eller de 

som hade gjort det här och vi är nu säkra på att vi har lyckats. Vår personal har arbetat metodiskt och professionellt för att 

lösa detta brott och inte minst för att visa att den här typen av våld mot polis är helt oacceptabelt och måste ge konsekvenser, 

säger Palle Nilsson, kommenderingschef. Anställda inom svensk polis håller en mycket hög nivå och tillsammans är vi 
oerhört starka, även när vi utsätts för påfrestningar. 

Över 160 förhör och andra utredningsåtgärder har lett till att vi har kunnat ringa in de här personerna som nu är gripna, 
misstänkta för att ligga bakom sprängningen. 

- Vi är helt trygga med att vi klarat upp ett mycket allvarligt brott där hela samhället är ett brottsoffer, säger Carolina 

Paasikivi, polisområdeschef. Vi sa från första stund att vi inte skulle backa. Det har vi inte heller gjort. Vi sa från första stund 

att vi inte släpper det här ärendet förrän vi är klara. Det har vi inte heller gjort, inte ett ögonblick. Nu är det dags att låta 

rättsväsendet bedöma brottet. 

Gripandet var en samverkansinsats mellan lokalpolisområde Botkyrka, piketen i Stockholm, nationella insatsstyrkan och 

tekniker från nationella operativa avdelningen. 

Frågor från media hänvisas till 010-56 40 555. 

Info från polisens hemsida. 
 
Nr 8.  

 

Polisen Haninge, Nynäshamn 

den 19 juni · Har redigerats ·  

MIDSOMMAR 

Äntligen är det dags för midsommar, denna underbara svenska tradition, som dessutom är så efterlängtad. Sällan är 

förväntningarna så stora som inför midsommar. Och självklart regnar det och ingen, absolut ingen, är förvånad! 

När midsommar blir bra så innehåller den så mycket härligt. Det är lek, dans, bus med vänner, släktingar, bekanta och ibland 

nya spännande människor. Förhoppningsvis innehåller högtiden även god dryck och mat som gärna skall ätas ute och 

förgyllas av sång och skratt med nära och kära. Kanske blir det också årets första bad från någon berghäll ner i det kalla 
vattnet med obligatoriska efterföljande köldstön. Har man tur kanske natten kryddas med romantik och härligt vuxenmys. 

När midsommar blir dåligt är det ofta då vi kopplas in. Högtiden består då av slagsmål, knivskärningar, skjutningar bland 

vänner, släktingar, bekanta och mellan helt okända personer. Det dricks alldeles för mycket eller tas droger vilket leder till att 

personer utsätter sig själva eller andra för livsfarliga situationer. Många som drunknar är påverkade. Barnen är också de som 

ofta råkar väldigt illa ut och glöms bort av de berusade vuxna. Mångas drömmar om en romantisk kväll grusas och slutar med 
förnedring eller i värsta fall med våldtäkt. 

Tänk på att dricka måttligt och hjälp till att tänk ansvarigt åt varandra samt framför allt våra barn. 

https://www.facebook.com/Polisennynashamn/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/posts/885622514840167
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/photos/a.231365340265891.53663.220586808010411/833410076728078/?type=3
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/?fref=ts
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Vi poliser i Haninge, Nynäshamn har stora kuststräckor vilket leder till att många kommer ut till oss och firar midsommar. 

Det är självklart kul, men leder också till problem. Vi har därför stärkt upp med extra personal för att ge er en säker och 

trevlig midsommar. Det innebär, som så många gånger innan, att vi själva inte kan fira midsommar men vi gör det vi kan för 
att hjälpa er till att få en riktigt trevlig högtid. 

Trevlig midsommar önskar polisen Haninge, Nynäshamn. 

Magnus, yttre befäl 

 
 

Nr 9. 

 

Polisen Haninge, Nynäshamn 

den 17 juli · Har redigerats ·  

DE OLIKA TRAFIKTYPERNA 

Som polis så jobbar man väldigt mycket i trafiken och längst med våra vägar och har då förmånen att träffa lite olika 

trafiktyper. Jag nämnde några i en tidigare status som blev väldigt uppskattad. Flertal nya tips kom också från er läsare och 

andra poliser. Jag tänkte därför nämna 12 stycken här. Kom ihåg att de är skrivna med glimten i ögat, även om jag tror de är 

ganska träffsäkra och jag känner igen dem alla från verkligheten. 

• Den tuffe. Den här typen kommer alltid åkandes i alldeles för hög fart och reagerar med irritation när denna ser polisen. För 

att markera detta fundamentala missnöje så väljer föraren oftast att köra snabbt mot polisen och bromsa så sent det går. Helst 

skall polisen uppleva att sista stunden är kommen för att föraren skall bli extra nöjd. När typen har passerat polismannen så 

väljer typen genast att accelerera sitt fordon för att nå sin tuffa hastighet igen utan en tanke på varför polisen stod där och 
viftade. 

• Rattsurfaren eller den ständigt uppkopplade. Denne typ sitter och pillar på telefonen och lägger sin koncentration där 

snarare än att köra bilen. Resultatet är allt som oftast att föraren är totalt ovetandes om att det står en polisman eller annat 

hinder på vägen. Personen reagerar först när något passerar i periferin och sneglar lite snabbt i backspegeln för att se vad det 

var. Lite undrande vad det är för idiot som stod så nära vägen och viftade, återgår sedan personen till sitt candy crush 
inbjudande på Facebook och sina gulliga och pipande kattklipp på telefonen, körandes vidare vinglandes som en rattfylla. 

• Den ängsliga. När den ängsliga typen får syn på en polis, oavsett vad denna sysslar med, så blir denna förartyp alltid orolig 

och känner direkt att nu blir det arresten eftersom det för två veckor sedan inmundigades två glas rödvin. Vanligt beteende är 

att föraren tvärnitar framför polismannen och med panikartad blick stirrar på polismannen för någon form av vägledning. 

• Den nyfikne. Denna förare är alltid nyfiken och undrar vad som händer när det blinkar blått längst med vägen. Förartypen 

kryper extra långsamt förbi avspärrning och olycksplatser, helt omedveten om de enorma köerna bakom och att det är helt 

tomt framför. Den nyfikne tvekar inte heller att söka på nätet eller fråga närmaste polis varför det stod en polisbil och 
blinkade i förrgår på Gudöbroleden. Den nyfikne blir både besviken och förvirrad när polismannen inte har en aning. 

• Den lättkränkte. I ett av världens mest lättkränkta länder så börjar denna trafiktyp bli allt vanligare. Den lättkränkte blir som 

oftast väldigt upprörd över hur alla kör utan att på något sätt självkritiskt granska sin egen körning. Så fort man som polis 

pratar med en dylik förare och dessutom nämner att ge böter eller kanske nöja sig med tillsägelse, så blir denna trafiktyp 

kränkt. Ingen får eller kan tillrättavisa den lättkränkta. Oftast vill den här typen dessutom anmäla allt och alla, på alla 
tänkbara och otänkbara sätt. 

• Den otekniska. Denna förare har ingen aning om hur någonting fungerar i bilen över huvudtaget. Svårast av alla tekniska 
saker i bilen verkar dessutom vara blinkersspaken eftersom den aldrig används av den otekniske föraren. 

• Polishataren. Den här filuren är en trafiktyp som alltid blir arg när denna ser polisen. Det spelar absolut ingen roll om 

polisen är upptagen med att rädda livet på ett trafikskadat offer eller har en nykterhetskontroll i syfte att få bort berusade 

förare från vägarna. Inget är dock värre än om polisen äter en glass eller en hamburgare som vanligt folk. Polishataren måste 

nästan tvångsmässigt få visa sitt missnöje mot statsmakten. Genom exempelvis så coola saker som att tuta eller varva motorn 

med efterföljande däckspinn. På väg bort visar typen gärna fingret och skriker något riktigt tufft till den förvånade 
polismannen, som är upptagen med att försöka hjälpa en medmänniska eller något annat trivialt. 

https://www.facebook.com/Polisennynashamn/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/photos/a.231365340265891.53663.220586808010411/847431671992585/?type=3
https://www.facebook.com/Polisennynashamn/posts/847431671992585:0
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• Olycksplatsfotografen. Denna typ har tyvärr uppstått de senaste åren allt mer. Personen stannar eller kliver ut mitt i vägen 

vid en olycksplats. Där tar typen ohämmat fram mobilen och filmar eller fotograferar offer, räddningspersonal och poliser 
utan en tanke på medtrafikanter och utsatta människor. 

• Skattebetalaren. Denna person är otroligt viktig, oftast viktigare än alla andra, och skall som regel ”bara”. Detta ”bara” ger 

han eller henne rätt att passera förbi avspärrade olycksplatser oavsett att det är uppenbart att det inte går. Föraren har 

dessutom aldrig tid att vänta och ingen förklaring från polisen är tillräckligt för att denna inte skall försöka trycka sig förbi. 

Den här typen har en förmåga att ständigt smita förbi avspärrningar och olycksplatser. Typen är också väldigt noga, nästan på 
en manisk nivå, med att påpeka att denna betalar polismannens lön och därmed bör få större förståelse från polismannen. 

• Polisälskaren. Till skillnad från polishataren har denna typ kommit att uppskatta polisen. Detta manifesteras genom ett äkta, 

men ibland irriterande ovana, överdrivet visa hur mycket personen gillar polisen och deras arbete. Resultatet blir exempelvis 

nedvevade rutor och förtroliga ord i kollegial ton till medtrafikanternas ohämmade irritation. Skulle helst stiga ur och 

diskutera olika polispistol-generationers för och nackdelar tillsammans med tips om förbättrad uniform. Polisälskaren har 

alltid en fråga som personen vill ställa oavsett vad polisen gör på platsen. Trots medtrafikanters irritation ger dessa trafiktyper 
oss poliser mycket energi och glädje på jobbet. 

• Hobbypolisen. Retar upp sig på allt och alla i trafiken. Denna typ önskar av hela sitt hjärta att jobba som trafikpolis. Gör allt 

för att sänka farten till strax under tillåten för samtliga medtrafikanter. Gestikulerar vilt och kan till och med preja sin 

medtrafikant för att visa sitt stora missnöje i hur andra kör. Har alltid rätt själv och saknar all självkritik. Är tydligen lillebror 

med den otrevliga roadragetypen. 

• Autopiloten. Autopiloten är fullt upptagen med att använda telefonen eller att titta på GPS:en. Förartypen kännetecknas av 

en glasartad blick rakt framåt och med en troligtvis stelopererad nacke. Autopiloten kör, utan att reflektera, över de brinnande 

trafikblossen mot den vilt flaxande polisen. Hastigheten är med fördel näst intill konstant, +/- 10 %. Kan efter en timmes 
bilfärd vakna till ur autopilotläget och inte komma ihåg hur denna kommit fram. 

Känner du igen dig själv? Känner du igen någon av dina vänner eller bekanta så får du gärna tagga dem. Glömde jag någon 

typ? Vilken gillade du bäst eller kanske sämst? Om du gillade statusen så glöm inte att gilla, dela och kommentera. Men 

framför allt så kör försiktigt och visa hänsyn där ute på vägarna. De flesta av er tillhör faktiskt trafiktypen som har koll med 
stor säkerhetsmedvetenhet. 

Nu går jag på semester och funderar på vilken typ jag är. 

Magnus, yttre befäl 

 

 

 

Nr 10.  

 

Polisen Huddinge 

8 September ·  

Tack till de allra flesta av er! 

Till den stora majoritet trafikanter som visade stort tålamod i samband med olyckan på Lännavägen igår vill vi rikta ett tack.  

Övriga som kom fram och berättade hur vi skulle sköta vårt jobb, och tog sig fram på skadeplatsen för att fota olyckan och 
den skadade... Er har vi mörka tankar om. 

Inte första, och tyvärr inte sista gången vi behöver påtala att detta vidriga beteende inte är okej. Försök rota fram lite 
medkänsla i ert hjärta - det bör finnas där om ni letar ordentligt. 

/ Reine, yttre befäl 

https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/?fref=nf
https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/photos/a.291317394239897.70193.288883917816578/958986800806283/?type=3
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