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Sammandrag

Polisen är en statlig myndighet, vilket innebär att de har vissa skyldigheter gentemot 

samhällets medborgare. Uppdrag, vars karaktär och form skiftar i takt med samhälleliga och 

tekniska förändringar. 

Syftet med föreliggande uppsats är att utröna huruvida Polisens Facebookinlägg ger 

upphov till ett mönster i inläggens perspektivbruk, i vilken utsträckning det eventuella 

mönstret kan härledas till inläggens kontext, samt vilken relation det ger upphov till mellan 

Polisen och medborgarna som de representerar. Detta görs genom sammanställningar av 

bruket av lexikogrammatiska element på fyra olika perspektivnivåer i 11 Facebookinlägg 

skrivna av polisen Scott Goodwin och publicerade på Polisen Växjö/Alvestas Facebooksida. 

Resultatet visar att inläggen demonstrerar inte bara ett, utan flera olika perspektivmönster, 

som i flera fall hamnar i konflikt med varandra. Majoriteten av mönstren har gemensamt att 

de i stor utsträckning bidrar till att framhäva såväl människan bakom uniformen som den 

vanliga samhällsmedborgaren, men det förekommer också tecken på att det traditionella 

myndighetsperspektivet inte är helt övergivet. Slutsatsen är att inläggen kan vara tidiga tecken

på hur den maktutövande myndighetstexten genomgår omvandlingar. Omvandlingar som 

redan har gett och kommer att fortsätta ge upphov till nya typer av relationer mellan Polisen 

och de myndighetsutövare som utgör samhällets medborgare.

Nyckelord: Polisen, Facebook, myndighetstext, textanalys, lexikogrammatik, perspektiv
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1 Inledning

Polisen är den offentliga myndighet som har i uppgift att upprätthålla de lagar som stiftas i 

Sverige, en uppgift som möjliggörs genom innehav av befogenheter som gemene medborgare 

saknar, t.ex. våldsmonopol. Det innebär att myndigheten besitter resurser som placerar den 

högre upp i makthierarkin än de medborgare som den representerar.

Enligt Sofia Ask, författare till boken Skrivande polis (2013), innehåller polisyrket ”en 

ansenlig mängd skrivande”. Hon menar att ”få andra yrkesgrupper skriver mängder av texter 

om uppslitande (eller högst vardagliga) händelser alla timmar på dygnet” (Ask 2013:10). Till 

de vanligaste texttyperna räknar hon anmälan, förhör och PM, men nämner även rapporter och

utredningar av olika slag. Under de senaste åren har emellertid ytterligare inslag tillkommit i 

flera polisers textuella vardag, däribland författande av inlägg på sociala medier. Eftersom 

sociala medier kännetecknas av en flervägskommunikation som traditionellt inte förknippas 

med myndigheter, är det relevant att undersöka vilken relation dessa medier bidrar till att 

forma mellan myndighet och medborgare.

1.1 Syfte och avgränsning

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de konstruktioner Polisen använder i benämnandet 

respektive döljandet av referentpersonerna i sina Facebookinlägg. Utifrån kartläggningen 

utrönas sedan huruvida användandet ger upphov till ett mönster i inläggens perspektivbruk, i 

vilken utsträckning det eventuella mönstret kan härledas till inläggens kontext, samt vilken 

relation mönstret ger upphov till mellan Polisen och medborgarna som de representerar. Syftet

ska uppnås genom fokusering på en enskild skribent vid Polisen Växjö/Alvestas 

Facebooksida: den uppmärksammade polisen Scott Goodwin, som nästintill har kommit att 

personifiera myndighetens närvaro på Facebook. Valet av Facebook motiveras med att det är 

en kanal som många människor har tillgång till och som har blivit en mötesplats för parter 

från såväl privat som offentligt håll.

En perspektivanalys kan göras på många olika sätt, enligt kapitlet om perspektiv i Lennart 

Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten. Fokus ligger här på personperspektiv, vilket 

innebär att andra perspektiv, som fakticitetsperspektiv och tidsperspektiv, läggs åt sidan 
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(Hellspong & Ledin 1997:152f). Materialet kommer vidare enbart att innefatta det Scott själv 

skriver. Detta innebär att analyser av de texter som han visserligen har valt att ta med i sina 

inlägg, men som inte är författade av honom, inte kommer att göras. Här har alltså 

avvägningen att dessa är autentiska och inte förvanskade gjorts. Av avgränsningsskäl kommer 

studien även uteslutande att fokusera på de textliga komponenterna i själva inläggen, eftersom

analyser av hur Polisen Växjö/Alvesta t.ex. svarar på läsarkommentarer eller använder sig av 

multimodala inslag skulle ge ett ofokuserat resultat.

1.2 Uppsatsens disposition

I uppsatsens första kapitel (1) ges en kort introduktion till uppsatsens ämne, vartefter dess 

syfte och avgränsning presenteras. Uppsatsens andra kapitel (2) innehåller, förutom 

bakgrundsfakta om myndighetsspråk, Facebook, Polisen på Facebook och den undersökta 

skribenten, Scott Goodwin, en förteckning över uppsatsens analytiska utgångspunkter. I det 

tredje kapitlet (3) redovisas undersökningens material, elva inlägg skrivna av polisen Scott 

Goodwin och publicerade på Polisen Växjö/Alvestas Facebooksida, samt dess metod, som 

baseras på den systemisk-funktionella grammatiken. I efterföljande kapitel (4) framläggs och 

diskuteras undersökningens resultat, inlägg efter inlägg. I det femte kapitlet (5) förs sedan en 

diskussion på en mer övergripande nivå. I uppsatsens sista kapitel (6) ges sedan en 

sammanfattning och en utblick över vidare forskning.

2 Bakgrund

2.1 Myndighetsspråk

Polisen är en myndighet, alltså ett statligt organ. I egenskap av sådant är den även bärare av 

ett visst språk, ett s.k. myndighetsspråk. Med myndighetsspråk kan man åsyfta allt det språk 

som lämnar en myndighet, men det beskrivs också som en egen stilart. I Statskontorets 

rapport På väg mot ett bättre myndighetsspråk likställs det som kallas ”traditionellt 

myndighetsspråk” med ”passiveringar, substantiveringar och ålderdomliga ord“ (Statskontoret

2001:87). Rapporten talar vidare om ”… typiska myndighetsspråkliga drag, dvs. långa och 
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omständligt konstruerade meningar och i viss mån bruk av svåra ord och fraser” (2001:8). 

Gemensamt för dessa konstruktioner, kan man säga, är att de skapar en distans till den som 

ska ta del av de tjänster som myndigheterna ifråga erbjuder. 

År 2009 antogs den språklag som säger att offentligt språk ska vara ”vårdat, enkelt och 

begripligt” (Riksdagen 2015), rekommendationer som Språkrådet, i sin uttolkning av 

densamma, menar bör innebära klarspråk och mottagaranpassning (Språkrådet 2010:7). Att 

myndighetsspråket också har förändrats finns det tecken på. I Myndigheterna har ordet: om 

kommunikation i skrift skriver Nyström Höög et al. att myndighetsspråket har ”intimiserats 

[...]” och ”[...] använder alltså numera ett mera personligt tilltal”. De lyfter fram Skatteverkets

respektive Försäkringskassans närvaro på Facebook som exempel på hur myndigheter ”… 

närmat sig den privata sfären” (Nyström Höög et. al. 2007:16).

2.2 Facebook

Facebook är ett socialt medium med mängder av privatpersoner, företag, institutioner och 

statliga myndigheter representerade. Enligt en undersökning om svenskars internetvanor har 

70 % av alla svenska internetanvändare, vilka i sin tur utgör 91 % av befolkningen, någon 

gång besökt Facebook, och ”nästan alla som är lite äldre, över 15 år, besöker Facebook och de

gör det dagligen” (Svenskarna och internet, 2015).

Facebooks struktur är utformad efter s.k. flöden, vilka består av inlägg som kan innehålla 

text, bilder och videor. Varje konto har ett eget flöde, men vem som helst, som har ett konto, 

kan posta ett inlägg samt kommentera, gilla eller dela inlägg gjorda av andra konton. Delvis 

avgörande för vad som dyker upp i den enskilda användarens flöde är vilka personer eller 

sidor den har valt att följa. I flödet figurerar dock även det som användarens vänner gillar, 

kommenterar eller delar. På så sätt sprids material med en hög hastighet till många personer 

samtidigt. Dessa grundläggande fakta är i allmänhet viktiga att tillägna sig för att kunna förstå

på vilka premisser kommunikationen på Facebook sker.

2.2.1 Polisen på Facebook

På Polisens hemsida återfinns, under Aktuellt > Publikationer > Rapporter > Övriga 

rapporter och utredningar, en utvärdering av Polisens närvaro i sociala medier. Det är det 
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enda på hemsidan tillgängliga dokumentet som innehåller direktiv för myndighetens närvaro i

sociala medier. Eftersom de inlägg som behandlas i denna uppsats publicerades år 2013, utgås

det ifrån att den undersökta skribenten, år 2015, vid författandet av de elva inlägg som 

undersökningens material utgör, kände till direktiven (Stakston & Rikspolisstyrelsen 2013:6):

 Att vara tillgängliga där många människor är och på så sätt öka tryggheten
 Att nå ut med brottsförebyggande information för att minska brottsligheten
 Att berätta om Polisens arbete för att öka tryggheten och stärka förtroendet
 Att nå ut med att Polisen vill ha tips för att lösa brott

Med bakgrund av dessa mål, och med bakgrund av den under punkt 2.2 presenterade 

statistiken avseende svenskars internetvanor, blir det naturligt att Polisen också finns 

representerad på Facebook. Polismyndigheten har där totalt 113 olika lokala och ett nationellt 

konto. Hur kontona är geografiskt fördelade över landet varierar. I Stockholm t.ex. 

representeras många stadsdelar av egna konton, medan hela landskapet Västmanland 

representeras av ett enstaka konto (Polisen 2015). I utvärderingen (Stakston & 

Rikspolisstyrelsen 2013:74) kan man vidare läsa: 

Att en polis blir årets Kronobergare kan inte annat än ses som en symbol för hur förtjänstfullt 
sociala medier kan bidra till att visa hur Polisen kan vara en uppskattad del av samhället. Vilket 
inte hindrar att man samtidigt, i utvärderingen, även kan se hur det kan stå i konflikt med 
myndighetsuppdraget. 

Det menas också att det är ”viktigt att fortsätta att värna om myndighetsuppdraget i ton och 

tilltal och inte dras med i jakten på gillanden” (2013:6).

2.2.1.1 Studier om Polisen på Facebook

I en språkvetenskaplig uppsats av Helene Wallskär undersöker hon hur och i vilken 

omfattning Polisen uttrycker känslor, värderingar och omdömen på Facebook. Detta görs 

genom textanalyser av ”29 texter från lika många av Polisens Facebooksidor” (Wallskär 

2015:13), där de påträffade evalueringarna bedöms som antingen positiva eller negativa inom 

tre skilda kategorier: affekt, bedömning och uppskattning. En diskussion om vilka teman 

evalueringarna förekommer i samband med förs också. Resultatet visar att evalueringar är 

mycket vanliga i det undersökta materialet, men att spridningen är stor och att vissa teman 

drar till sig större antal evalueringar än andra. Den påvisade förekomsten problematiseras och 
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ställs i relation till ”kravet på Polisen som myndighet att arbeta sakligt och opartiskt” 

(Wallskär 2013:1).

Vivica Sjögren & Jonna Svensson undersöker i sin uppsats Lokalpolisen på Facebook : En

kvantitativ studie om polisen i Växjö och Alvesta och deras ”Gillare” huruvida ”… sociala 

medier som exempelvis Facebook bidrar till att skapa en bättre kommunikation mellan 

myndigheter och medborgare” (Sjögren & Svensson 2013:11). Detta görs genom 

enkätundersökningar, i vilka informanterna, förutom ålder, kön och geografisk bakgrund, 

tillfrågas i vilken utsträckning de engagerar sig i Polisen Växjö/Alvestas Facebookinlägg samt

vilken uppfattning de har om inläggens påverkan på relationen dem båda emellan (2013). 

Sjögren & Svensson kommer fram till att även om de som gillar Polisen Växjö/Alvestas 

Facebooksida gärna tar del av inläggen, men inte är alltför benägna att t.ex. kommentera 

dessa, har sidan bidragit till att öka deras förtroende för Polisen. Slutsatsen är att Facebook är 

en rimlig mötesplats för medborgare och myndigheter, där förstnämnda snabbare ges tillgång 

till nödvändig information och sistnämnda ges möjlighet att underlätta insynen till sin 

verksamhet (2013:2).

I en retorisk-språklig undersökning av Johanna Lundeberg, som undersöker vilken bild 

Polisen i Täby respektive Polisen i Sollentuna förmedlar av sig själva, kommer författaren 

fram till att de båda skiljer sig åt i flera avseenden. Förutom att de publicerar olika typer av 

inlägg, enligt de kategoriseringar som författaren gör, uppvisar de även skillnader i sina omtal 

och tilltal. Det skrivs: ”Tack vare att Sollentuna är -’du’ och ’jag’ med läsarna – tilltalar dem 

direkt och berättar vilka de själva är som skriver – får inläggen och därmed också polisen en 

hög trovärdighet.” (Lundeberg 2013:15) Detta utlåtande görs inte om Polisen i Täby, som 

visserligen uppvisar sändarnärvaro och läsartilltal, men som i de många inläggen om inbrott 

”antar en auktoritär roll” och har en ”formell stil”, något som enligt författaren kan göra 

läsaren ”[...] osäker på om hen är inbjuden att delta i en ömsesidig kommunikation på 

Facebook” (2013:12).

2.2.2 Polisen Scott Goodwin som skribent på Facebook

Scott Goodwin är en polis tillika uppmärksammad skribent på Polisen Växjö/Alvestas 

Facebooksida. Han framhåller att målet med hans Facebookinlägg är att ”visa att vi [polisen] 
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är vanliga människor som har känslor och till och med humor” (Goodwin 2014:6). I en citerad

text till Justitieombudsmannen, menar han att skillnaden mellan Polisens hemsida och dess 

Facebooksida, är att den senare ”[...] uppdateras på ett lättsamt och personligt sätt” och på så 

vis kan ”[...] nå flera personer som annars inte skulle kunna nås” (2014:12). Scott skriver 

vidare att ”Om man inte får ’likes’ och delningar kommer inte budskapet ut.” (2014:26) och 

att ”Mitt uppdrag som Facebookpolis är att få ut ett budskap eller sprida information” (ibid.). I

sin egen bok, Facebookpolisen (2014), beskriver han hur han å ena sidan har blivit hyllad av 

folket, å andra sidan har blivit kritiserad av myndigheten. Boken bringar klarhet i hur Scott 

förhåller sig till sitt skrivande, men framförallt hur han förhåller sig till de riktlinjer han 

förväntas följa som Facebookskribent hos Polisen.

Scott har vidare blivit JO-anmäld för sina Facebookinlägg (Expressen 2015), men har 

också fått ta emot pris som Årets Kronobergare 2012, med motiveringen ”[...] har med sina 

personliga berättelser väckt intresse och debatt kring polisens arbete i Växjö och Alvesta” och

”[...] har skapat dialog mellan myndighet och medborgare och är för tusentals människor över 

hela landet känd som Facebookpolisen” (Sveriges Radio 2013).

Det finns alltså mycket som tyder på att en enskild skribent har en avvikande inställning 

till sitt ämbetsskrivande än den som rekommenderas i myndighetens nationella riktlinjer, 

vilket skapar incitament för en närmare undersökning av dennes inlägg.

2.3 Analytiska utgångspunkter

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de i analysen tillämpade utgångspunkterna.

Mest central är det tidigare nämnda avsnitt om perspektiv, som återfinns i Lennart 

Hellspong & Per Ledins bok Vägar genom texten. Perspektiv definieras här som det sätt en 

text ser världen på, där perspektivmarkörer blir ”Språkliga inslag i texten som pekar på 

perspektivet …” (Hellspong & Ledin 1997:135). För information om vilka avgränsningar jag 

har gjort angående perspektiv, se punkt 1.1 och 3.2.

God användning har även funnits för Lena Lind Palickis avhandling Normaliserade 

föräldrar: en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974-2007, som visar på hur 

Försäkringskassan ”Genom att peka ut och positionera mottagare skapar […] vad man kan 

kalla textuella deiktiska rum” (Lind Palicki 2010:53).
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Som verktyg för att kunna skilja de perspektivmarkörer som till formen är likadana, men som 

har olika innebörd, har Görel Bergman Claesons avhandling Vi svenskar, vi människor och 

bomben: en semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om 

svenskt atomvapen 1952-1959 använts. I den skiljer hon mellan tre olika användningar av 

pronomenet vi: exklusiva, inklusiva och generella.

Den avslutande diskussionen, där resonemang av mer övergripande slag har förts, baseras 

till stora delar på det kapitel om intimisering som går att finna i Olle Josephsons bok Ju: 

ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Här har 

även Anna-Malin Karlssons Att arbeta i dokumentationssamhället. Nya villkor för framtidens 

arbetsspråk? samt Ulrika Berg & Olof Nordbergs uppsats Polisen: Människan bakom 

uniformen: En undersökning om hur Polisen i Uppsala län arbetar med att personifiera sitt 

varumärke varit användbara.

Två olika verk av Brit Stakston har använts i uppsatsen. Det ena verket är boken Gilla!: 

dela engagemang, passion och idéer via sociala medier som bedömts vara den med klokast 

insikter och mest uppdaterad information avseende sociala medier. Främst har här påståendet, 

att det som kännetecknar Facebook är dess fokus på individen, behandlats (Stakston 

2011:82f).

Stakstons andra verk, Utvärdering: Polisen närvaro i sociala medier har hon författat 

tillsammans med Rikspolisstyrelsen. Utvärderingen ligger till grund för många av de 

jämförelser som i uppsatsen görs mellan å ena sidan vilka direktiv som har formulerats för 

myndigheten, å andra sidan hur dessa efterföljs i praktiken av den i uppsatsen undersökta 

polisskribenten. Här har dokumentet Riktlinjer för skrivande inom Polisen också varit till 

användning, liksom Sofia Asks Skrivande polis, en skrivhandbok riktad till polisstuderande.

Småskriften Myndigheterna har ordet: om kommunikation i skrift, författad av Nyström 

Höög et. al. har mestadels använts i kapitlet om myndighetsspråk (se punkt 2.1), men har även

hänvisats till på enstaka håll i analyserna av de undersökta inläggen. Detsamma gäller 

Kowalewski & Waukau-Villagomez artikel Storytelling and career narratives in 

organizations om hur berättelser kan vara effektiva verktyg när moderna företag och 

organisationer vill nå ut med sina budskap. Det gäller också studentuppsatserna Myten om 

sociala medier En kvalitativ studie av deliberativitet och maktutövning på Polisens 

Facebook-sidor av Johan Ljungkvist och Vi är polis : En diskursanalys av individers 
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positionering i ett kollektivt ’ni’  av Emma Nilsson.

3 Material och metod

I detta kapitel presenteras först det material som undersökningen baseras på. Därefter följer en

redogörelse för den metod som kommer att användas samt en beskrivning av de 

metodavgränsningar som har gjorts. Till sist kommer det att förklaras hur resultatet rent 

praktiskt avses demonstreras.

3.1 Material

Materialet för undersökningen är 11 Facebookinlägg av varierande längd, skrivna av polisen 

Scott Goodwin och publicerade på Polisen Växjö/Alvestas Facebooksida från den 10:e mars 

till och med den 25:e maj 2015. I förstnämnda inlägg meddelar Scott han att han är tillbaka 

från en lång semester. I sistnämnda inlägg meddelar han att han ämnar lämna sin roll som 

aktiv på Polisens sociala medier. Dessa två händelser bildar därmed tydliga gränser för hans 

aktivitet respektive inaktivitet som skribent på Polisen Växjö/Alvestas Facebooksida, vilket 

gör perioden till lämplig att fokusera på.

3.2 Metod

Metoden grundar sig på en funktionell textanalys som utgår ifrån den systemisk-funktionella 

grammatiken (Hellspong & Ledin 1997). För att inledningsvis undersöka vilka konstruktioner

den utvalde skribenten på Polisen Växjö/Alvestas Facebooksida använder i benämnandet 

respektive döljandet av referentpersonerna i sina inlägg, kommer jag därför, ett inlägg i 

sänder, att sammanställa dess bruk av lexikogrammatiska element på fyra olika 

perspektivnivåer, vilket framgår av Figur 1. Inom de två första perspektivtyperna har jag valt 

ut dels de personliga pronomen, dels de possessiva pronomen som jag bedömt är relevanta 

och i enlighet med undersökningens syfte. Till det sällskap som innefattar konstruktionerna 

inom det s.k. aktörsperspektivet har jag fogat inte bara berörda personliga pronomen i singular

respektive plural, utan även de substantiv som åsyftar personer samt pronomenet man med 
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tillhörande former. I urvalet av konstruktioner till den perspektivtyp som jag, i modellen, 

benämner ’perspektivavsaknad’, har jag valt att inbegripa de fyra konstruktioner som oftast 

förekommer i diskussioner om distanserat myndighetsspråk, nämligen passiveringar, 

nominaliseringar, verbaliseringar och att-satser.

 

Figur 1. Modell över lexikogrammatisk perspektivmarkering.

I min undersökning har jag alltså valt att undersöka huruvida det finns ett mönster i bruket av 

personmarkörer i fyra olika perspektiv. De markörer jag har valt att fokusera på ger inte en 

heltäckande bild av vilka perspektiv – inte ens av vilka personperspektiv – som gestaltas 

respektive inte gestaltas i undersökningens material. Hellspong & Ledin nämner t.ex. 

värdeord och jämförelseuttryck, vilkas uppenbarelse enligt dem bidrar till att konstruera ett 

subjektsperspektiv (Hellspong & Ledin 1997:137). Dessa variabler hade jag kunnat involvera 

i min analys, men det faktum att de är för svåra att definiera hade kunnat resultera i ett 

godtyckligt resultat.

En inriktning på de markörer som ger uttryck för personperspektiv är en annan 
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1. SUBJEKTSPERSPEKTIV (sändaren pratar för sig själv): förstapersonspronomen

– jag, mig, mitt

– vi, oss, vårt, våra

2. LÄSARPERSPEKTIV (sändaren pratar till någon): andrapersonsperspektiv

– du, dig, ditt

– ni, er, ert, era

3. AKTÖRSPERSPEKTIV (sändaren pratar om någon): tredjepersonsperspektiv

– han, honom, hans

– hon, henne, hennes

– de, dem, deras

– (t.ex.) Damen, Damens

– man, en, ens

4. PERSPEKTIVAVSAKNAD: passiveringar, nominaliseringar, verbaliseringar, att-
satser



avgränsning som har varit för nödvändig för ett fokuserat resultat. Här har den tydliga modell,

ifrån vilken analysen har gjorts, ytterligare ökat incitamenten för valet av fokus. Detta innebär

däremot inte att jag helt har valt att bortse från fall där andra perspektiv än personperspektiv 

har förekommit – iallafall inte om dessa perspektiv har haft uppenbar inverkan på resultatet. I 

detta avseende betraktar jag mitt val att komplettera en mer kvantitativ analys med en mer 

kvalitativ sådan som särskilt meningsfull.

Gällande själva markeringen av perspektivmarkörerna har jag valt att fokusera på vissa 

typer av markörer och bortse från andra. Främst personliga pronomen fokuseras här, på 

bekostnad av andra pronomentyper som t.ex. relativa pronomen, eftersom jag har gjort 

bedömningen att sistnämnda inte är relevanta att involvera. Jag har inte heller gjort 

dubbelmarkeringar på konstruktioner som min egen. Här räknar jag alltså nämnda 

konstruktion som en enda förekomst av (i det här fallet) förstapersonsperspektiv i singular.

Sammanställningen kommer att demonstreras i tabellform och därefter kompletteras med 

en mer kvalitativ redogörelse för hur markörerna ifråga verkar i sin praktiska kontext. Med 

dessa data som grund ska jag alltså sedan utröna huruvida användandet ger upphov till ett 

mönster i inläggens perspektivbruk, i vilken utsträckning det eventuella mönstret kan härledas

till inläggens kontext, samt vilken relation mönstret ger upphov till mellan Polisen och 

medborgarna som de representerar.

4 Sammanställning och analys av perspektivmarkörer

I detta kapitel kommer jag, ett inlägg i sänder, att presentera det resultat som undersökningen 

har frambringat. Resultaten och analyserna av resultaten kommer inte att åtskiljas, eftersom 

de är för nära sammanbundna. Samtliga av de undersökta inläggen förekommer i Polisen 

Växjö/Alvestas Facebookflöde och föregås sålunda med Polisens rikslogotyp samt rubriken 

Polisen Växjö, Alvesta. De är dessutom underskrivna med Scotts namn. På detta sätt framgår 

det att Scott, även om han skriver i egenskap av privatperson, ytterst är representant för 

myndigheten Polisen.

Resultatdelens presentationstekniska tillvägagångssätt, att sammanställa de uppvisade 

förekomsterna i tabellform, för att sedan resonera kring deras funktion i en mer löpande text, 

menar jag är optimalt för resultatets pedagogiska slagkraft. Tanken här är att den kvantitativa 

sammanställningen ska fungera som stöd för undersökningens mer kvalitativa delar snarare än
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omvänt. I idealfallet innehåller varje inlägg fyra tabeller, men i inlägg där otillräckliga 

förekomster av ett visst perspektiv uppvisas, sammanställs ingen tabell för detta perspektiv.

Även andra presentationstekniska klargöranden kan här vara på sin plats. I undersökningen

har jag valt att använda termen läsare, eftersom mottagare kan ha fler betydelser än ’den som 

läser’. Med referentperson menar jag en textdeltagare motsvarande en fysisk person. Text som

kursiveras är alltid citat ur undersökningens material, medan citationstecken används vid 

övriga citeringar. Detta gäller inte termer och litteraturtitlar, som alltså också kursiveras. För 

fullständig förståelse för de i analyserna förda resonemangen samt för de sammanhang, i vilka

de berörda exemplen verkar, rekommenderas en läsning av de bilagor som bifogas i slutet av 

uppsatsen. Dessa bilagor innehåller fullständiga versioner av samtliga analyserade inlägg med

tillhörande lexikogrammatiska markeringar, varpå vilka undersökningens resultat vilar.

4.1 Inlägg 1

I Inlägg 1 meddelar Scott att han ämnar avsluta sitt uppdrag som Facebookskribent hos 

Polisen Växjö/Alvesta och redogör i det för sina resonemang kring det uppdrag han har åtagit 

sig. Han skriver ur ett individuellt förstapersonsperspektiv, vilket märks genom den höga 

frekvensen förstapersonspronomen i singular, som framgår av tabell 4.1.1. I den framgår även

att Inlägg 1 inte uppvisar en enda förekomst av förstapersonspronomen i plural.

Tabell 4.1.1 Subjektsperspektiv i Inlägg 1

Förekomst i absoluta tal

Singular 33

Plural -

Totalt 33

Scott ger emellertid upphov till andra perspektiv än sitt eget. Han nämner sin son tre gånger 

och låter denne sedan komma till tals med en direkt anföring i form av en direktfråga med 

(inläggets enda) du-tilltal. Eftersom detta till formen är ett andrapersonspronomen, men i 

praktiken snarare riktar tillbaka perspektivet till Scott själv, innebär det att Inlägg 1 även 

saknar direkt läsartilltal. Detta är dock inte att bortse ifrån, eftersom citatet nödvändigtvis inte 
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är autentiskt, d.v.s. kan vara medvetet konstruerat av Scott i syfte att åstadkomma en 

röstväxling.

Intressant nog är sonen också inläggets enda konkret framställda referentperson utöver 

Scott själv. Flera av textens referentpersoner framställs nämligen som institutioner ur 

aktörsperspektiv, t.ex. familjen, polisen och myndigheten. Se tabell 4.1.2 för en 

sammanställning av dessa markörtyper.

Tabell 4.1.2 Aktörsperspektiv i Inlägg 1

Förekomst i absoluta tal

Generiska man -

Övriga personpronomen 3

Substantiv 8

Totalt 11

Inlägget innehåller istället flera konstruktioner där det hade funnits utrymme för en tydligare 

aktör, vilket även framgår av tabell 4.1.3. I Jag har skrattat gott åt vissa kommentarer [...] är 

det ju faktiskt människor som har kommenterat, och i [...] lika mycket som vissa har skrattat 

åt mina inlägg. låter han det indefinita pronomenet vissa beskriva de personer som enligt hans

utsago har skrattat. Vidare beskriver Scott hur han har fått negativa kommentarer och blivit 

JO anmäld [sic!], två handlingar som framställs utan aktör. Beslutet att sluta som 

Facebookskribent har han däremot tagit helt själv (tydlig aktör), men utan någon som helst 

påtryckning (avsaknad av aktör).

Tabell 4.1.3 Perspektivavsaknad i Inlägg 1

Förekomst i absoluta tal

Nominaliseringar 3

Verbaliseringar 1

Passiveringar -

Att-satser -

Totalt 4

Inläggets genre kan närmast beskrivas som avskedsbrev, även om det snarare rör sig om en 

slags förkunnelse över förändrad befattning. Detta avsked kan ses som ett nödvändigt inslag i 
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den kommunikationskedja, i vilken Scott har involverat sig själv och sina läsare. Scott kan här

även bära på personliga mål – att tacka de personer som varit aktiva, som gillat, kommenterat 

eller delat hans inlägg hos Polisen Växjö/Alvesta, eller alla som nås av inlägget i allmänhet. 

Utvärderingen fyller dessutom en förtydligande funktion, i och med att Scott i den förklarar 

för sig själv vad han har åstadkommit i sitt ämbete. En vilja att stärka sitt personliga 

varumärke går vidare inte att utesluta.

4.2 Inlägg 2

Tabell 4.2.1 Subjektsperspektiv i Inlägg 2

Förekomst i absoluta tal

Singular -

Plural 6

Totalt 6

I Inlägg 2 beskriver Scott hur han, som en del i det samarbete som innefattar polishelikoptern 

från Göteborg, MC-polis från Ljungby, ingripandepolis, bilinspektörer samt ungdomsgruppen

från Växjö, gjort en insats, i vilken ett antal fordon har beslagtagits. Inlägget skrivs visserligen

i stor utsträckning ur förstapersonsperspektiv (se tabell 4.2.1), men innehåller inte en enda 

förekomst av pronomenet jag. Istället används ett annat förstapersonspronomen, ett inklusivt 

vi (Bergman-Claeson 1994:56).

Scott räknar även upp för vilka insatsen har betydelse … att mopederna och crossarna 

kontrolleras på rätt sätt, nämligen … för oss, allmänheten och inte minst personer som kör 

…. Orsaken till att Scott passiverar kontrolleras går troligen att finna i otympligheten i att 

ännu en gång behöva räkna upp alla de instanser som samarbetar för att kontrollera 

mopederna och crossarna.

Läsaren blir sedan, i du-form, tillfrågad om den känner till något som är av vikt i ärendet, 

vartefter den uppmanas att höra av sig till den Polis som beskrivs som oss samt försäkras om 

att vi besitter tillräckliga medel för att lösa problemet i fråga. Kontaktförslagen som ges är 

dels Polisens nationella telefonlinje, dels Kronobergspolisens lokala mailkonto. Genom att 

först beskriva Polisens arbete som ett arbete samordnat av många olika instanser och sedan, 

med ett direkt tilltal, be läsaren om hjälp i ärendet, ger inlägget uttryck för ambition att alla 
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ska inbegripas i Polisens arbete – att det är en angelägenhet för hela samhället, privatpersoner 

som företag, organisationer och statliga myndigheter. Se tabell 4.2.2 för samtliga 

läsarperspektivmarkörer.

Tabell 4.2.2 Läsarperspektiv i Inlägg 2

Förekomst i absoluta tal

Singular 4

Plural -

Totalt 4

Subjektsperspektivet och läsarperspektivet förekommer några gånger vardera, men inläggets 

dominerande perspektiv är aktörsperspektivet, vilket framgår av tabell 4.2.3.

Tabell 4.2.3 Aktörsperspektiv i Inlägg 2

Förekomst i absoluta tal

Generiska man -

Övriga personpronomen 1

Substantiv 10

Totalt 11

Anmärkningsvärt är här hur referenterna allmänheten och personer som kör istället för att 

tilltalas med andrapersonspronomen, du eller ni, omtalas med substantiv. Aktörsperspektivet 

hade emellertid kunnat vara ännu mer dominerande om inläggets passivkonstruktion och två 

perfekt particip-konstruktioner hade försetts med respektive aktörer. I tabell 4.2.4 ges en mer 

heltäckande bild av inläggets perspektivavsaknader.

Tabell 4.2.4 Perspektivavsaknad i Inlägg 2

Förekomst i absoluta tal

Nominaliseringar -

Verbaliseringar 2

Passiveringar 1

Att-satser -

Totalt 3
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Inlägg 2 avslutas med en film, i vilken två kvinnliga poliser vid en polisbil bevakar en 

polishelikopter på väg att lyfta. Denna händelse beskrivs ur två namngivna polisers perspektiv. 

Dessa tilldelas även tredjepersonsepitetet en polis med lokalkännedom. Detta sker sannolikt för 

att visa på hur Polisen är en organisation som består av människor med känslor och riktiga 

namn, någonting som Scott räknar upp som ett personligt mål i sitt Facebookskrivande 

(Goodwin 2014:5f). Kanske kan namngivningen också förklaras med hjälp av det sammanhang,

i vilket den förekommer. Brit Stakston menar, i sin bok Gilla!: dela engagemang, passion och 

idéer via sociala medier, att ”Det som bidragit till Facebooks stora genomslag är bland annat 

den oskrivna regeln att använda det egna namnet …” och att  ”En annan viktig framgångsfaktor

är […] att man [Facebook] konstant haft individen i fokus” (Stakston 2011:82f).

Inläggets övergripande syfte är att såväl informera om polisers dagliga verksamhet som att 

efterlysa information från allmänheten. Värt att anmärka är att eftersom Inlägg 2 är det enda 

inlägget i materialet där Scott inte använder sig av sarkasm för att be läsaren om hjälp i ett fall 

som inte är fiktivt, är det samtidigt det enda inlägget som uppfyller samtliga av de fyra mål som 

Brit Stakston och Rikspolisstyrelsen har satt upp i sin utvärdering av Polisens närvaro i sociala 

medier. Här uppfylls alltså även målet ”Att nå ut med att Polisen vill ha tips för att lösa brott” 

(Stakston & Rikspolisstyrelsen 2013:13f).

4.3 Inlägg 3

Inlägg 3 är inte så mycket en brottsbeskrivning som det är en berättelse tillika en beskrivning av 

Polisens verksamhet. Det har ett påfallande aktörsperspektiv, vilket tabell 4.3.1 visar.

Tabell 4.3.1 Aktörsperspektiv i Inlägg 3

Förekomst i absoluta tal

Generiska man -

Övriga personpronomen 1

Substantiv 7

Totalt 8

I inlägget redogör Scott för hur någon, som han understryker är sin medarbetare, åker hem till en 

brottsutsatt dam. Medarbetaren och damen blir inläggets huvudreferenter, där medarbetaren 

fungerar som Scotts förlängda arm och damen i sin tur möjliggör inläggets syfte: att 
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uppmärksamma i vilken omfattning Polisens arbete påverkar vanliga medborgare. Anmärkningsvärt

är att inläggets subjektsperspektivmarkörer, vilka framgår av tabell 4.3.2, enbart återfinns i 

inläggets inledande respektive avslutande del.

Tabell 4.3.2 Subjektsperspektiv i Inlägg 3

Förekomst i absoluta tal

Singular 3

Plural 1

Totalt 4

Vem det är som har utsatt damen för brottet uttrycks inte, vilket märks genom användande av 

perfekt particip. (Se tabell 4.3.3 för en sammanställning av inläggets övriga perspektivavsaknader.) 

Denna användning gör det också möjligt att koncentrera inlägget kring enbart ett fåtal karaktärer. 

Påtagligt är annars att inläggets mottagare inte tilltalas explicit vid något tillfälle i texten. Inläggets 

meddelande kommuniceras nämligen genom en berättelse med ett implicit budskap till läsaren, att 

det poliser gör verkligen är meningsfullt, snarare än med direkta läsaruppmaningar.

Tabell 4.3.3 Perspektivavsaknad i Inlägg 3

Förekomst i absoluta tal

Nominaliseringar -

Verbaliseringar 2

Passiveringar -

Att-satser -

Totalt 2

I en undersökning av hur Polisen i Uppsala län arbetar med sitt varumärke, påvisar författarna hur 

Polisen, bl.a. genom en hög grad av personifiering i sina inlägg, ”liknar en aktör på 

konkurrensutsatt marknad”. De menar även att strategin att personifiera är rotad i Polisen i Uppsala 

läns värdegrund (Berg & Nordberg 2014). Med denna bakgrund, och i enlighet med det Susan J. 

Kowalewski & Lauren Waukau-Villagomez visar, att berättelser kan vara effektiva verktyg när 

moderna företag och organisationer vill nå ut med sina budskap (Kowalewski & Waukau-

Villagomez 2011), blir det dominerande aktörsperspektivet i Inlägg 3 logiskt.
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4.4 Inlägg 4

Inlägg 4 handlar om en kille som uppges först ha kommit till polisstationen för att anmäla sin 

undermåliga narkotika, men sedan ska ha ångrat sig. Inläggets första stycke är en beskrivning av 

hur det gick till när killen först kom till polisstationen och kort därefter försvann därifrån. I dess 

andra stycke pseudovänder sig Scott sedan till inläggets förmodade läsare för att göra narr av 

berörda brottsling.

Utöver fyra förstapersonspronomen i plural är det i Inlägg 4 ont om markörer som signalerar om 

ett subjektsperspektiv, vilket framgår av tabell 4.4.1.

Tabell 4.4.1 Subjektsperspektiv i Inlägg 4

Förekomst i absoluta tal

Singular -

Plural 4

Totalt 4

Deltagarna i inläggets första stycke, som beskriver en lättsam händelse i polisens vardag, är istället 

beskrivna i tredje person. Detta gäller även de fall där polisen själv omnämns. Här finns två fall där 

subjektet, som i det här fallet är referentpersonen killen, utelämnas. Exemplet Sedan fick vi höra att 

han var missnöjd med kvalitén visar dock snarare på hur Scott och hans kollegor snarare än killen 

tar rollen som subjekt. Inlägget är ytterligare ett exempel på hur berättande (Kowalewski & 

Waukau-Villagomez 2011) används som verktyg i Polisens beskrivning av sin verksamhet. Se tabell

4.4.2 för en sammanställning av inläggets aktörsperspektivmarkörer.

Tabell 4.4.2 Aktörsperspektiv i Inlägg 4

Förekomst i absoluta tal

Generiska man -

Övriga personpronomen 6

Substantiv 10

Totalt 16

Det är även ur aktörsperspektiv som Scott många gånger väljer att beskriva den myndighet han 

tillhör. Anmärkningsvärd är här den något inkonsekventa växling mellan aktörsperspektiv och 

subjektsperspektiv som sker i samband med omnämnandet av polisen, där å ena sidan Ring till 
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polisens knarkreklamationshotline […], å andra sidan [...] och berätta det för oss utgör goda 

exempel. Detta gör det oklart när Scott är inblandad respektive inte inblandad som subjekt i textens 

utsagor. Att stycket vidare innehåller en nominalisering och en passivkonstruktion, vilka beskrivs i 

tabell 4.4.3 över inläggets perspektivavsaknad, i fall där det hade funnits utrymme för t.ex. ett 

subjektsperspektiv, kan tyda på att Scott inte har varit involverad i varseblivningen av den i inlägget

centrala händelsen, utan snarare har fått den återberättad för sig. I de fall där subjektsperspektivet 

uppträder, är det, med Görel Bergman-Claesons ord, i form av ett exklusivt vi, d.v.s. en användning 

av pronomenet som inbegriper sändaren och övriga aktörer, men inte mottagaren (Bergman-Claeson

1994:56). Ingen gång i inlägget förekommer ett inklusivt eller ett generellt vi (ibid.).

Tabell 4.4.3 Perspektivavsaknad i Inlägg 4

Förekomst i absoluta tal

Nominaliseringar 1

Verbaliseringar -

Passiveringar 1

Att-satser -

Totalt 2

Det finns i allmänhet mycket som tyder på att detta inlägg inte är vad det utger sig för att vara. Att 

enbart sammanställa och analysera inläggets perspektivmarkörer efter deras formmässiga 

betydelser, skulle ge en felaktig bild av dess innehåll och budskap. Vid en första anblick verkar 

inläggets andra stycke t.ex. vara fokuserat på inläggets läsare. Här återfinns tolv förekomster av 

andrapersonspronomen i singular. Stycket inleds vidare med två direkta frågor som förmodligen är 

parodier på typiskt reklamsnack, vilket förklarar varför den förmodat undermåliga narkotikan får 

namnet Göstas Gödsel. Tilltalet Du är smartare än så presenteras formmässigt som ett påstående, 

men fungerar snarare som en uppmaning till läsaren. Dessa många du-tilltal verkar visserligen för 

att involvera läsaren i texten, men syftar inte till att hjälpa den med att reklamera sin narkotika. 

Detta grepp, som bäst beskrivs med Hellspong & Ledins term fiktiva perspektiv (Hellspong & Ledin

1997:139), ger läsaren en falsk föreställning om handlingsutrymme i ärendet. Hela det andra stycket

är överlag intertextuellt intressant, i den mån att det parodierar ett verkligt perspektiv för att kunna 

göra narr av den berörda brottslingen. Greppet används uppenbart för att dra till sig 

uppmärksamhet, något som med Scotts egna ord, ”Mitt mål med att uppdatera polisens 

Facebooksida har alltid varit att visa [...] att vi har [...] humor.” (Goodwin 2014:6), blir logiskt. 
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Tabell 4.4.4 visar en sammanställning av inläggets sammanlagda läsarperspektivmarkörer.

Tabell 4.4.4 Läsarperspektiv i Inlägg 4

Förekomst i absoluta tal

Singular 12

Plural  -

Totalt 12

Hellspong & Ledin skriver vidare att ”Med tiden vågar skribenten ta sig större friheter mot 

traditionen”. Detta kan alltså innebära att Scott är en erfaren skribent i sammanhanget, en 

uppfattning som stärks dels av att han, vid inläggets publiceringsdatum, har skrivit för Polisen 

Växjö/Alvestas Facebooksida i drygt tre och ett halvt år (Goodwin 2014:49), dels av hans 

beskrivning av hur han i början var rädd för att göra bort sig (2014:11).

4.5 Inlägg 5

Inlägg 5 kan inte, på samma sätt som de övriga inläggen, betraktas som en enda sammanhängande 

text. Därför kommer jag att dela in analysen av det i två delar, varav den andra delen i sin tur 

kommer att delas upp i fyra delar, där varje del utgör en läsarfråga med tillhörande svar.

I inläggets inledande del utvärderar Scott den ungdomsfest som Polisen Växjö/Alvesta har 

bevakat. Denna bevakning har gett stort gehör hos sidans läsare, vilket har skapat en efterfrågan på 

en uppföljning från Polisen Växjö/Alvestas sida. Referentpersonerna i denna inledande del beskrivs 

till största del ur aktörsperspektiv. Här räknar Scott upp alla de instanser som har samarbetat under 

kvällen, en harang som involverar sju referenter. För en sammanställning av inläggets 

aktörsperspektivmarkörer, se tabell 4.5.1.

Tabell 4.5.1 Aktörsperspektiv i Inlägg 5

Förekomst i absoluta tal

Generiska man 2

Övriga personpronomen 6

Substantiv 31

Totalt 39
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Inläggets läsare tilltalas inledningsvis inte en enda gång, utan beskrivs vanligen med hjälp av 

indefinita pronomen. Det finns flera exempel på detta. Till exempel hade Många i Många vill veta 

hur ’Teen party night’ gick i fredags … kunnat skrivas ”Många av er” eller ”Många av er läsare”. 

Samma tendens ses i Det kom ganska många frågor och kommentarer [...], som hade kunnat skrivas

t.ex. ”Ganska många av er frågade och kommenterade …”.

I det tack som Scott riktar till sidans läsare förekommer inte heller något läsartilltal. Här blir de 

istället omnämnda i tredje person. I meningen Inga incidenter rapporterades till polisen under 

kvällen …, göms vidare, genom en passivkonstruktion, de som har rapporterat incidenterna i fråga. 

Här hade objektet polisen inte heller behövt stå utsatt. I kontrast till det de upptagna exemplen pekar

på går emellertid en tendens till läsartilltal att finna i bruket av ett generiskt man i [...] om man 

fortfarande är intresserad, ett bruk som ger ett distanserat intryck.

Det går enbart att spekulera i varför Scott inte väljer att tilltala inläggets läsare i denna inledande 

del. Troligtvis handlar det både om en osäkerhet kring vem som är inläggets mottagare och om en 

ovilja att ge dessa för stort inflytande. Tabell 4.5.2. sammanställer inläggets perspektivavsaknad.

Tabell 4.5.2 Perspektivavsaknad i Inlägg 5

Förekomst i absoluta tal

Nominaliseringar 2 

Verbaliseringar -

Passiveringar 1

Att-satser -

Totalt 3

Det är också oklart vem som egentligen står som inläggets sändare. T.ex. berättar Scott, som 

självutnämnd representant för alla de aktörer som har samarbetat under kvällen, om kvällens utfall. 

Å andra sidan avstår han från att sätta ut sig själv som subjekt i meningen Här kommer en liten 

sammanfattning. I Det kom ganska många frågor och kommentarer som vi inte hade någon 

möjlighet att svara på och Tack till alla som kommenterade vårt inlägg om festen är det vidare 

oklart huruvida Scott ensam skriver inläggen, om han har Polisen Växjö/Alvestas 

kommunikationsenhet bakom sig, om han använder vi för att betona sin myndighetsroll, eller om 

han bara är osäker på hur han ska benämna sig själv. Samtidigt beskriver han hur Polisen, inte ”vi” 

var på plats och förkunnar Jag kan svara på några [frågor] nu. Dessa förekomster ses med fördel 

25



som tecken på konflikter mellan det personliga perspektivet, det kollektiva perspektivet och 

myndighetsperspektivet. För en sammanställning av inläggets subjektsperspektivmarkörer, se tabell 

4.5.3.

Tabell 4.5.3 Subjektsperspektiv i Inlägg 5

Förekomst i absoluta tal

Singular 23

Plural 4

Totalt 27

Efter den inledande utvärderingen besvarar Scott fyra läsarfrågor, vilka han presenterar i form av 

direkta anföringar. Konceptet medför att inläggets delar har olika mottagare. Det faktum att 

läsarfrågor ges plats tyder på försök till att involvera sidans läsare och ligger i enlighet med ett av 

myndighetens direktiv för sin närvaro i sociala medier, nämligen ”Polisens kommunikation ska 

enligt kommunikationspolicyn vara anpassad, aktiv och tillgänglig samt ske på mottagarens villkor”

(Stakston & Rikspolisstyrelsen 2013:12). Läsarfrågorna används sannolikt också som 

försvarsverktyg genom att introducera läsarna för den kritik som poliser dagligen får utstå. Det går 

dessutom att spekulera kring i vilken utsträckning urvalet av frågor syftar till att dels förstärka 

bilden av poliser som vanliga människor, dels stärka Scotts personliga varumärke. Intressant att 

tillfoga är här det som Johan Ljungkvist skriver i sin uppsats Myten om sociala medier: En 

kvalitativ studie av deliberativitet och maktutövning på Polisens Facebook-sidor, att den interaktion

som Scott upprättar mellan sig själv och läsaren, genom att i ett av de av författaren undersökta 

inläggen besvara några av läsarnas frågor, enligt honom ”[…] inte syftar till en meningsfull dialog 

utan att moderatorn efterfrågar interaktion kring lättsamma ämnen som inte ger upphov till 

konflikt” (Ljungkvist 2013:23f). Dessutom menar Ljungkvist att det är ”[…] tydligt att man främst 

interagerar med och/eller adresserar användarna när det finns ett behov av disciplinering” (ibid.).

I varje av de tre första svaren på Inlägg 5:s fyra läsarfrågor kommenterar Scott med minst två 

tilltal ur andrapersonsperspektiv; i det första svaret även med ett ni-tilltal. I de tre första svaren 

använder han dessutom genomgående pronomenet jag, inte vi eller polisen om sig själv. Detta är 

intressant i kontrast till subjektsförvirringen i inläggets inledande del. Kanske kan förekomsten bero

på att det faktum att frågorna till stor del är riktade till Scott själv i större utsträckning ger 

incitament till ett konsekvent bruk av perspektivmarkören jag.
26



Scott lyfter vidare in minst en i tredje person omnämnd aktör i varje av de tre första svaren. I det 

första svaret nämner han sina kollegor i Skåne och läsarens kollegor hos Polisen i Falun. I det andra

svaret nämner han sina barn och sin fru. I det tredje svaret nämner han alla andra, vars bruk av 

aktörsperspektiv signalerar om Scotts medvetenhet om att det han skriver inte enbart läses av 

frågeställaren, utan av en större läsarkrets. Här bör även påpekas att läsaren tilltalas med en 

förvanskad version av sitt namn, Gussie.

Det fjärde svaret är så invecklat att det kräver en egen analys. Det inleds med att Scott, genom 

användande av förstapersonspronomenet jag, betonar sin roll som sändare. Han tilltalar sedan 

frågeställaren med andrapersonspronomenet din för att betona dennes roll som mottagare. Bruket av

förstapersonspronomen i singular dominerar, utöver ett förstapersonspronomen i plural, i svaret på 

den fjärde läsarfrågan. När Scott här vill omnämna någonting annat än sig själv som tjänsteperson, 

använder han substantivet polisen i tredje person. Det går också att se hur det generiska pronomenet

man används för att dölja ett förmodat subjektsperspektiv, eller för att göra den aktuella utsagan, I 

stora drag kan man säga att polisens uppgift är att minska brottslighet och öka trygghet 

allmängiltig. Scott räknar vidare upp flera fall där han som subjekt i sitt polisarbete riktar aktioner 

mot diverse personer, vilka alla benämns i tredje person. Något implicit bedöms frågeställare 

nummer fyra som delaktig i gruppen ’Sherlocks’ som vet mycket om polisarbetet trots att de inte ha 

någon aning om lagar och regler och som förhindrar polisen att göra ett bra jobb. Scotts budskap 

är här att det frågeställaren gör snarare är kontraproduktivt, och han gör det genom att beskriva 

frågeställaren genom ett utifrånperspektiv.

I svaret på den fjärde läsarfrågans avslutande del återintroduceras greppet att tilltala 

frågeställaren direkt, vilket sker två gånger. Detta görs antagligen för att återknyta till det 

pronomenbruk som lanserades i svarets inledning samt för att ytterligare klargöra relationen mellan 

å ena sidan svarets sändare, å andra sidan dess mottagare. Se tabell 4.5.4 för den sammanlagda 

förekomsten av läsarperspektivmarkörer i Inlägg 5.

Tabell 4.5.4 Läsarperspektiv i Inlägg 5

Förekomst i absoluta tal

Singular 9

Plural 1

Totalt 10
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Andra exempel på hur Scott återknyter förekommer i Inlägg 5:s sista mening, som fungerar 

utvärderande för hela inlägget. Scott skriver här att det finns flera frågor, en konstruktion som 

explicit utelämnar läsartilltal på samma sätt som liknande konstruktioner i inläggets inledande 

stycke också gjorde. Se återigen tabell 4.5.2 för en sammanställning av Inlägg 5:s 

perspektivavsaknad.

4.6 Inlägg 6

I Inlägg 6 beskriver Scott, i egenskap av betraktare, en händelse där två polisaspiranter (som 

beskrivs som våra, vilket är textens enda subjektsperspektivmarkör) misslyckas med att försöka få 

fast en lös hund. Dessa två referenter, som i olika varianter nämns några gånger vardera, ställs i 

inläggets slut mot varandra i en poängtabell, vartefter Scott avslutningsvis utvärderar händelsen. 

Syftet med inlägget, som är ännu ett exempel på hur berättelser används i Polisens olika 

Facebooktexter, är att beskriva dess verksamhet i enlighet med Scotts eftersträvade, lättsamma ton 

(Goodwin 2014:5f).

I Inlägg 6:s inledande mening, Man vet aldrig hur farlig en dag på jobbet kan vara!, utvärderar 

Scott den händelse han senare redogör för. Som Emma Nilsson visar i sin magisteruppsats Vi är 

polis: En diskursanalys av individers positionering i ett kollektivt ’ni’, kan pronomenet man, genom

exkludering i varierande utsträckning, användas för många olika syftningar. Hon exemplifierar hur 

en polis kritiserar föräldrarna till en drogmissbrukande kvinna genom att låta alla utom föräldrarna 

ingå i ett man, vilket här ses som ett sätt att ”tona ner en individuell dömande uppfattning i ett 

yttrande som kan uppfattas som skuldbeläggande” (Nilsson 2015:28). Lena Lind Palicki skriver att 

avgörande för vem som inkluderas i ett generiskt man är att ta hänsyn till den kontext, i vilken det 

förekommer (Lind Palicki 2010:71). Här har jag bedömt att Scott vill ge sken av att han låter 

pronomenet stå som representant för allmänheten, men att det egentligen står som representant för 

honom själv. Han har sannolikt valt denna lösning eftersom den inkluderar samtliga mottagare och 

således gör utsagan allmängiltig.

Två faktorer som möjliggör inläggets perspektiv är etablerandet av dels centrala karaktärer, dels 

ett undangömt subjektsperspektiv. Anmärkningsvärt med inlägget är nämligen dess nästan totala 

brist på explicit läsartilltal, d.v.s. pronomen i första eller andra person. Ett implicit läsartilltal sker 

dock i det tidigare diskuterade bruket av man i inläggets inledning. Med tanke på hur frånvarande 

subjektsperspektivet dessutom är, skulle man kunna tänka sig att det i inlägget förekommer många 
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nominaliseringar, verbaliseringar, att-satser eller passivkonstruktioner, men det gör det inte heller. 

Istället är alltså aktörsperspektivet, vars förekomster framgår av tabell 4.6.1, inläggets klart 

dominerande perspektiv.

Tabell 4.6.1 Aktörsperspektiv i Inlägg 6

Förekomst i absoluta tal

Generiska man 1

Övriga personpronomen -

Substantiv 8

Totalt 9

Anledningen till detta torde vara att Scott, av oklar anledning, valt att inte sätta ut markörer för 

subjektsperspektiv i samma utsträckning som han brukar göra. Att innefatta modalitet i analysen av 

denna undersökning går visserligen utanför dess ramar. Här bedömer jag emellertid att, eftersom 

detta bruk kan förklara inläggets bristande subjektsperspektiv, är det värt att åtminstone nämna.

4.7 Inlägg 7

Inlägg 7 handlar om en ungdomsfest som planeras i Växjö, samma ungdomsfest som beskrivs i 

Inlägg 5. Festen framställs av Scott som tveksamt arrangerad, varför han anlägger en sarkastisk ton 

med en dock seriös underton.

Inlägget inleds med två direkta frågor till två olika läsare – den ena en ungdom tillika möjlig 

festdeltagare, den andra en förälder till en ungdom tillika möjlig festdeltagare. Båda referenterna 

förses dock med samma andrapersonspronomen i singular. För en sammanställning av inläggets 

läsarperspektiv, se tabell 4.7.1.

Tabell 4.7.1 Läsarperspektiv i Inlägg 7

Förekomst i absoluta tal

Singular 2

Plural 5

Totalt 7
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Lena Lind Palicki skriver i sin avhandling Normaliserade föräldrar - en undersökning av 

Försäkringskassans broschyrer 1974–2007 att Försäkringskassan ”Genom att peka ut och 

positionera mottagare skapar […] vad man kan kalla textuella deiktiska rum” (Lind Palicki 

2010:53). Vilka deiktiska rum som åsyftas i berörda fall blir inte så tydligt som det hade kunnat bli 

om dessa hade utvidgats till nominalfraser med efterställda attribut. Detta är en konstruktion som 

Lind Palicki uppmärksammar och som hon menar kan föra en referent till ”… det allra snävaste 

deiktiska rummet, som direkt utpekad av sändaren som mottagare av texten” (2010:62).

I nästa stycke citeras information som Scott tillskriver referenten arrangören. Denna information

har jag valt att inte analysera, eftersom den inte är skriven av Scott själv. Däremot kan det vara värt 

att uppmärksamma det faktum att Scott överhuvudtaget citerar denna arrangör samt nämner denna 

två gånger. Citeringen gör framställningen av den berörda ungdomsfesten mer konkret, vilket i sig 

bidrar till att förstärka den humoristiska ton som anläggs. För det kan vara värt att återigen klargöra 

att inlägget är rakt igenom sarkastiskt, ett konstaterande som inte kan göras utifrån siffror i tabeller, 

utan som kräver hänsyn till inläggets kontext.

Aktörsperspektivet är överlag starkt i inlägget, vilket framgår av tabell 4.7.2. Främst nämns 

ungdomar av olika slag – ungdomar, som för övrigt enbart nämns i egenskap av tillhörande en viss 

ålder – men även ungdomarnas föräldrar, vilka nämns både i egenskap av föräldrar i allmänhet och i

egenskap av föräldrar till ungdomarna i fråga. Även Skatteverket, som Polisen skämtsamt talar om 

som våra kompisar, nämns en gång.

Tabell 4.7.2 Aktörsperspektiv i Inlägg 7

Förekomst i absoluta tal

Generiska man -

Övriga personpronomen 1

Substantiv 14

Totalt 15

I inläggets sista stycke blir nämnda föräldrar först omtalade i tredje person med efterställda 

nominalfraser. Om sådana omtal skriver Lind Palicki (Lind Palicki 2010:75):

Utmärkande för den här typen av mottagaranpassning är att de deiktiska rummen så att säga hamnar på
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samma avstånd från mottagaren, med endast få undantag, vilket alltså inte är fallet när ’du’ används 
som mottagaranpassningsstrategi.

Därefter övergår föräldrarna till att bli tilltalade med ni. Detta sker förmodligen för att de först ska 

göras medvetna om sin roll i sammanhanget, för att sedan bli instruerade om i vilken utsträckning 

deras involvering i är nödvändig. Det anmärkningsvärda är att ni-tilltalet här snarare bidrar till 

oklarhet i vem som åsyftas, just eftersom tilltalet varvas med omtal i tredje person samt används för 

tre olika referenter. Detta är särskilt olyckligt eftersom ett Ni-tilltal torde ha för avsikt snäva in det 

deiktiska rummet för de tilltalade, om än inte lika stor utsträckning som ett du-tilltal skulle ha gjort. 

Denna perspektivväxling står mot det från Polisens sida konstanta användandet av pronomenet vi i 

beskrivningen av sig själv, något som skapar en bild av myndigheten som en sammanhållen sådan. I

tabell 4.7.3 presenteras inläggets sammantagna bruk av subjektsperspektivmarkörer.

Tabell 4.7.3 Subjektsperspektiv i Inlägg 7

Förekomst i absoluta tal

Singular -

Plural 9

Totalt 9

I inläggets nästa sista mening, Vi ses på fredagskväll, förekommer ett vi-tilltal som till formen kan 

uppfattas som inklusivt, alltså innefattande enbart avsändaren och mottagaren (Bergman-Claeson 

1994:56), men det rimliga är snarare att det även innefattar såväl avsändare och mottagare som alla 

andra, d.v.s. är generellt (ibid.). Detta eftersom språkhandlingen, i vilken tilltalet ingår, inte är fullt 

seriöst menad. Här måste man alltså skilja mellan pronomenets form och dess innehåll.

Syftet med Inlägg 7 är att beskriva Polisens verksamhet med en humoristisk ton, en strategi som 

jag tidigare har tagit upp som central för Scott i hans skrivande på Polisen Växjö/Alvestas 

Facebooksida. Strategin yttrar sig genom användande av många olika perspektiv, i syfte att dels 

involvera många läsare, dels förmedla problemvidden med det beskrivna evenemanget. Därutöver 

ges uttryck för en enad myndighet, något som ämnar legitimera Polisens roll som problemlösare i 

det aktuella fallet.
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4.8 Inlägg 8

I Inlägg 8 redogör Scott för hur den bör göra, som har blivit av med sin mobiltelefon. Detta hade 

kunnat göras formellt och sakligt. Istället målar Scott, i inläggets inledande stycke, upp ett 

dramatiskt, nästintill poetiskt scenario, där läsaren bedöms inte kunna klara sig utan sin förmodat 

borttappade ägodel. Han använder sig av referenten precious för att beskriva mobiltelefonen, vilket 

kompletteras med en bild på ”Ringen” ur Sagan om ringen-filmerna nedanför inlägget. Detta stycke

avlöses sedan av en seriöst menad förkunnelse om att man är välkommen att hämta sin mobiltelefon

på polisstationen.

Inlägg 8 är likt Inlägg 4 i flera avseenden. Även här kan vi se hur läsartilltalens formmässiga 

betydelser inte sammanfaller med deras innehållsliga dito. Här återfinns 16 förekomster av 

andrapersonspronomen i singular, vilket framgår av tabell 4.8.1.

Tabell 4.8.1 Läsarperspektiv i Inlägg 8

Förekomst i absoluta tal

Singular 16

Plural -

Totalt 16

Dessa många du-tilltal verkar visserligen för att involvera läsaren i texten, men syftar inte enbart till

att hjälpa den att hitta sin borttappade mobiltelefon. Däremot gör den det i större utsträckning än 

vad Inlägg 4 syftar till att hjälpa läsaren med att reklamera sin narkotika. Greppet beskrivs bäst med

Hellspong & Ledins term fiktiva perspektiv (Hellspong & Ledin 1997:139), även om det här snarare

rör sig om ett delvis fiktivt perspektiv. Varför Scott väljer att inte skriva en mer saklig text kan 

förklaras med hans egna ord, ”Mitt mål med att uppdatera polisens Facebooksida har alltid varit att 

visa [...] att vi har [...] humor.” (Goodwin 2014:6).

Inlägget är överlag relativt konsekvent i sitt pronomenbruk. Enbart andrapersonspronomen i 

singular används om läsaren. När subjektsperspektivet uppträder är det endast i form av 

förstapersonspronomen i plural, vilket framgår av tabell 4.8.2.
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Tabell 4.8.2 Subjektsperspektiv i Inlägg 8

Förekomst i absoluta tal

Singular -

Plural 7

Totalt 7

Däremot förekommer en del fall, t.ex. stationen och polisstationen,  där aktörsperspektivet används,

men där ett subjektsperspektiv lika gärna hade kunnat användas. Dessa fall ses med fördel som 

resultat av en konflikt mellan en myndighetston och en mer personlig ton. Bruket av inläggets 

aktörsperspektivmarkörer sammanställs i tabell 4.8.3.

Tabell 4.8.3 Aktörsperspektiv i Inlägg 8

Förekomst i absoluta tal

Generiska man -

Övriga personpronomen -

Substantiv 4

Totalt 4

Ett exempel på verbalisering ses i form av perfektparticipet inlämnade i frasen mobiltelefoner [...] 

som är inlämnade som hittegods, där mobiltelefonerna i fråga måste ha lämnats in av en eller flera 

fysiska personer, som alltså inte framhävs. Eftersom detta är inläggets enda perspektivavsaknad, 

behövs ingen tabell för detta bruk.

Om vi fokuserar på markörernas formmässiga betydelse, är läsaren och poliser i olika slag de 

enda referenter som förekommer i inlägget. Om vi fokuserar på markörernas innehållsliga 

betydelse, går det däremot att argumentera för att vi dödliga skulle kunna innefatta Scott samt alla 

utom poliser, vilka i så fall skulle bli ”de odödliga”. Det går också att argumentera för att oss i låt 

oss se skulle kunna innefatta Polisen och textens läsare.
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4.9 Inlägg 9

I Inlägg 9 beskriver Scott hur han jobbar som polis med inriktning på ungdomar samt vad jobbet 

innebär. Han beskriver händelser ur sin vardag som enligt honom pekar på det stora med ungdomar,

vilket mynnar ut i en kärleksförklaring av desamma.

Inlägget delas bäst upp i fyra stycken, eftersom varje stycke uppvisar ett eget mönster vad gäller 

bruk av perspektivmarkörer. En sammanställning av bruket i det första stycket leder till slutsatsen 

att det ger distanserat intryck. Här döljer Scott, genom substantivet polisen, pronomenet man och 

att-konstruktioner, det subjektsperspektiv som annars hade framträtt. Referenten ungdomar, 

beskriven i tredje person, förekommer visserligen tre gånger i stycket, men döljs även genom två 

passivkonstruktioner. De övriga referenter som förekommer är antingen av vag karaktär eller döljs 

genom indefinita pronomen. Genom att inte ange vem det är som uttrycker styckets utsagor, något 

som alltså till stor del yttrar sig i bruket av perspektivdöljande markörer, görs styckets utsagor 

definitiva och allmängiltiga. Detta bruk sammanställs i tabell 4.9.1, medan bruket av inläggets 

aktörsperspektiv sammanställs i tabell 4.9.2.

Tabell 4.9.1 Perspektivavsaknad i Inlägg 9

Förekomst i absoluta tal

Nominaliseringar -

Verbaliseringar -

Passiveringar 2

Att-satser 3

Totalt 5

Tabell 4.9.2 Aktörsperspektiv i Inlägg 9

Förekomst i absoluta tal

Generiska man 1

Övriga personpronomen 8

Substantiv 16

Totalt 25

I slutet av det första stycket sker emellertid, i form av ett förstapersonspronomen i singular, en 

fingervisning av det subjektsperspektiv som det andra stycket introducerar, ett subjektsperspektiv, 

vars sammanlagda förekomst går att finna i tabell 4.9.3. Detta stycke fortsätter annars att framhäva 
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ungdomarna i tredje person, ett bruk som sedan håller i sig i resten av inlägget. Här nämns även 

Scotts familj och polisstationen i tredje person. Gemensamt för referenterna är hur de, jämfört med 

de i det första stycket, är mer konkreta till sin karaktär. Detta, tillsammans med att 

subjektsperspektivet nu har introducerats, tyder på att Scott haft en skrivstrategi: att inleda inlägget 

med en allmängiltig bakgrund, för att sedan anlägga ett personligt perspektiv på detsamma.

Tabell 4.9.3 Subjektsperspektiv i Inlägg 9

Förekomst i absoluta tal

Singular 11

Plural 2

Totalt 13

I det tredje stycket introduceras ett annat förstapersonspronomen, denna gång i plural. Här är 

aktörsperspektivet fortsatt starkt. Den inledande tendensen till subjektsperspektiv avtar emellertid 

med den att-konstruktion som döljer detsamma, men återupptas i slutet av stycket. Detta mönster 

liknar till stor del det i inläggets första stycke.

I det fjärde stycket vänder sig Scott till alla som har förutfattade och negativa åsikter om 

ungdomar, vilka alltså nämns i tredje person. Denna omnämning hade kunnat ersättas med en 

benämning genom andrapersonspronomen och är den ena förklaringen till inläggets avsaknad av 

läsartilltal. Den andra förklaringen finns i det inklusiva vi Scott använder om både sig själv och 

läsaren, ett bruk som verkar sammanhållande och ger budskapet att Polisen är på samma sida som 

samhällets medborgare.

Det är tydligt hur Scott bygger upp inlägget för att avsluta det med en sensmoral på samma sätt 

som i Inlägg 11. Inläggen uppvisar även andra liknande syften. Även här är det huvudsakliga syftet 

att informera om polisens verksamhet. Inlägg 9 sticker dock ut på det viset att det är det enda 

inlägget i materialet som kan uppfattas som försök till opinionsbildande. Här vill Scott övertyga 

läsaren om att ungdomar får utstå oförtjänt mycket kritik och att Sveriges framtid är i goda händer. 

Det är enkelt att föreställa sig att ett liknande inlägg om någon annan samhällsgrupp i större 

utsträckning hade uppfattats som en politisk handling. Om opinionsbildning i Polisens närvaro i 

sociala medier (Stakston & Rikspolisstyrelsen 2013:60) skrivs:

Det är lätt att se hur närvaron i sociala medier enkelt kan kantra över åt opinionsbildning och att man som
enskild tjänsteman driver åsikter på ett sätt som både i relation till myndighetsutövning och medborgare 
är problematiskt.
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4.10 Inlägg 10

I Inlägg 10 är syftet att framföra för läsaren hur och i vilken utsträckning anmälningar skrivs av 

Polisen, så att dess verksamhet därigenom ska kunna legitimeras. Perspektivet detta görs utifrån är 

högst skiftande, men förstapersonspronomen i plural är den mest frekvent använda markören. Tre 

gånger används dock även förstapersonspronomen i singular. Denna växling uppstår i en situation 

där Scott tvingas skilja mellan sig själv och den myndighet han företräder. Därutöver förekommer 

tre fall där Polisen benämns som polisen eller polisen i Sverige. I tabell 4.10.1 framgår inläggets 

sammanlagda bruk av subjektsperspektivmarkörer.

Tabell 4.10.1 Subjektsperspektiv i Inlägg 10

Förekomst i absoluta tal

Singular 3

Plural 8

Totalt 11

Vidare förekommer två exempel på passivkonstruktioner av verbet skriva. Här är det anmälningarna

som ska skrivas, något som ju görs av poliserna. Vid en aktivering av verben hade dessa emellertid 

kunnat anta såväl subjekts- som aktörsperspektiv. I Myndigheterna har ordet, i vilken författarna 

listar punkter som ”kan sägas vara en god sammanfattning av klarspråkstraditionen” (Nyström 

Höög et al. 2012:18) förekommer rådet ”Använd ett aktivt språk…” vilket ”Handlar om att 

skribenten ska undvika passiva konstruktioner” (2012:19). Samma råd ger Rikspolisstyrelsen i sitt 

dokument Riktlinjer för skrivande inom Polisen (Rikspolisstyrelsen 2011:8). Se tabell 4.10.2 för en 

sammanställning av inläggets perspektivavsaknad.

Tabell 4.10.2 Perspektivavsaknad i Inlägg 10

Förekomst i absoluta tal

Nominaliseringar -

Verbaliseringar -

Passiveringar 2

Att-satser -

Totalt 2

36



Inlägg 10 innehåller de flesta av de i denna undersökning berörda perspektiven, mest sannolikt just 

för att, hos allmänheten, kunna bringa förståelse för vikten av Polisens insatser. I inlägget skriver 

Scott i egenskap av enskild skribent, i egenskap av företrädare för myndigheten och i egenskap av 

skenbart utanförstående betraktare. I en några rader kort berättelse tillika brottsrapport låter han 

referenterna en kille och en annan kille bli huvudkaraktärer. Dessa utgör det fåtal markörer för 

aktörsperspektiv som förekommer i Inlägg 10, vilka även framgår av tabell 4.10.3.

Tabell 4.10.3 Aktörsperspektiv i Inlägg 10

Förekomst i absoluta tal

Generiska man -

Övriga personpronomen -

Substantiv 6

Totalt 6

Inläggens olika perspektivbruk ger tillsammans upphov till en mångsidighet i uttrycket av 

perspektiv. Här saknas däremot läsarperspektivet, vilket märks genom att inga 

andrapersonspronomen eller andra explicita tendenser till läsarinvolvering förekommer. Huruvida 

Scott har haft för ambition att involvera samtliga personperspektiv eller inte går bara att spekulera i,

men möjligheten finns att han medvetet har utelämnat läsarperspektivet på grund av att det har 

ansetts vara irrelevant och således riskerat att ge ett spretigt eller krystat intryck bland de många 

andra perspektiven.

4.11 Inlägg 11

I inlägg 11 meddelar Scott att han är tillbaka från en lång och skön semester och redogör för vad 

han har gjort sedan han kom tillbaka till jobbet. I denna redogörelse beskriver han det ena 

ingripandet efter det andra, men fastnar vid en händelse där en ung tjej beskrivs ha försökt ta upp 

sin mobiltelefon ur fickan och därför ramlat med cykeln. 

I inläggets inledande stycke är subjektsperspektivet starkt, vilket uttrycks genom sex förekomster

av förstapersonspronomen i singular, något som framgår av tabell 4.11.1.
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Tabell 4.11.1 Subjektsperspektiv i Inlägg 11

Förekomst i absoluta tal

Singular 12

Plural 3

Totalt 15

Stycken innehåller emellertid även två att-satser, vilka verkar döljande på ett perspektiv som annars 

hade uttryck ur subjektets, Scotts, synvinkel. I det förekommer inget aktörsperspektiv, vilket 

däremot introduceras i det andra stycket. Här är referenterna antingen poliser eller personer som 

involveras i polisens ingripanden. En sammanställning av inläggets bruk av 

aktörsperspektivmarkörer går vidare att finna i tabell 4.11.2.

Tabell 4.11.2 Aktörsperspektiv i Inlägg 11

Förekomst i absoluta tal

Generiska man -

Övriga personpronomen 16

Substantiv 9

Totalt  25

Att referenterna och aktörsperspektivet introduceras kan vara förklaringen till att stycket börjar 

skifta mellan olika markörer ur subjektsperspektiv, vilket märks genom att det innehåller ett 

förstapersonspronomen i singular och ett i plural. Denna växling kännetecknar också det tredje 

stycket, i vilket Scott beskriver hur han och en (namngiven) kollega hjälper en ung tjej. Den unga 

tjejen blir huvudkaraktär i en anekdot, i vilken hon är den enda referentpersonen utöver de själva 

och blir fortsättningsvis benämnd med hon i olika former. När anekdoten når sin sensmoral upphör 

tjejen att benämnas. I de till anekdoten kopplade uppmaningarna Snälla, om du ska köra bil, cykla, 

använda tunga maskiner eller göra något annat där det behövs 100% koncentration, använda [sic!]

inte din mobiltelefon samtidigt. tilltalas nu istället läsaren, vilket sker med två 

andrapersonspronomen i singular. Inget andrapersonspronomen i plural förekommer här eller någon

annanstans i texten. I tabell 4.11.3 sammanställs bruket av läsarperspektivmarkörer.
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Tabell 4.11.3 Läsarperspektiv i Inlägg 11

Förekomst i absoluta tal

Singular 2

Plural -

Totalt 2

Vem det är som egentligen tilltalas med de exemplifierade andrapersonspronomen kan tas reda på 

med hjälp av det Lind Palicki (Lind Palicki 2010:59) skriver:

Men det är också symptomatiskt att ett du i text måste bestämmas – det är ju inte du vem som helst 
som tilltalas utan det finns en speciell mottagare i åtanke – men eftersom den mottagaren inte syns i 
texten måste den också sökas genom textuella och diskursiva referenser …

Genom att söka mottagaren på föreslagna sätt kan det konstateras att de exemplifierade du-tilltalen 

troligen är kollektiva sådana. Detta eftersom de inte har utökats med en nominalfras och därmed 

begränsat de deiktiska rummen, ett fenomen som Lind Palicki tar upp i sitt material från 

Försäkringskassan (2010:61). Inte heller framhävs, tidigare i texten, en enskild läsare som du-

tilltalet skulle kunna syfta tillbaka på. Det kollektiva bruket av detta pronomen ger därmed upphov 

till en situation där det inte finns några incitament för användande av det andrapersonspronomen 

som vanligtvis avser kollektiv: ni.

Scott beskriver vidare i inlägget hur referenten tjejen på jourläkarcentralen blev väl bemött och 

omhändertagen, vilket visar på avsaknad av aktör. Verbaliseringar och passiveringar är 

överhuvudtaget frekvent förekommande i hela inlägget, vilket framgår av tabell 4.11.4.

Tabell 4.11.4 Perspektivavsaknad i Inlägg 11

Förekomst i absoluta tal

Nominaliseringar 1

Verbaliseringar 2

Passiveringar 1

Att-satser 2

Totalt 6

Exempel på perspektivavsaknad är bl.a. en person gripen; utsättning [...] och … om du ska köra bil 

[…] eller göra något annat där det behövs 100% koncentration. Detta bruk visar att Scott upplever 

att det i texten är angeläget för honom att använda konstruktioner som traditionellt förknippas med 
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distanserat myndighetsspråk. En del kluvna fall förekommer också, såsom Därefter hade vi spaning

efter samt gripande av en man … Samtidigt som meningen uppvisar en nominalisering i gripande 

förekommer i den ett subjektsperspektiv, varför nominaliseringen inte räknas.

I inläggets avslutande stycke följer Scott upp den tidigare anekdoten med en ny sådan, i vilken 

tjejen återigen blir huvudsaklig referentperson. På samma sätt som inlägget inleddes med 

förstapersonspronomenet jag, avslutas det med detsamma.

Inlägg 11:s huvudsakliga syfte är att informera om polisens verksamhet. Detta görs genom 

berättelser ur ett ibland opersonligt, men till största del personligt, perspektiv. Ett annat syfte med 

inlägget är att förebygga olyckor, vilket görs genom uppmaningar med läsartilltal. Ett ytterligare 

syfte är att framhäva den enskilda polismannen, något som framgår av det stora antalet 

förstapersonspronomen i singular.

4.12 Sammanfattning

Ovan har jag, utan att lämna ute någonting, presenterat analysen av materialet inlägg för inlägg. 

Tanken har varit att det på så sätt ska vara möjligt att följa med i hur jag markerar och utifrån detta 

resonerar. Eftersom analysen till största del är kvalitativ, är det viktigt med god genomskinlighet. 

Perspektivbruk som inte har kunnat systematiseras och som inte ingår i ett övergripande mönster, 

kommer här att lämnas ute till förmån för en förståelig helhetsbild.

Två av syftena med undersökningen har varit att undersöka vilka konstruktioner en utvald 

skribent på Polisen Växjö/Alvestas Facebooksida använder i benämnandet respektive döljandet av 

referentpersonerna i sina inlägg och därefter utröna huruvida användandet ger upphov till ett 

mönster i inläggens perspektivbruk. Svaret är att materialet inte uppvisar ett mönster, utan flera 

olika mönster, som i många fall hamnar i konflikt med varandra. Vilka mönster som uppvisas beror 

också på vilken funktion de fyller i den text de uppträder i.

Det tydligaste mönstret utgör det faktum att inläggen till stor del skrivs ur subjektsperspektiv. 

Ofta görs detta i jag-form för att framhäva den individuella skribentens, Scott Goodwins, 

perspektiv, vilket går i linje med ett av hans uttalade mål: att med inläggen visa att poliser är vanliga

människor. Lika ofta görs det emellertid ur ett kollektiv polisperspektiv, något som sker i vi-form. 

Detta perspektiv ger en bild av Polisen som en sammanhållen och mäktig enhet och används ofta 

när polisers arbete ämnar legitimeras eller försvaras mot kritik. I skiftandet mellan å ena sidan det 

individuella perspektivet, å andra sidan det kollektiva perspektivet, uppstår på många håll i 
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materialet en förvirring kring vem som egentligen står som sändare. Denna förvirring späs på när 

Polisen som myndighet och polistjänstemän vid många tillfällen beskrivs ur tredje person.

Beskrivna ur tredje person blir också materialets många referenter, vilka fyller en funktion som 

karaktärer i vardagliga berättelser om tillika beskrivningar av Polisen Växjö/Alvestas verksamhet. 

Denna berättelsestrategi är mycket vanlig i materialet. Inte sällan avslutas berättelserna med en 

sensmoral eller en uppmaning i du-form till inläggens läsare.

Du-tilltalet är annars ett bra exempel på ett annat tydligt mönster: att de undersökta 

perspektivmarkörernas form många gånger inte sammanfaller med deras pragmatiska innehåll. Det 

är tydligt hur skribenten Scott ofta använder ett du-tilltal som egentligen inte riktar sig till textens 

läsare. Tilltalet utnyttjas istället som ett stilistiskt grepp för att ge sken av en mottagaranpassning, 

något som skapar en spännande och levande text. Fall, i vilka formen på nämnda tilltal går hand i 

hand med tilltalens syfte förekommer däremot också, om än i förvånansvärt låg utsträckning. I 

analyser av tilltal med du används med fördel Lena Lind Palickis resonemang om deiktiska rum och

vilka som, genom nämnda pronomenbruk, innefattas respektive utesluts i dessa (Lind Palicki 2010).

Detta gäller även det i denna undersökning inte lika vanliga tilltalet med ni. Här är det vanligare att 

den tilltänkta målgruppen för tilltalet först omtalas i tredje person, för att sedan snävas in i det 

deiktiska rum som ett ni-tilltal frambringar.

Bruket av vi är ett annat exempel på att enbart studier av pronomenets form skulle ge ett 

missvisande resultat. Analysen har här haft god användning av Görel Bergman-Claesons begrepp 

exklusiva, inklusiva och generella användningar av pronomenet vi (Bergman-Claeson 1994). Den 

första användningen har redan introducerats – den är den vanligaste i materialet och förekommer 

när den undersökta skribenten har behov av att gå samman med sina kollegor i en enda kollektiv 

enhet. De övriga två användningarna förekommer när han, i en utsaga, vill gå samman med eller 

inkludera det specifika inläggets läsare respektive alla tänkbara personer, alltså även de som 

förmodas inte läsa inlägget. Just eftersom det finns flera olika användningar av pronomenet vi är det

kontexten, i vilken pronomenet framträder, som avgör hur det ska analyseras. Detta menar Lena 

Lind Palicki (2010:71) även gäller pronomenet man, som i teorin kan syfta tillbaka på egentligen 

vem som helst. I denna undersökning förekommer detta pronomen endast ett fåtal gånger och har, i 

nästan samtliga fall, som funktion att utvidga subjektsperspektivet genom att göra dess utsagor 

allmängiltiga.

Bruket av det opersonliga man ger ett distanserat intryck och förknippas ofta med ett 

traditionellt, opersonligt myndighetsspråk. Denna stil förekommer på flera andra håll i materialet, 
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vilket yttrar sig i ett inte dominerande, men inte heller obetydligt, bruk av konstruktioner som 

verkar för att dölja ett perspektiv som annars hade tillskrivits en konkret framställd person. 

Tendensen avslöjar en konflikt mellan detta traditionella myndighetsperspektiv och det personliga 

perspektiv som Scott uppger att han strävar efter.

5 Diskussion
I detta kapitel kommer jag att fullborda undersökningens två återstående syften: att redovisa i vilken

utsträckning de påvisade perspektivmönstren kan härledas till de undersökta inläggens kontext, 

samt vilken relation dessa mönster ger upphov till mellan Polisen och medborgarna som de 

representerar.

Materialet uppvisar alltså flera, varierande perspektivmönster, i vilka olika strategier och 

därigenom olika perspektivmarkörer, brukas. De elva inläggen i undersökningen har inte 

kategoriserats, som fallet är i t.ex. tidigare nämnda retoriska stilanalys av Polisen Sollentunas 

respektive Polisen Täbys Facebookinlägg. I den har författaren dragit kopplingar mellan inläggens 

retorisk-språkliga innehåll och de kategorier som inläggen tilldelats. Uppsatsen visar att både 

Polisen Sollentuna och Polisen Täby alternerar mellan olika roller, t.ex. myndighetsrollen, 

kompisrollen och ”den omtänksamma polisen” och att detta sker med hänsyn till inläggets syfte 

(Lundeberg 2013). Det är inte otänkbart att liknande kopplingar skulle kunna göras med berörda 

material från Polisen Växjö/Alvesta. Den påvisade mönsterväxlingen måste också ses med 

bakgrund av Scotts uttalade mål med inläggen: att få ’likes’ och på så vis sprida Polisens budskap. 

Det är sannolikt att variation i perspektivbruket premierar en dylik utdelning.

Vilka mekanismer har möjliggjort perspektivbruket i de undersökta inläggen? För att få svar på 

det behöver vi betrakta det sammanhang, i vilket inläggen verkar. Olle Josephson menar att det 

under de framförallt 35 senaste åren har pågått en intimisering (Josephson 2005:89) och att detta 

visar sig på flera håll i det svenska samhällsspråket. Han talar om hur bland annat tendenserna till 

avhierarkisering under denna tidsperiod har bidragit till att det privata och det offentliga språket har 

närmat sig varandra. Även andra processer nämns emellertid som förklaringar till närmandet. 

Samhällets urbanisering t.ex., skriver Josephson, har bidragit till att människor, i större utsträckning

än tidigare, växlar mellan olika roller. Han menar vidare: ”Det tillfälliga i en roll innebär samtidigt 

att det blir naturligt att söka personen bakom rollen, ’den riktiga människan’” (2005:90f).

För att förstå vilka former intimiseringen har antagit, är det meningsfullt att betrakta kanalen 
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Facebook. Denna kanal, menar Brit Stakston, präglas av ett individfokus (Stakston 2011:82f), vilket

kanske tydligast framgår av det faktum att merparten av dess användare brukar sina riktiga för- och 

efternamn. De av Josephson förda resonemangen kring närmandet mellan privat och offentligt är 

någonting även Stakston tar upp om Facebook, som ”… har blivit en naturlig del av vår vardag där 

privatliv blandas med yrkesliv” (2011:15). Hon beskriver också hur ”… de flesta verksamheter …” 

i sociala mediers begynnelse ”… ännu inte [var] en del av de dagliga arbetsrutinerna, utan det var 

främst ett privat kommunikationsverktyg” (2011:14). Det finns alltså goda grunder för att tala om 

Polisen Växjö/Alvestas Facebooknärvaro som en symbol för samhällets intimisering.

En annan förklaringsmekanism är den Scott själv tar fasta på, nämligen behovet av att synas. 

Med hans uttalanden som belägg kan vi utgå ifrån att det är på sådana premisser som inläggen 

författas. Detta behov går hand i hand med flera av de riktlinjer som Polisen själva framlägger för 

sin närvaro i sociala medier. Att synas i det hav av information som utgör Facebook innebär ett 

behov av att sticka ut på ett såväl grafiskt som innehållsmässigt plan, vilket givetvis för tankarna till

reklambranschen. Att år 2015 dra paralleller mellan moderna, konkurrensutsatta företag och 

myndigheter som Polisen är alltså långt ifrån långsökt.

Frågan väcks huruvida de undersökta inläggen är exempel på hur Facebook har gett upphov till 

en ny typ av myndighetstext – en myndighetstext, i vilken det är tillåtet att nyttja okonventionella 

perspektiv, så länge inläggens budskap sprids. Ett exempel på hur Scott praktiserar genren 

myndighetstext är när han, i många av sina Facebookinlägg, redogör för sina personliga betraktelser

med hjälp av en tydlig inifrånröst. Ett annat exempel är när han använder sig av berättelser för att 

konkretisera polisens verksamhet och på så vis öka dess trovärdighet hos gemene medborgare. I 

praktiserandet uppvisar han överlag tendenser till att myndighetsspråket genomgår en större 

omvandlingsfas, men att omvandlingen inte sker i omedelbar anslutning till myndigheternas 

inträden på modernare arenor. Detta vittnar inläggens relativt få, men ändå iögonfallande, 

nominaliseringar, verbaliseringar, passiveringar och att-satser om.

 Priset till Scott Goodwin som ”Årets Kronobergare” visar, tillsammans med populariteten på 

hans inlägg, hur en enskild polisman tillskansar sig en stark förankring hos folket och uppnår vad 

som närmast kan beskrivas som rockstjärnestatus. Det är emellertid inte enbart på personliga 

premisser som Scott sannolikt tar initiativ till inläggen. Rimligt är att betrakta dem som en 

förhandling mellan en strävan å ena sidan efter ett personligt varumärkesbyggande, å andra sidan 

efter att följa de direktiv som Rikspolisstyrelsen har formulerat för myndighetens närvaro i sociala 
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medier. Detta ger upphov till intressanta debatter om positioneringar och identiteter samt inom vilka

ramar dessa skapas.

För särskilt intressant är hur inläggen, och perspektiven i dessa, bidrar till att Polisens uppdrag 

hamnar i konflikt med varandra. Det är visserligen deras uppgift att inge trovärdighet hos 

samhällets medborgare, men det ska inte utesluta den professionalitet som bör känneteckna deras 

arbete. Enligt den undersökta polismannen själv har han fått utstå massiv kritik inom Polisen, vilket 

ställs i kontrast mot de hyllningar han har mottagit av läsare och andra privatpersoner.

Det höga användandet av jag i flera av de undersökta inläggen går i linje med de råd som Sofia 

Ask ger i Skrivande polis, ”en handbok som riktar sig till såväl polisstudenter i utbildning som till 

verksamma yrkespoliser” (Ask 2013:baksida). I boken skriver hon att ”… om du ska skriva om dig 

själv [...] är det alltid bäst att använda jag [...]”. Med denna bakgrund är nämnda förekomst rimlig. 

Ask menar även att ”Det finns inget som säger att man aldrig får skriva ’jag’ i polisiära texter, men 

eftersom det är myndighetstext undviker många poliser det” (2013:49). Detta, att olika skribenter 

från samma myndighet uppges förhålla sig olika till direktiv som de har gemensamt, gör det särskilt

intressant att se vilken ställning den undersökta skribenten har valt att ta.

Inläggen ger inte heller minst upphov till en debatt om maktutövning. Den skillnad i 

resursinnehav som utmärker förhållandet mellan myndighet och medborgare kan inte nog 

understrykas i en diskussion om perspektiv i myndighetstexter. Förutom de uppenbara befogenheter

som den aktuella myndigheten Polisen besitter, bör här även tillräknas de maktresurser som 

förfogandet över ett konto som Polisen Växjö/Alvesta innebär. Som administratör för en sådan 

social knutpunkt besitter Polisen makt att styra diskussionen i önskad riktning.

Anna-Malin Karlsson visar, med hjälp av exemplet en bloggande rulltrappeentreprenör, vad som 

sker när ett arbete som traditionellt inte förknippas med skrivande börjar involvera skrivande inslag 

(Karlsson 2010). Detta går att jämföra med Polisens representation på Facebook. Polisarbetet är 

visserligen i högre grad förknippat med dokumentation och skrivande än arbetet för en 

rulltrappeentreprenör. Gemensamt är dock att de, i bloggandet respektive Facebookskrivandet, båda 

äntrar nya medier. En annan tendens, som jag nämnde i analysen av Inlägg 3, uppvisas av Berg & 

Nordberg. De påvisar hur Polisen, bl.a. genom en hög grad av personifiering i sina inlägg, ”liknar 

en aktör på konkurrensutsatt marknad”. De menar även att personifieringsstrategin är rotad i Polisen

i Uppsala läns värdegrund (Berg & Nordberg 2014). Kanske kan dessa två studier säga något 

särskilt om den tid som väntar myndigheter i allmänhet och Polisen i synnerhet.

44



6 Avslutning
Syftet med uppsatsen har varit att, med den funktionella textanalysen som utgångspunkt, utröna 

huruvida ett mönster har förelegat avseende perspektivbruket i 11 Facebookinlägg skrivna av 

polisen Scott Goodwin och publicerade på Polisen Växjö/Alvestas Facebooksida. Därefter har en 

diskussion förts om i vilken utsträckning det eventuella mönstret kan härledas till inläggens kontext 

samt vilken relation mönstret ger upphov till mellan Polisen och medborgarna som de representerar.

Resultatet visar att inläggen demonstrerar inte bara ett, utan flera olika perspektivmönster, som i 

flera fall hamnar i konflikt med varandra, där den tydligast urskiljbara konflikten är den mellan 

privata och sakliga perspektiv. Majoriteten av mönstren har gemensamt att de i stor utsträckning 

bidrar till att uppmärksamma människan, såväl den bakom uniformen som den vanliga 

samhällsmedborgaren, men det förekommer också tecken på att det traditionella 

myndighetsperspektivet inte är helt övergivet. En förklaring till resultatet kan gå att finna i den 

intimisering som uppges pågå i samhället i stort och som Facebook är ett exempel på. En annan 

förklaring går att finna i den undersökta skribentens övertygelse om att det viktigaste inte är hur 

hans inlägg når en bred målgrupp, utan att de gör det. Förhållningssättet, som går emot Polisens råd 

för skrivbeteende i sociala medier, kan vara ett tidigt tecken på hur den maktutövande 

myndighetstexten genomgår omvandlingar. Omvandlingar som redan har gett och kommer att 

fortsätta ge upphov till nya typer av relationer mellan Polisen och de myndighetsutövare som utgör 

samhällets medborgare.

6.1 Förslag på vidare forskning

I sina riktlinjer för sociala medier ger Polisen utlopp för en bekymran över att enskilda skribenter 

tenderar att, i för stor utsträckning, driva fram sina egna åsikter och ”… kantra över i 

opinionsbildning …” (Stakston & Rikspolisstyrelsen 2013:60). Befogat vore därför att undersöka 

huruvida hela poliskonton eller enskilda polisskribenter uppvisar en sådan riktning samt i vilken 

utsträckning dessa kan jämföras med inlägg från t.ex. uttalat opinionsbildande organisationer.

Huruvida valet av skribent har bidragit till det påvisade resultatet går enbart att spekulera i, men 

det är inte ovidkommande för dess utfall. Intressant vore därför att jämföra Scott Goodwins inlägg 

med inlägg från andra skribenter hos Polisen Växjö/Alvesta. Ännu mer intressant vore att intervjua 

honom själv för att, mer ingående, bli delgiven de eventuella strategier han har haft angående 

perspektivbruket i inläggen, eller att intervjua Polisen Växjö/Alvestas läsare för att få reda på hur de
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uppfattar desamma. En framtida undersökning skulle också kunna ha för ambition att kartlägga 

läsarkommentarer och polissvar på ett eller flera av Polisens Facebooksidor. En jämförelse mellan 

sociala medier, t.ex. mellan Facebook och Twitter, vore också, precis som en undersökning av 

polisinläggs multimodala inslag, givande.
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Bilagor

Bilaga 1. Inlägg 1 (25:e maj 2015)

Jag har funderat mycket de senaste veckorna på mitt arbete här på Facebook. De senaste 3 ½ åren 

har varit de roligaste som jag har haft inom polisen. Jag har skrattat gott åt vissa kommentarer 

lika mycket som vissa har skrattat åt mina inlägg.

Jag uppdaterar alltid på min egen tid för att när jag jobbar vill jag sköta mitt jobb till 100%. Jag 

trodde att min son, som är jättestolt över mig och mitt arbete, skulle bli ledsen/besviken när jag 

berättade för honom att jag funderar på att sluta som facebookpolisen. Hans svar, med ett stort 

leende, ”Betyder det att du kommer ha mer tid med familjen?” Då visste jag direkt att det är rätt 

beslut.

Jag slutar inte för att myndigheten har sagt att jag ska sluta – myndigheten har alltid varit positiv 

till mitt arbete och det är jag tacksam för. Jag slutar inte på grund av de negativa kommentarer 

som jag har fått och jag slutar absolut inte för att jag har blivit JO anmäld igen. Detta är ett beslut 

som jag har tagit helt själv utan någon som helst påtryckning.

Jag skriver mycket om sunt förnuft när jag uppdaterar och mitt sunda förnuft säger till mig att jag

har gjort mitt när det gäller social media inom polisen. Det är en bra tid att sluta.

Det är med stor glädje och en hel del sorg som jag trycker på skicka knappen denna gång. Tack för 

en fantastiskt resa. //Scott.

Bilaga 2. Inlägg 2 (20:e maj 2015)

igår hade vi en stor insats mot mopeder och crossar i Växjöområdet. De senaste veckorna har vi 

tagit 8 st mopeder och crossar i beslag eller som hittegods. Det är viktigt för oss, allmänheten och 

inte minst personer som kör, att mopederna och crossarna kontrolleras på ett säkert sätt. 

Polishelikoptern från Göteborg, MC-polis från Ljungby, ingripandepolis, bilinspektörer samt 

ungdomsgruppen från Växjö har samarbetat idag.

Vet du var det finns gömda misstänkt stulna mopeder? Vet du vem som kör mopederna på ett 

olagligt sätt? Hör av dig till oss. Vi har olika taktiker som vi använder för att ta tag i detta på ett 

säkert sätt. Hör av dig till oss på 11414 eller tips.kronoberg@polisen.se

Helikoptern behövde hjälp av en polis med lokalkännedom. Lisa och Gunilla fick patrullera i 
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luften idag. Spännande! //Scott

Bilaga 3. Inlägg 3 (13:e maj 2015)

Ibland blir jag extra stolt över mina medarbetare. För drygt ett år sedan fick en av mina 

medarbetare ett ärande där en gammal dam blev lurad på mycket pengar. Damen var naturligtvis

mycket ledsen. I fredags hade samma medarbetare lite tid över så utan anledning åkte hon till 

ålderdomshemmet med en bukett rosor bara för att hälsa på och fika med damen. Damen blev 

jätteglad, det blev vi också. //Scott

Bilaga 4. Inlägg 4 (9:e maj 2015)

Idag kom en kille till polisstation för att anmäla någonting och enligt uppgiften var han lite stökig.

En patrull skickades till receptionen för att kontrollera killen, men han hade försvunnit innan 

patrullen kom fram. Sedan fick vi höra att han var missnöjd med kvalitén på narkotika som han 

hade köpt och vill anmäla det till polisen men ångrade sig i sista minuten.

Har du någon gång varit missnöjd med ditt narkotika-inköp? Har du någon gång betalat för ”Crazy

Casablanca” men fick istället ”Göstas Gödsel”? Oroa dig inte. Ring till polisens 

knarkreklamationshotline på 11414 och berätta det för oss. Vi kan ta produkten du har kvar i beslag 

och även testa ditt urin för att kolla på styrkan och kvalitén. Låt inte din langare sitta hemma, 

räkna dina pengar och skratta åt dig för att han/hon tycker att du är en idiot. Du är smartare än så. 

Kom till polisen så vi kan hjälpa dig istället. //Scott

Bilaga 5. Inlägg 5 (14:e april 2015)

Många vill veta hur ”Teen party night” gick i fredags. Här kommer en liten sammanfattning. 

Polisen var på plats och höll en utsättning för ordningsvakterna. Tack vare våra pro-aktiva 

ordningsvakter, kommunens hårt arbetande fältassistenter, några föräldrar som var på 

parkeringen, Folkets Park som satt ner foten angående   killen som ordnade och marknadsförde

festen  , polisen som patrullerade runt folkets Park och framför allt ungdomar som ville ha en 

lugn och trevlig kväll, kan jag med glädje berätta att inga allvarliga incidenter rapporterades till 
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polisen under kvällen.

Tack till alla som kommenterade   vårt   inlägg om festen. Det kom ganska många frågor och 

kommentarer som vi inte hade någon möjlighet att svara på. Jag kan svara på några nu om man är

fortfarande är intresserad.

Tommy: ”Scott, jag betalar din lön om du flyttar till Falun. Vi har bra poliser och det finns plats för 

fler.”

Svar: Tack, för inbjudan men om du inte vet det redan så kommer jag från Australien. Jag har 

tillräckligt svårt att fatta vad mina kollegor från Skåne säger och de är endast 10 mil borta. Jag 

vet inte vad ni pratar för språk i fjällen men jag tror inte att polisen i Falun skulle palla med min 

Australiensiska brytning mer än en vecka.

Sophia: ”Scott, vem är du? Är du singel?”

Svar: Tack för frågan! Jag är lycklig gift och har tre underbara barn så jag är inte singel. Men 

faktumet att du fick 1400 likes endast på din fråga och fick min fru att lyfta blicken lite och 

uppskatta mig lite mer så tack för frågan.

Gustaf: ”Scott, vad tycker du att detta ska hjälpa? Säker du likes eller tänker du göra något vettigt 

ist?”

Svar: Wooohoho, Cool your jets Gussie. Alla andra ställde en fråga och här kommer du plötsligt 

med tre. Men eftersom du är så engagerad kan jag svara på samtliga. Ja, nej och ja.

Gustav: ”Väldigt obehagligt när polisen tar på sig en uppfostrande roll och påstår sig veta hur man 

är en bra förälder. Gör ert jobb enligt de uppgifter ni har, sluta moralisera.”

Svar: Det är ingen fråga men jag kan försöka möta din frustration. Vad är polisens uppgift? I stora 

drag kan man säga att polisens uppgift är att minska brottslighet och öka trygghet. I detta finns det 

uppgifter som polisen VILL jobba med och det finns saker som polisen är TVUNGNA att jobba 

med. När jag jobbar VILL jag, bland annat, jaga rånare, gripa inbrottstjuvar och förhindra 

våldtäkter men tyvärr är mycket av mitt arbetspass upptaget med saker som jag är TVUNGEN att 

jobba med - Stoppa ungdomar från att bråka, ta hand om personer som tror att universum är 

uppbyggt endast för att möta deras behov, plocka in eller fixa vård till fulla personer och till och 

med försvarar kritik från ”Sherlocks” som vet mycket om polisarbetet trots att de inte ha någon 

aning om lagar och regler som förhindrar polisen att göra ett bra jobb. Oftast uppstår dessa problem

på grund av alkohol. Om jag kan påverka föräldrar att ta mer ansvar genom att upplysa dem att 

det finns en fyllefest på gång kanske de kan ta den pucken så jag kan få mer tid att jobba med 

rånare, inbrottstjuvar och våldtäkter eller andra saker som du ser som våra ”uppgifter”. Du ser 

det som att jag uppfostrar föräldrar - jag ser det som att jag upplyser föräldrar. Skillnaden är stor.
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Det finns flera frågor men inlägget är redan för långt.

//Scott

Bilaga 6. Inlägg 6 (10:e april 2015)

Man vet aldrig hur farlig en dag på jobbet kan vara!

Igår försökte två av   våra   aspiranter fånga in en liten vovve som sprang lös på Norrleden. Det 

slutade med att hunden smet undan medan aspiranterna återvände till polisstationen blodiga och 

med svansen mellan benen.

Mördarhunden = 2

Aspiranterna = 0

Förhoppningsvis är hunden bakom lås och bom snart! //Scott

Bilaga 7. Inlägg 7 (9:e april 2015)

Ska du gå på ”Teen party night” på Folkets park på fredag? Eller, har du barn som ska till ”Teen 

party night” på fredag.

Här kommer lite offentligt information som arrangören har lagt ut.

”Hejsan! Det har kommit 69st förfrågningar om alkohol i dags läget haha..

Ni som är under 18 kommer INTE att behöva blåsa och får vara alkoholpåverkade

inne i lokalen så länge ni lämnar er alkohol utanför.”

Wow, vi inom   polisen tycker att denna fest låter jätterolig. Vilken kul kväll det kommer att vara. Nu

när vi har fått mer information om hur det funkar tänkte vi att vi också ska dyka upp.

Det är jättekul att höra att arrangören kommer att tillåta att 15-åriga ungdomar FÅR vara 

alkoholpåverkade inne i lokalen. Det är även kul att höra, trots att det är en fest för ungdomar upp 

till 19 år, att 21-åriga får vara med också.

Allt detta för endast 120kr. Det låter så kul och seriöst att vi kanske kommer att bjuda våra 

kompisar från Skatteverket till efterfesten.

Vi vill även att föräldrar till   ungdomarna som är under 18 år ska kommer till festen. Ni kan 

umgås med andra ansvarsfulla föräldrar på parkeringen och ser hur 15, 16 och 17 åriga festar nu
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för tiden. Om ni inte kan vara med kan ni göra er tillgängliga under kvällen för att vi kommer att 

ringa hem till föräldrar till   samtliga ungdomar under 18 år som är alkoholpåverkade och kräva 

att ni kommer och hämtar dem. Även detta ingår i priset. But wait, theres more! Som en extra 

bonus låter det som det kommer att finnas gratis alkohol i varenda buske runt om Folkets park. Det 

kan inte bli bättre!

Vi ses på fredagkväll. Yippee! //Scott

Bilaga 8. Inlägg 8 (28:e mars 2015)

Letar du efter din ”precious”!

Har du en känsla av att det senaste kapitlet i ditt liv har varit som en oändlig kamp mot onda 

känslor och att ångesten som du lever med växer för varje sekund din precious är borta? Känns det 

som ditt liv saknar mening och att du inte kan tänka på någonting annat nu än att kraften som en 

gång uppslukade dig, nu är ett smärtsamt minne?

Kom till oss för att se om vi kan hjälpa dig hitta din borttappade mobiltelefon.

Vi har många mobiltelefoner på stationen som är inlämnade som hittegods. Kom till 

polisstationen för att se om vår receptionspersonal kan hjälpa dig att lyfta din börda och avsluta 

sagan om din borttappade mobiltelefon. Din tuffa och episka resa har redan börjat - låt oss se om vi 

kan hjälp dig   avsluta den.

Polisstationen ligger på den delen of ”the shire” som vi dödliga kallar för Sandgärdsgatan 31. 

Välkomna. //Scott

Bilaga 9. Inlägg 9 (25:e mars 2015)

Att jobbar som   polis   med en inriktning på   ungdomar kan vara påfrestande ibland. Man jobbar 

med ungdomar i den åldern där saker och ting ska ifrågasättas, där auktoriteten ska motsättas 

och allt negativt som händer är någon annans fel. Men, ibland händer saker som påminner mig om 

hur underbara ungdomar är.

För en stund sedan träffade jag 4 fantastiska ungdomar. Jag fick tillfället att spendera lite tid med 

dessa när de kom till polisstationen för att intervjua mig. En fråga som jag fick var, "Vad är en 
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traditionell maträtt från Australien". Jag funderade en stund och istället för att berätta det, bjöd 

jag hem dem till mig och min familj för att äta middag där jag lagade en traditionell australiensiskt

maträtt.

Det är inte ofta att vi ha anledning eller tid att träffa sådana ungdomar i tjänst så att sitta hemma 

och prata förutsättningslös med 4 underbara tonåriga, om deras planer för framtiden, livet som 

ungdomar och deras idéer och åsikter var för mig helt fantastiskt. Vilka underbara personer.

Till alla som har förutfattade och negativa åsikter om   ungdomar - bli inte färgad av det vi ser 

och hör av ungdomar som är högt upp på ”bus-skalan”. De tar mycket plats men de är få. De 

allra flesta ungdomar är otroliga och fantastiska. Sveriges framtid är i goda händer. //Scott

Bilaga 10. Inlägg 10 (24:e mars 2015)

Inte allt som vi gör inom polisen resulterar i en anmälan. Men om vi upptäcker ett brott är det alltid 

en anmälan som måste skrivas. Så hur ofta tar polisen i Sverige upp en anmälan?

Det kan skilja sig mycket från dag till dag och det är klart att flera anmälningar skrivs på dagtid 

men här kommer en indikation om hur ofta vi tar upp en anmälan.

Klockan 11.30 idag omhändertog vi en kille för narkotikabrott. Klockan 15.40 skrev jag en 

anmälan om misshandel där en kille slog en annan kille i huvudet med en träbit. Varje gång vi 

skriver en anmälan får vi ett löpnummer. När vi skrev första brottet idag fick vi löpnumret 352942. 

När jag skrev nästa anmälan fick jag löpnumret 354625.

Under 4 timmar och 10 minuter skrev polisen 1683 polisanmälningar i Sverige idag. //Scott

Bilaga 11. Inlägg 11 (10:e mars 2015)

Nu är jag tillbaka från en lång och skön semester. Jag jobbade mitt första arbetspass i lördags 

kväll/natt och kom direkt in i ”verkligheten” igen. Passet började med att kolla på vissa av de 500 

e-mail som väntade. Sedan var det dags att läsa igenom och fundera på hur jag skulle svara på 

den JO anmälan om en av mina statusuppdateringar – tid som jag helst ville spendera ute på gatan.

Efter det hjälpte jag vissa duktiga kollegor genomföra en husrannsakan där de hade hittat 

stöldgods från ett inbrott samt skarpladdade vapen – en person gripen. Sedan var det utsättning på

ungdomsdiskot på Teleborg. Därefter hade vi spaning efter samt gripande av en man som 

misshandlade   en närstående kvinna.
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Det som jag minns mest under kvällen var när vi lämnade utsättningen på ungdomsdiskot på 

Teleborg. Medan Magnus och jag var på väg ut så haltade en ung tjej in. Hon var jätteledsen och 

hade rinnande blod från ett stort öppet sår på knät. Vi tog hand om henne och körde direkt till 

jourläkarcentralen på Strandbjörket där hon blev väl bemött och omhändertagen.

Vad var anledningen till hennes skador? Hon cyklade till diskot där hon skulle jobba under kvällen 

och under färden försökte hon att ta upp sin mobiltelefon från sin ficka. Hon tappade balansen och 

trillade hårt på marken. Japp, teknikgudarna tog ännu ett offer!!!

Snälla, om du ska köra bil, cykla, använda tunga maskiner eller göra något annat där det behövs 

100% koncentration, använda inte din mobiltelefon samtidigt. Teknikgudarna söker konstant efter 

nya offer.

Jag ringde till tjejen igår för att kolla hur hon mår och jag kan med glädje berätta att trots att hon 

har väldigt ont i handen och knät mår hon bra. Inga allvarliga skador! Hon sa att hon hade lärt sig 

en tuff läxa. Jag håller med! //Scott
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