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Abstrakt 

På Facebook når polisen många människor och kan ge sin bild av olika händelser och av 

sig själva. Jag har studerat två poliskontors  – Täbys och Sollentunas – närvaro på 

Facebook under en tvåmånaders period, och utifrån deras inlägg kartlagt vilken typ av 

händelser som de väljer att berätta om. Därutöver har jag också gjort en retorikanalys 

för att utifrån den diskutera vilken bild som polisen ger av sig själv på Facebook. 

Eftersom polisen själv anser att deras trovärdighet är av stor betydelse har jag i analysen 

koncentrerat mig på hur polisens ethos framträder i inläggen. 

 

Resultatet skiljer sig delvis åt mellan de två kontoren. Bl.a. fokuserar Täbypolisen 

främst på frågor som rör inbrott och information. Sollentunapolisen använder Facebook 

i första hand till att informera om olika trafikhändelser och till att berätta om sin 

arbetsdag. Genom att fokusera på specifika frågor påverkar polisen allmänhetens bild av 

vilka händelser som är viktiga. Båda kontoren antar olika roller beroende på vilken typ 

av händelse de berättar om, och rollen som myndighet framträder ofta när de berättar 

om allvarliga händelser. Min analys visar också på en viss obalans i maktpositionen 

mellan polisen och läsarna samt att bilden av polisen är trovärdig men inte entydig.  

 

Nyckelord 
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English title 

Are the police your friend on Facebook?  

A rhetorical analysis of the police force’s ethos 
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1 Inledning 
Nästan alla människor har nog en uppfattning om polisen. Utifrån tidigare erfarenheter 

och kontakter skapar vi oss bilder om allt från att polisbilar är häftiga till att man borde 

jaga bovar och inte vanliga bilister. Båda dessa uppfattningar finns representerade i det 

material som jag har använt i den här uppsatsen. Eftersom det verkar finnas så vitt 

skilda uppfattningar om polisen är jag intresserad av att undersöka vilken bild som 

polisen själv egentligen förmedlar.  

 

Polisen har en tydligt uttalad strategi att finnas i sociala medier, bland annat på 

Facebook, och under 2012 genomförde Polismyndigheten i Stockholms län en särskild 

satsning på sociala medier. I dag är närvaron i de sociala medierna en naturlig del av 

den ordinarie verksamheten. Den är beslutad och förankrad hos polisledningen. Syftet är 

att poliserna ska ”öka dialogen med allmänheten genom att vara synliga och tillgängliga 

där många människor är” (Rikspolisstyrelsen 2012:4). Bland annat vill polisen ge 

brottsförebyggande information och tips för att minska brottsligheten, berätta om sitt 

arbete för att bidra till ökad trygghet hos allmänheten samt nå ut och få in tips och 

vittnesuppgifter för att kunna lösa specifika brott (Rikspolisstyrelsen 2012). Inläggen på 

Facebook kan alltså förutom att berätta om inträffade brott även handla om var man 

kommer att ha trafikkontroller och vad resultatet av dessa blev, att varna för inbrott och 

berätta hur man kan försvåra för tjuven eller att be om hjälp med iakttagelser av olika 

händelser, till exempel olösta brott.   

 

Sedan polisen börjat arbeta aktivt med sociala medier har den nu en 

kommunikationskanal där den kan nå ut till fler människor än tidigare, utan att möta 

dem öga mot öga. Facebook öppnar för att alla som vill kan följa polisen – på det sätt 

som polisen själv bestämmer. På Facebook har polisen all möjlighet att skapa vilken 

bild den vill av sig själv. Den möjligheten känns extra aktuell att diskutera i en tid då 

polisen bland annat varnar för att vem som helst kan skapa sig en identitet på Facebook 

och själv välja hur hen vill framställa sig själv. Polisen anser att den bild som den 

presenterar av sig själv är viktig för att vinna människors förtroende: ”Den bild 

människor har av Polisen kommer att avgöra hur stort förtroende de kommer att ha för 

polisen. Detta förtroende bidrar både till människors trygghet och vilja att samarbeta 

med Polisen” (Stakston, 2013:9). 
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Närvaron i de sociala medierna innebär att de enskilda poliserna själva kommunicerar 

med allmänheten i stället för att en särskilt utsedd kommunikatör eller presstalesperson 

gör det. Därmed har polisernas skrivarbete utökats från att skriva t.ex. utredningar och 

interna polisrapporter till att även skriftligt kommunicera med en bredare allmänhet på 

Facebook. Det innebär också att texterna tydligt kan skilja sig åt, beroende på vem som 

skriver dem, även om det finns en handledning att ta stöd av.  

 

2 Syfte 
Syftet med min studie är att genom en retorisk textanalys utreda vilken bild polisen ger 

av sig själv på Facebook och framför allt visa hur den framställer sin egen trovärdighet. 

Som en del av min kartläggning kategoriserar jag också de händelser som polisen väljer 

att uppmärksamma på Facebook. Genom att granska inläggen vill jag se vilka delar av 

verksamheten som polisen är angelägen om att lyfta fram – och utifrån inläggen 

diskutera hur de omnämnda händelserna kan tänkas påverka bilden av polisen. 

 

3 Bakgrund 
Jag inleder detta kapitel med en sammanfattning av hur svenskarnas 

Facebookanvändande har utvecklats. Därefter visar jag hur polisens närvaro på 

Facebook ser ut. 

 

3.1 Sociala medier 
Facebook började användas år 2004 och expanderade, precis som andra sociala medier, 

kraftigt under åren 2007–2012. Varje år har ytterligare 10 procent av befolkningen 

anslutit sig. Under 2012 stagnerade ökningen och i dag använder 64 procent av Sveriges 

befolkning över 18 år sociala medier. Sociala medier används främst av personer i 

åldern 11–65 år. Bland personer över 75 år är det få som dagligen använder sociala 

medier (Findahl 2012:9ff).  

 

Facebook är alltså en typ av socialt medium. Där kan alla användare skapa sin egen 

personliga profil, hålla kontakt med släkt och vänner samt dela med sig av bilder, 

filmklipp, tidningsartiklar och egna kommentarer. Därutöver använder många Facebook 

för att nätverka, både privat och i yrkeslivet. Allt fler företag och myndigheter finns på 

Facebook. Många, till exempel Försäkringskassan och SAS, håller en dialog med sina 

följare genom att offentligt svara på deras frågor. Facebook börsintroducerades på 
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amerikanska Nasdaq 2012 och hade i slutet av året över en miljard aktiva konton 

(Facebook, u.å). 

 

Språket på Facebook är ofta personligt och av karaktären småprat. Privatpersoner gör 

inlägg om allt från vad de har ätit till middag och att de inte kan sova till att de har 

semester, är gravida eller har bytt jobb. Företag är mer eller mindre formella med en 

stor variationsvidd. På Facebook kan alla förstås skriva som de själva vill, men 

talspråksliknande vardagligt språk torde vara den språkform som förekommer mest. 

 

Språkkonsulten Jenny Forsberg menar att sociala medier suddar ut skillnaden mellan 

tal- och skriftspråk, bland annat eftersom människor tidigare har använt talet 

huvudsakligen för dialog och skriften för monolog. I de sociala medierna, däremot, 

förändras kommunikationsmönstret eftersom människor här för dialoger även i skrift, 

vilket förändrar språket. ”I sociala medier pågår en dialog som kan vara nästan lika 

snabb som talet, men vi använder skriften för att kommunicera” (Forsberg 2012:27). 

Forsberg menar därför att det är okej för t.ex. företag att släppa in talspråket i de sociala 

mediernas skriftliga kommunikation, åtminstone så länge det passar företagets 

kommunikationsstrategi. Hon varnar dock för att blanda olika språkliga stilar på samma 

Facebookkonto. 

 

Den som har ett eget konto på Facebook bestämmer själv hur den vill skriva sina inlägg, 

vilket språk och vilken ton som hen ska använda – och vilken bild av sig själv som hen 

vill förmedla. På Facebook finns stora möjligheter att lägga ut en idealbild av sig själv, 

att med ord och bild berätta om hur lyckad och lycklig man är. Ingen – vare sig 

privatperson, företag eller myndighet – är skyldig att berätta allt om sig själv.  

 

3.2 Polisen på Facebook 
Den svenska polisen startade sin nationella sida på Facebook den 8 september 2011. 

Därutöver representerades polismyndigheter i 18 län på Facebook 2012. Många län 

hade mer än en sida. Totalt följde 286 000 personer polisen på Facebook under 2012 

(Orre & Wallentin 2013:9).  
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Flera polismyndigheter har fått stor uppmärksamhet för sitt sätt att använda sociala 

medier. Många skriver humoristiskt och lyfter fram sådant som egentligen inte är en 

polisiär händelse: 

Jag och kollegan blev skickade till ett ärende på Väster i Lund. En förbipasserande hade 
observerat en man som suttit på samma plats i flera dagar. Man var orolig att något hänt 
mannen.  
Vi kom till platsen, hittade mannen och kunde konstatera att vi polisiärt inte kunde göra 
något för honom. Dock var det rådande vädret direkt livsfarligt med tanke på att det var 
plusgrader. 
Ring oss hellre en gång för mycket än inte alls. Trevlig helg! 
//Lundapolisen, Christian  

Texten illustrerades med en bild på en smältande snögubbe (Polisen i Lund, Facebook, 

1 mars 2013). 

 

Polisen har ibland fått kritik för sitt agerande på Facebook, t.ex. för att den har använt 

en intern jargong och publicerat osakliga inlägg. Nedanstående inlägg har t.ex. blivit 

JO-anmält (Sveriges Radio, 2013):  

Igår hittade vi en ung tjej på cykelvägen. Hon hade skurit sig själv med ett rakblad i 
armvecket. Det fanns mycket blod och hon var inte särskilt samarbetsvillig. (Polisen i 
Växjö, Facebook) 

 
Rikspolisstyrelsen har tagit fram en handledning för polisens närvaro i sociala medier. 

Där står bland annat att användandet av sociala medier ska leda till en dialog mellan 

poliser och medborgare. Handledningen hänvisar till språklagens elfte paragraf, där det 

står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och 

uppmanar poliserna att inte i onödan använda facktermer, interna förkortningar, 

kanslispråk eller värdeladdade ord som kan uppfattas som kränkande samt att använda 

korrekta ordformer och att stava rätt.  

Sociala medier präglas av en öppen attityd och ett lättsamt språk som är enkelt i sin 

utformning (Rikspolisstyrelsen 2012:11).  

Handledningen uppmanar också bl.a. poliserna att förmedla fakta – inte åsikter – samt 

att använda en mänsklig ton.  

De inlägg som görs bör dels vara kopplade till syftet med närvaron i sociala medier och 

dels till det övergripande uppdraget att öka tryggheten och minska brottsligheten.  

 

Rikspolisstyrelsen har också gjort en utvärdering av sin närvaro i sociala medier. Syftet 

var bl.a. att se hur dess arbete uppfattas såväl externt som internt. Totalt deltog 14 287 

personer i undersökningen genom att via en länk svara på 15 frågor. Länken var 

publicerad på minst 46 av polisens Facebooksidor och Twitterkonton men kan ha 

förekommit på fler ställen om andra poliskontor eller privatpersoner har valt att också 
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publicera länken. Resultatet visar att 96 procent anser att polisen ska finnas i sociala 

medier och att 93 procent tycker att polisens information i sociala medier är intressant. 

Av de svarande ansåg 58 procent att deras förtroende för polisen har ökat i och med 

närvaron i sociala medier, och endast 2 procent svarade att deras förtroende har minskat 

(Rikspolisstyrelsen, 2013). 

 

Polisens nationella sida hade flest följare, 38 000 (Orre & Wallentin 2013). Den 4 maj 

2013 hade polisen i Täby 2 339 följare (Facebook u.å, Polisen i Täby) och polisen i 

Sollentuna 3 509 följare (Facebook u.å, Polisen i Sollentuna). Det är främst personer 

mellan 18 och 64 år som följer polisen (Stakston 2013). 

 

4 Bakgrund 
Eftersom Facebook är en relativt ny kanal är forskningen om den fortfarande i sin linda. 

Jag presenterar överskådligt vad som tidigare har undersökts inom sociala medier och 

ger också en introduktion till politisk kommunikation. 

 

4.1 Sociala medier 
Fransisco Pérez-Latre, Idoia Portilla och Cristina Sanchez Blanco konstaterar att det än 

så länge mest finns handböcker i hur man hanterar sociala medier, snarare än forskning 

inom området (Perez-Latre m.fl 2011). Den forskning som finns är i första hand 

koncentrerad till reklam och marknad. Perez-Latre hänvisar bl.a. till Erik Qualman som 

beskriver umgänget i sociala medier som ”en tid av direkt kommunikation, transparens, 

narcissism och deltagande” (Perez-Latre m.fl. 2011:66). De menar att 

masskommunikation inte längre fungerar på traditionellt sätt, eftersom människor 

numera hellre litar på enskilda personer än på massmedia. Detta är i sig ingenting nytt. 

Perez-Latre m.fl. gör en jämförelse med Lazarsfeld (1955) som betonar att en person 

som läser något och sedan diskuterar det med andra inte bara är en social aktör utan 

också en kommunikatör och en del av masskommunikationens nätverk (Perez-Latre 

m.fl. 2011:70). Det synsättet skulle innebära att det är viktigt för polisen att visa sig som 

personer och inte bara som en myndighet på Facebook; polisen är en kompis som 

läsarna kan lita på.  

 

Bruce J. Perlman (2012) har gjort en kartläggning över hur några av USA:s 

myndigheter som använder sociala medier. Han hänvisar bland annat till en 
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undersökning gjord av Crump 2011, som visar att den brittiska polisen sedan 2008 

kommunicerar via Twitter. Detta har emellertid lett mer till en envägskommunikation än 

till den dialog som det från början var tänkt. Den brittiska polisens mål med att använda 

sociala medier är snarlikt den svenska polisens: att öka allmänhetens medverkan till att 

minska brott, uppmuntra till ansvarstagande och öka förtroendet för polisen. Enligt 

Perlman (2012) har detta dock inte riktigt lyckats, vilket skulle kunna bero på såväl på 

den hierarki som råder inom polisen som att man inte har lärt sig att ta tillvara på det 

innehåll som skapas av andra användare än polisen. ”They are less able to take 

advantage of the possibilities for user-created content and the freely networked nature of 

SMS [Social Media Sites, min anmärkning] as opposed to a more traditional ’push-pull’ 

model of Internet communication” (Perlman 2012:69).  

 

Även den svenska polisen använder sig mer av monolog än dialog i sociala medier. Det 

konstaterar Elin Boström och Garbrielle Andersson som har undersökt hur polisen 

kommunicerar i sociala medier. Genom såväl intervjuer med poliser som analys av 

innehållet i rikspolisens kanaler för sociala medier har Boström & Andersson 

konstaterat att polisens arbete med Facebook är strukturerat och genomtänkt. De 

vanligaste budskapen på polisens nationella Facebooksida är händelsebeskrivningar, 

brottsförebyggande information och information om begångna brott (Boström & 

Andersson, 2013). 

 

Barbro Garneij Hansson (2012) har studerat de inlägg som två poliskontor, Södermalm 

och Uppsala, har gjort på Facebook under en tvåmånadersperiod. Författaren konstaterar 

att inläggen tenderar att vara skrivna på ett alltför tillkrånglat språk. Garneij Hansson 

menar att de språkliga riktlinjer som polisen har satt upp för sociala medier således inte 

följs fullt ut. Hon visar bl.a. exempel på när polisen använder fackuttryck som de inte 

förklarar trots att de kan vara svåra att förstå för gemene man. 

 

Anna Daghall och Nalawit Pietros diskuterar i en kandidatuppsats hur människor genom 

att publicera bilder skapar sin identitet på Facebook.  

Användarna vi undersökte vill visa den bästa bilden av sig själva samtidigt som användarna 

vill visa en så verklighetstrogen bild som möjligt. (Daghall & Pietros, 2012:28) 
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De konstaterar att även om användarna försöker att visa sin personlighet så har de 

fortfarande makten att bestämma vad som ska publiceras, ”vilket leder till att det inte 

blir en verklig bild av användarna utan en försköning” (2012:28). 

 

Jessica Kniewald har undersökt talarmarkörer i bloggspråk. Hon drar slutsatsen att 

personen bakom orden märks mycket väl och visar att texter inom samma ämne till stor 

del präglas av skribentens språkliga stil (Kniewald, 2011). 

 

4.2 Politisk kommunikation 
Som myndighet har polisen en maktposition gentemot medborgarna. Jesper Strömbäck 

beskriver samspelet mellan medborgare, medier och makthavare (Strömbäck 2000). 

Han beskriver bland annat de selektiva processer som är sammanbundna med 

människors åsikter: selektiv exponering, selektiv perception, selektiv uppmärksamhet 

samt selektiv hågkomst. Kort uttryckt innebär de olika begreppen att människor helst tar 

till sig, uppmärksammar och kommer ihåg information som överensstämmer med deras 

egna åsikter och undviker sådant som strider mot dem. ”Vi kan inte komma ihåg allt, 

alltså tenderar vi att komma ihåg sådant som är till stöd för oss själva, som stärker vår 

egen position i något sammanhang” (Strömbäck 2000:85). För polisen skulle den teorin 

i så fall innebära att de flesta som följer dem på Facebook redan tycker att polisen är 

bra. Det bekräftas också av den enkät om polisens närvaro i sociala medier som 

Rikspolisstyrelsen har genomfört. Svaren visar att majoriteten av dem som har svarat är 

mycket positiva till polisens närvaro på Facebook. Vidare konstaterar man att 

”allmänheten som väljer att gilla Polisen på Facebook gillar Polisen” (Stakston 

2013:68). De personer som väljer att följa polisen på Facebook har således redan en 

välvilligt inställd attityd till myndigheten. 

 

Strömbäck hänvisar också till Walter Lippmans triangulära teori, att det finns en 

relation mellan å ena sidan verkligheten och å andra sidan bilden av verkligheten. Och 

att människors handlande är en konsekvens av hur deras bild av verkligheten ser ut 

(Strömbäck 2000:97ff). Utifrån den teorin visar Strömbäck att det råder stor skillnad 

mellan människors bild av en politiker och hur det egentligen är i verkligheten. 

Detsamma gäller människors bild av polisen: polisen väcker ofta känslor, både positiva 

och negativa beroende på vem man frågar.  
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4.3 Sammanfattning av forskningsläget 
Forskningen om sociala medier är alltså främst koncentrerad till reklam och marknad 

snarare än till myndigheters interagerande gentemot medborgare. Tidigare forskning 

visar dock att den brittiska polisen har haft framgång genom sociala medier. Även den 

svenska polisens närvaro på Facebook har undersökts i mindre omfattande utsträckning, 

både språkligt och innehållsmässigt. Ämnet saknar dock än så länge djupare forskning.  

 

5 Material 
Jag har använt material från poliskontoren i Täby kommun och Sollentuna kommun. 

Båda kommunerna finns strax norr om Stockholm och har ungefär lika många invånare: 

ungefär 65 000 i Täby kommun och 66 000 i Sollentuna kommun. Jag har gjort ett urval 

genom att välja samtliga inlägg från båda poliskontoren under en specifik tidsperiod – 

oktober och november 2012. De två poliskontoren publicerade 27 (Täby) respektive 26 

(Sollentuna) inlägg under perioden, vilket ger en totalsumma på 53 inlägg. Genom att 

göra urvalet på detta sätt kan man också se hur pass aktiva Facebookanvändare 

poliserna är i tjänsten. Med det här urvalet har jag inte behövt välja till eller välja bort 

inlägg som skulle kunna vara extra intressanta eller ointressanta. Jag har valt att 

undersöka texter från två poliskontor för att få ett bredare underlag än om inläggen kom 

från endast ett poliskontor. 

 

6 Metod 
Jag har sammanställt de inlägg som har publicerats under tidsperioden och delat in dem 

i fem kategorier för att se vilken typ av händelser som polisen väljer att publicera på 

Facebook: inbrott, trafik, information, förebyggande verksamhet och småprat. Inläggen 

visar ju bara en liten del av polisens hela verksamhet, och det är därför intressant att se 

vilka bitar de väljer att fokusera på i just den här kanalen och om de båda kontoren 

tycker att samma typ av händelse är viktig att lyfta fram. Jag har också noterat hur 

många inlägg som illustreras med bild även om jag i övrigt inte analyserar bilderna.  

 

6.1 Retorisk analys 
För att ta reda på hur polisen framställer sin trovärdighet har jag gjort en retorisk analys.  

Brigitte Mral (2000), definierar retorik som ett ”sätt som människor använder för att 

påverka varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av symboler. Och 

symboler kan då vara både verbala och icke verbala” (Mral 2000:151). I min 
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retorikanalys undersöker jag, med stöd av Karlberg & Mrals (1998) modell för 

retorikanalyser, hur de utvalda texterna kan tänkas påverka läsarens bild av polisen 

utifrån retorikens ethos, d.v.s. karaktär och trovärdighet. Det är den del som många 

retorikforskare anser är viktigast. De andra två centrala delarna är pathos (känslor) och 

logos (fakta). Dessa tar jag inte upp här eftersom jag i det här sammanhanget har valt att 

fokusera på ethos eftersom Rikspolisstyrelsen poängterar vikten av polisens 

trovärdighet. ”Om man inte kan skapa trovärdighet i sitt framförande så når man inte 

fram”, menar Mral (Mral 2000:154). Jag strävar också efter en helhetssyn för att kunna 

värdera och analysera den bild som polisen ger av sig själv. ”Retorikanalys /…/ frågar 

inte bara efter byggstenarna, textens form, utan efter hur texten fungerar i ett bestämt 

sammanhang och inför en given eller tänkt publik” (Mral  2000:157).  

 

”Att studera ethos handlar om att ta reda på hur talaren, författaren, företaget – den som 

står bakom texten – framställer sin identitet”, skriver Karlberg & Mral (1998:31), och 

utifrån den analysmodell som de presenterar har jag valt ut fem frågor som jag utgår 

från när jag analyserar texterna:  

  Vilken karaktär antar polisen? 

  Hur hänvisar polisen till sin auktoritet? 

  Hur skapar polisen förtroende och vi-känsla? 

  Hänvisar polisen till gemensamma intressen, ideal, värderingar och erfarenheter? 

  Framstår polisen som kunnig, omdömesgill och trovärdig? 

 

Jag har analyserat inläggen från vart och ett av de två poliskontoren och därefter jämfört 

dem. Jag har främst undersökt inlägg som representerar den vanligaste innehålls-

kategorin hos respektive kontor – inbrott hos Täbypolisen och trafik hos Sollentuna-

polisen – men även jämfört dem med de inlägg som representerar andra innehållsliga 

kategorier. Detta har jag gjort för att få stöd i mina slutsatser samt för att se om 

resultatet blir annorlunda när jag studerar andra kategorier.  

 

7 Resultat 
I inläggen på de två poliskontorens Facebooksidor finns information om allt från inbrott 

och trafikkontroller till mer lättsamma händelser som att Sverige spelar EM-kval på 

Friends arena i Solna. De flesta inläggen handlar om inbrott (Täbypolisen) och trafik 

(Sollentunapolisen).  
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Det finns både skillnader och likheter mellan de två poliskontoren, vilka jag redovisar i 

avsnitt 7.5. Först ska jag ge en bild av hela materialet som finns inlagt i sin helhet i 

bilaga A och B. 

 

7.1 Inlägg – överskådligt  
Jag har delat in inläggen i fem innehållskategorier. Kategorierna jag har valt är: 

Inbrott Inlägg som berättar om ett eller flera specifika inbrott. 
 

Trafik Inlägg som handlar om hastighets- och nykterhetskontroller men även 
om t.ex. halka och vinterdäck. 
 

Information Inlägg som handlar om polisens verksamhet, t.ex. vad man gör om 
dagarna och hur man arbetar med vissa frågor. 
 

Förebyggande 
verksamhet 
 

Inlägg som handlar om hur man förebygger brott och olyckor. 

Småprat Inlägg som egentligen inte berättar så mycket om polisens verksamhet, 
t.ex. att det är dags för sista fotbollsmatchen på Råsunda stadion. Även 
om polisen var där och arbetade har jag kategoriserat inlägget som 
småprat eftersom det inte direkt handlar om vad de har gjort under 
kvällen.  

 
Därutöver noterar jag också hur många inlägg som illustreras med en bild. 

 

Ofta har det varit lätt att se vilken kategori ett inlägg tillhör, men i ett fåtal fall har jag 

fått göra en bedömning av vilken kategori som är mest lämplig för inlägget. Det gäller 

inlägg som kan klassas antingen som information, förebyggande eller småprat eftersom 

de ibland går ihop med varandra 

 
 Antal inlägg 

okt-nov 
Bild Inbrott Trafik Info Förebyggande Småprat 

Täby 27 6 17 3 3 4 - 
Sollentuna 26 25 - 11 10 - 6 
TOTALT 53 31 17 14 13 4 6 
 
Av tabellen framgår att polisen i Sollentuna i alla fall utom ett har publicerat en bild till 

sina inlägg, något som skiljer dem från polisen i Täby som under den aktuella perioden 

endast har publicerat bild sex gånger. Täbypolisen har i första hand rapporterat om 

inbrott, något som inte alls förekommer hos polisen i Sollentuna. Där är information om 

trafikhändelser den mest förekommande kategorin, men man publicerar även en stor del 

allmän information och småprat.  
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7.2 Dialog med läsaren 
Facebook är ett forum för dialog mellan skribent och läsare. Många företag och 

myndigheter utnyttjar också den möjligheten, men det gör sällan polisen. I det 

genomgångna materialet har jag endast hittat tre inlägg där polisen besvarar 

kommentarer: 

Sollentuna den 2 oktober (som svar på en kommentar om att polisen kör för fort):  
Det är svårt för oss att uttala oss i enskilda fall. Däremot har vi som polismän befogenhet att bryta 
mot vissa trafikregler även om vi inte kör under utryckning. Kollegorna på Södermalm skrev om 
detta för ett tag sedan, gå gärna in och läs mer där (länk) /Jenny 
 
Sollentuna den 29 november (som svar på en fråga om vad volontärer är):  
Precis, volontärverksamheten bygger på frivillighet och engagemang.Volontärerna hjälper oss 
poliser med diverse brottsförebyggande och trygghetsskapande uppdrag. Läs gärna mer om 
volontärverksamheten (länk) /Polisassistent Jenny 
 
Täby den 25 oktober (som svar på hur fler kan engagera sig i t.ex. föräldravandringar):  
Bessie och Mia, tack för era synpunkter! Någon annan som har förslag på åtgärder kring detta? 
 

I polisens handledning står att de i första hand ska besvara kommentarer som rör 

polisens verksamhet ”men det är även möjligt att uppmuntra till dialog genom inlägg 

som visar att vi deltar i och lyssnar på de diskussioner som pågår” (Rikspolisstyrelsen, 

2012:11). 

 

7.3 Täby 
Stilen på Täbypolisens inlägg är blandad. Många inlägg innehåller endast fakta och det 

är svårare att hitta känslomässiga yttringar eller bildspråk. I många fall saknas du-tilltal 

och även vi-omtal.  Detta gäller särskilt de inlägg som handlar om inbrott, den 

vanligaste kategorin.  

 

När Täbypolisen berättar om de inbrott som har ägt rum håller de en tämligen formell 

stil med korta meningar. Något småprat förekommer sällan, utan varje mening är en 

kortfattad beskrivning av vad som har hänt, ofta i form av meningsfragment. Det är 

även ont om uttryck för känslor i texten: Spår säkrade. Gärningsmannen har använt 

stege för att nå upp till fönstret. Okänt vad som tillgripits. En förklaring till stilen skulle 

kunna vara att texterna i första hand inte är skrivna för målgruppen – följarna på 

Facebook – utan troligen skrivs utifrån noteringarna i polisens interna rapporter. 

Inläggen får då samma typ av kortfattade, faktaspäckade språk utan några värderingar. 

Min tanke stärks ytterligare av att det är förhållandevis mycket fakta i Täbypolisens 

inlägg. Läsaren får veta var inbrottet har ägt rum, troligt klockslag, tillvägagångssätt och 
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om något har blivit stulet. Ibland får läsaren också veta att en teknisk undersökning är 

utförd och att spår är säkrade. Läsaren vet dock inte om polisen har gjort en teknisk 

undersökning även i de andra fallen. Det framgår inte av texterna, och det går inte att 

gissa om det beror på att det inte har blivit gjort eller om polisen bara, medvetet eller 

omedvetet, har utelämnat den informationen. Det gör att läsaren kan känna ett visst 

tvivel. Förtroendet för polisen kan minska om texterna gör att polisen uppfattas som 

slarvig och inkonsekvent. 

 

I inläggen som handlar om inbrott antar polisen en auktoritär roll. Polisen presenterar 

enbart fakta som läsaren får acceptera. Uttryck som teknisk undersökning, spår säkrade, 

gärningsmannen/männen samt har tillgripits kan tolkas som tecken på effektivitet och 

handlingskraft och stärker ytterligare bilden av polisen som auktoritet. Men uttrycken 

tyder också på en viss yrkesjargong, en egen kommunikationsgemenskap, som läsaren 

kanske känner sig främmande för. Läsaren kan då bli osäker på om hen är inbjuden att 

delta i en ömsesidig kommunikation på Facebook.  

 

Polisen i Täby skriver i några inlägg att trenden tyvärr håller i sig. Det kan tolkas som 

uppgivenhet över att ännu ett inbrott har skett, men också som beklagan över att det har 

fått hända ytterligare en gång, att polisen är på samma sida som sina läsare. Polis och 

läsare har samma värderingar vilket väcker en känsla av samhörighet.  

 

Polisen beskriver också hur en kvinna (den 14 november) har fått två stenar inkastade 

genom sitt sovrumsfönster. ”En av stenarna landade i kvinnans säng där hon låg och 

sov och genom en ren slump missade stenen kvinnan.” Det är en påtaglig och obehaglig 

bild av händelsen som framkallar känslor. Det kan bidra till att förändra bilden av 

polisen. Genom bilden av det inträffade får polisen inte längre bara en aura av 

auktoritet, utan den får nu också rollen av någon som ska hjälpa folk att känna sig 

trygga. Läsaren har blivit berörd.  

 

Polisen berättar (den 16 november) om ett narkotikabeslag som de har gjort hos några 

ungdomar. De talar om sig själva som närpolisen och tilltalar läsarna med ni och ni 

föräldrar vilket gör att samhörigheten och dialogen finns där. Däremot är dialogen med 

läsarna i flera av inbrottsinläggen nästan obefintlig. Polisen upprepar gärna meningen 

”Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha samband med inbrotten, eller ha 
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andra tips, ring 11414 och berätta. Vid pågående brott ring 112”. Vid några tillfällen 

blir läsaren i stället direkt tilltalad av polisen. Har du gjort några iakttagelser?  Det kan 

bidra till att läsaren här känner en större samhörighet med polisen. Läsaren kan hjälpa 

polisen och vice versa. I de fall du-tilltalet saknas uteblir den samhörigheten även om 

läsaren uppmanas att reagera. Polisen i Täby talar sällan direkt om sig själv. I några fall 

står det att vi har ett inbrott att rapportera men lika vanligt är att de skriver t.ex. Vill 

åter igen trycka på detta samt Har tyvärr tre st. inbrott att rapportera om. Då växer 

återigen klyftan mellan polis och läsare. De är inte längre ”du och jag”. Polisen framstår 

nu som en myndighet med formell ton. Detta kan förstås också tolkas som att skribenten 

har utelämnat subjektet eftersom hen anser det självklart att det är vi eller jag som är 

avsändare. För den som tolkar det så blir relationen till polisen naturligtvis en annan, en 

som ligger närmare läsaren. När polisen den 22 oktober på förekommen anledning 

hänvisar till den information som har gått ut till alla tonårsföräldrar i Täby talar 

auktoriteten.  

 

Läsaren får också flera tips av polisen. Då uppfattar hen den antagligen som hjälpsam, 

som att polisen bryr sig:  

Ser du någon som inte passar in i ditt bostadsområde, fråga denne vad den gör där eller vem 

den ska besöka (17 oktober). 

Lås fast stegarna eller stoppa undan dessa så att man inte underlättar för tjuven (19 

november). 

Genom att polisen relaterar till vardagshändelser i läsarens liv ökar också 

samhörigheten: Ni, främst kvinnor, som ska hämta barn på dagis, fritids eller i skolan. 

Lämna INTE handväskan kvar på sätet under tiden. Läsaren kan nog se framför sig 

både barn och handväskor och sätta sig in i den beskrivna situationen.  

 

I övriga inlägg, när polisen skriver mer fritt, är språket mer levande och läsaren får 

antagligen en något annan bild av polisen, t.ex. att den är hjälpsam. ”Kvällarna är alltid 

mest besökta och trycket på passenheten är hög. Det går bra att beställa tid för ansökan 

om pass på vår hemsida”. Men närmare läsaren än så kommer de inte i sina texter. 

Polisen i Täby blir aldrig riktigt kompis med läsarna. Inte ens när de bjuder in till 

dialog. Den 25 oktober skriver polisen i Täby att allt färre personer engagerar sig i 

denna viktiga verksamhet… vad kan det bero på? Diskutera gärna, kom med förslag på 

förbättringar och tyck till här på vår sida! Detta är det enda inlägg där polisen 
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uppmanar till dialog och samarbete. De får in två tyckanden från läsarna och besvarar 

dessa med ett tack och uppmuntran till fler synpunkter. 

 

7.4 Sollentuna 
Sollentuna använder gärna ett direkt tilltal, skriver om sig själva som vi eller jag och 

skriver under inläggen med skribentens förnamn. Det gör att inläggen känns personliga. 

Läsarna vet vad poliserna på närstationen heter. Det ökar trovärdigheten och hjälper 

läsarna att skapa sig en bild av dem. Polisen tilltalar läsarna med du eller er läsare. Det 

skapar en samhörighet, läsaren känner sig inkluderad i den gemenskap som polisen har 

skapat på Facebook. Sollentuna publicerar i nästan alla inlägg också en bild som 

relaterar till det aktuella ämnet. Tilltalet, bilderna och de personliga inläggen gör att 

läsaren får en tydlig och konkret närbild av vad polisen egentligen gör om dagarna, 

åtminstone av de händelser som de delar med sig av. Urvalet av händelser beskriver 

förstås bara en liten del av polisens vardag. Enligt Rikspolisstyrelsens enkät om sociala 

medier är det ändå uppskattat. ”Det uppfattas /.../ som mycket positivt att man fått en 

större insyn i Polisens verksamhet” (Rikspolisstyrelsen 2013:33). 

 

Även i Sollentuna växlar poliserna mellan flera olika roller. Beroende på typ av inlägg 

så växlar de mellan rollen som myndighet, kompis och den omtänksamma polisen. I 

vissa inlägg agerar de i alla tre rollerna. Läsaren ska få känslan av att polisen finns här 

för hen. Det är enligt önskemål från läsarna som polisen har haft en trafikkontroll. Och 

det börjar också bli dags att lägga om till vinterdäck; ett tips från någon som vill hjälpa 

läsaren att undvika olyckor i trafiken. Läsaren uppmanas också omtänksamt nog att 

köra försiktigt och i ett annat inlägg att tänka på att använda reflexer. Karlberg & Mral 

(1998) menar att en väl vald roll kan öka trovärdigheten. De jämför t.ex. kompisrollen 

med pratshower i tv: ”Programledarna /…/ legitimerar sin roll genom att visa äkta 

engagemang och känslor samt genom att referera till egna erfarenheter” (Karlberg & 

Mral 1998:32)   

 

Bilden av de omtänksamma och hjälpsamma poliserna som finns där när medborgarna 

behöver dem förstärks ytterligare av de känslor som polisen framkallar. Läsaren får veta 

att inga onyktra människor kör runt på gatorna i Sollentuna, och hen ska också sätta sig 

in i vilka konsekvenser som väntar om polisen inte kontrollerar buset. Polisassistent 

Jennys fråga till läsarna den 2 oktober, om inte detta förebyggande arbete är ett sätt att 
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jaga buset, är retorisk och antyder att det hon skriver är en allmän sanning och inget 

enskilt tyckande. Läsaren borde således nicka för sig själv eftersom hen förväntas dra 

samma förnuftiga slutsats. För mitt i den hjälpsamma tonen kan läsaren också känna en 

viss auktoritet. Läsaren bjuds in till gemenskapen men inte till någon diskussion. 

Läsaren ska förstå att polisen har rätt och att sanningen är odiskutabel. Polisen berättar 

också att 40 förare har kontrollerats och att det kanske kommer att bli en ny lasermätt 

hastighetskontroll. Polisen låter läsaren veta att det ligger i deras makt att bestämma. 

Bilden på blåsinstrumentet förstärker ytterligare situationens allvar och bilden av 

polisen som kontrollerande instans.  

 

I Sollentuna berättar polisen gärna för läsarna vad de ska eller bör göra. Bilisterna måste 

utöka avståndet. Det är viktigt. Dessutom nämns de lagstadgade datum som gäller för att 

använda vinterdäck.  Även om läsarna kan ana att delar av informationen finns av 

omtanke så är de här inte jämlika med polisen som genom sina ord påminner om att de 

är en myndighet, något som också ses som positivt i Rikspolisstyrelsens utvärdering, 

där man värnar om myndighetsuppdraget (Stakston 2013).  

 

I vissa inlägg, de mer lättsamma som jag kategoriserar som småprat, antar polisen också 

rollen som läsarens kompis. Läsaren får till exempel veta att det strax är avspark på nya 

Friends arena. Heja Sverige! Polisen berättar att de inte håller kvällsöppet på stationen 

där medborgarna är välkomna att hälsa på och fika på grund av sjukdom men hoppas att 

vi ses nästa vecka istället och en vecka senare att personalen är åter från sjukdom.  

 

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. Det kan också bidra till att läsaren känner samhörighet med polisen. Ett 

exempel på det är ett inlägg publicerat den 10 oktober:  

I samband med fotpatrull i Sollentuna Centrum träffade vi på den här glada lilla killen! Den totala glädjen han 
visade när vi demonstrerade polisbilen kommer vi leva på länge! /Jenny 
 
Bild på liten kille som provsitter i polisbilen tillsammans med en polis 

Inlägget framkallar känslor och bidrar till att skapa gemenskap mellan polis och 

medborgare. Polisen framstår också som pålitlig. 
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7.5 Sammanfattande om Täby och Sollentuna 
Det finns som synes en del skillnader mellan hur de båda poliskontoren väljer att 

använda Facebook. I Täby handlar de flesta inläggen om inbrott inklusive några tips om 

hur man kan förebygga dem. Sollentuna har på Facebook inte rapporterat om ett enda 

inbrott under tidsperioden. I stället rapporterar de i första hand om olika trafikhändelser, 

men lägger också tid på att berätta om polisens vardag. De beskriver små händelser från 

sin arbetsdag, det som jag klassar som småprat i skrift. 

 

Mral menar att urvalet av nyheter påverkar läsarens världsbild. Hon syftar då på 

journalistiska texter, men slutsatserna torde vara relevanta också när man studerar 

polisernas inlägg: (Det) ”räcker /.../ att konstatera att journalistik, i vilken form den än 

uppträder, naturligtvis alltid har ett syfte och syftet kan just definieras som att hjälpa 

läsaren att begränsa sina val, att ge underlag för opinionsbildning, handlingsalternativ, 

tolkningsval etc” (Mral 2000:152). Om polisen delar det synsättet kan man dra 

slutsatsen att dess val av vilka händelser som ska publiceras på Facebook är välgrundat.  

 

Sollentuna skriver under varje inlägg med namn och håller också ett du-tilltal och ett vi-

omtal i alla inlägg. I Täby varierar tilltal och omtal mycket mer. 

 

I nedanstående tablå har jag sammanställt svaren på de frågor som har legat till grund 

för min analys.  

 Täby Sollentuna 

Vilken karaktär antar polisen? Myndighet och hjälpsam Myndighet, kompis, 
hjälpsam och omtänksam 

Hur hänvisar polisen till sin 
auktoritet? 

Genom ett faktaspäckat 
språk utan känsloyttringar.

Inte särskilt tydligt, men 
genom att presentera 
fakta och även antyda om 
lasermätt kontroll, 
klargöra ett och annat etc. 

Skapar polisen förtroende och 
vi-känsla? Hur? 

I de få inlägg som talar till 
läsaren, t.ex. ett direkt 
tilltal. 

Vi-känslan uppfylls genom 
ett konsekvent tilltal och 
omtal i samtliga inlägg.  

Hänvisar polisen till 
gemensamma intressen, ideal, 
värderingar och erfarenheter? 

Endast indirekt eftersom 
läsaren inte är särskilt 
synlig i inläggen. Men 
intresset för att få fast 
inbrottstjuvar borde vara 
tillräckligt stort hos 
allmänheten för att den 

I de inlägg som handlar 
om trafik skriver polisen 
bl.a. att en trafikkontroll 
har gjorts efter önskemål 
av läsarna. Retoriska 
frågor om att jaga buset är 
en önskan om förståelse 
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information som polisen 
ger skulle vara tillräcklig.  

för polisens arbete, men 
den hänvisar till de 
gemensamma ideal som 
finns, att ingen oskyldig 
ska drabbas. 

Framstår polisen som kunnig, 
omdömesgill och trovärdig? 

Oftast. Men 
trovärdigheten sjunker 
genom visst slarv och att 
läsaren inte är helt säker 
på att hen kan lita på det 
som står skrivet. 

Ja 

 
Som ett exempel på hur texter och roller skiljer sig åt mellan de två kontoren visar jag i 

följande inlägg där båda kontoren berättar om den krogkontroll som de har genomfört 

under oktober. Rapporteringen ser olika ut, vilket jag redovisar i tablån: 

 

 Täby Sollentuna 

Inlägg 23 oktober 
Under lördagskvällen den 20 oktober 
mellan kl. 18.00 och 03.00 
genomförde Täby näpo tillsammans 
med Täby kommuns 
alkoholhandläggare samt 
skattemyndigheten, krogkontroller 
på 11 st. krogar i Täby. 
 Resutatet visade att polisiärt sett 
sköter sig krogarna i Täby bra. 
 Under ett flertal år har kommunen 
tillsammans med närpolisen utbildat 
krogpersonal i ansvarsfull 
alkoholservering och det verkar som 
detta har börjat att ge resultat, 
mindre bråk och minskad 
överservering och allmänt trevligare 
på krogarna. 
 

13 oktober 
Ikväll jobbar vi med en särskild 
satsning i Norrort. Syftet är att 
minska krogrelaterade brott. Detta 
innebär att vi kommer att åka runt 
och besöka krogarna, vara synliga 
och jobba brottsförebyggande. Vårt 
mål för kvällen är helt enkelt att det 
inte ska ske någon misshandel eller 
andra brott på/i närheten av någon 
krog. / Linnea, Fredrik och Calle 
 

Syfte Information om genomförd aktivitet Information inför besöket 

Omtal Tredje person: Täby näpo 
tillsammans med Täby kommuns 
alkoholhandläggare /…/ kommunen 
tillsammans med närpolisen 

Vi: Ikväll jobbar vi /…/ Vi kommer att 
åka runt 

Mest 
framträdande 
roll 

Myndighet: Mycket fakta, ord som 
näpo, skattemyndigheten, 
krogkontroller, polisiärt 
 

Trygg: ”Vi kommer att åka runt och 
besöka krogarna, vara synliga och 
jobba brottsförebyggande. Vårt mål 
för kvällen är helt enkelt att det inte 
ska ske någon misshandel eller 
andra brott på/i närheten av någon 
krog.” 

Övrig roll Kompis: vill ha allmänt trevligare på 
krogarna 

Kompis: Berättar vad vi ska göra i 
kväll 
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Men det finns också likheter mellan de två stationerna. En viss auktoritet framträder hos 

båda, och de markerar gärna att de är en myndighet och att de därför har makt att 

bestämma. 

 

Polisen antar roller som myndighet (när texten får en auktoritär eller formell ton), som 

hjälpsam/omtänksam (när läsaren får tips), som kompis (när polisen är på samma nivå 

som läsaren och en vi-känsla skapas) och som trygghetsskapande (när läsaren känner 

förtroende). Men vilka inslag som väger tyngst varierar. Klart är att när inläggen 

handlar om allvarliga saker, som inbrott eller till viss del trafik så framträder 

myndighetspersonen mer än när inläggen i stället klassas som småprat. ”En auktoritet 

kan användas för att kategoriskt slå fast en i sammanhanget lämplig sanning, en åsikt 

som inte ska ifrågasättas” (Karlberg & Mral 1998:40). Det har naturligtvis också 

betydelse vem som skriver inlägget: olika personer skriver på olika sätt och skribenten 

lyser igenom, vilket man kan se i min analys. Det är troligt att samma person inom 

Täbypolisen konstant använder du-tilltal och vi-omtal medan en annan person undviker 

det.  

 

Jag är medveten om att resultatet skulle kunna bli något annorlunda om jag hade 

djupanalyserat några av de andra publicerade inläggen men underlaget är så pass litet att 

det ändå inte kan anses som kvantitativt, tillfresställande och representativt. Men 

eftersom jag har gjort en överskådlig jämförelse tycker jag ändå att den ger en viss bild 

av vad polisen vill förmedla.  

 

8 Diskussion 
För polisen är den bild som allmänheten har av dem väldigt viktig. Det framgår inte 

minst av den utvärdering av sociala medier som Rikspolisstyrelsen har gjort, där de som 

jag tidigare nämnde konstaterar att den bild som allmänheten har av polisen också avgör 

hur stort deras förtroende blir för polisen. Det är därför viktigt för polisen att bygga ett 

starkt ethos. Vilken typ av roll som är bäst för deras trovärdighet beror säkerligen på 

vem läsaren är och i vilket sammanhang som hen läser polisens händelesnotiser på 

Facebook. Men enligt Brigitte Mral är mycket vunnet om man lyckas skapa en 

samhörighet. ”Om man lyckats skapa ett ’vi’, har man lyckats övertyga, gjort sin egen 

övertygelse till publikens och kan räkna med att den tänker och handlar i önskad 



  

 

19 

riktning” (Mral 2000:159). Min studie visar emellertid att polisen inte alltid lyckas 

skapa den där riktiga vi-känslan. Tonen av myndighet lyser i flera fall igenom, vilket 

gör att polis och medborgare inte blir riktigt jämställda. Men detta kan också vara ett 

medvetet val: ”Det är också viktigt att fortsätta att värna om myndighetsuppdraget i ton 

och tilltal och inte dras med i jakten på gillanden” (Stakston 2013:9) 

 

När ett brott har begåtts i ett område borde det vara rimligt att läsare och polis har ett 

intresse av att förövaren grips. De borde också dela värderingen att fler brott inte ska få 

ske. Därför är en rimlig slutsats att polisen får ett starkt ethos när de berättar om vad 

som har hänt. ”Samhörighetskänslan kan åstadkommas rent verbalt genom att talaren 

hänvisar till intressen, värderingar och annat som hon delar med publiken” (Karlberg & 

Mral 1998:33).  

 

Att inläggen varierar så stort beror sannolikt på att polisen på Facebook representeras av 

flera olika personer som alla har sin egen stil. Trots att de har en skrivhandledning att 

utgå från syns det att det är flera olika skribenter i de inlägg jag har analyserat, framför 

allt är det en stor skillnad mellan de två poliskontoren. Min undersökning får stöd av 

Jessica Kniewalds slutsats att personen bakom orden märks mycket väl och visar att 

texter inom samma ämne till stor del präglas av skribentens språkliga stil (Kniewald, 

2011). Eftersom inläggen i mitt material språkligt skiljer sig åt är det tydligt att 

skribentens eget språk påverkar inlägget och därmed även allmänhetens bild av polisen. 

Trots att polisen har tagit fram riktlinjer för sociala medier, där både språk och innehåll 

tas upp, är det skribenten och inte myndigheten som sätter sin prägel på inläggen.  

 

Att skribentens egen stil lyser igenom behöver i sig inte vara negativt vare sig för 

polisens trovärdighet eller för deras läsare. En personlig touch på inläggen på Facebook 

är nästan ett måste för att nå ut i kanalen.  Enligt den enkät som Rikspolisstyrelsen har 

genomfört är det också uppskattat av läsarna: ”Det upplevs av respondenterna att 

Polisen visar människan bakom uniformen genom att vara öppna, visa sin vardag och 

föra dialog på det sätt man gör i sociala medier” (Stakston 2013:6). Jenny Forsberg tar 

upp just detta i sina råd för hur företagare blir framgångsrika på Facebook: ”Var en 

människa som kommunicerar med andra människor” (Forsberg 2012:14). Enligt Garneij 

Hanssons undersökning av polisens språk på Facebook är polisens inlägg sällan 

talspråkiga (Garneij Hansson, 2012). Min studie visar dock ett något annat resultat, men 
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jag vill samtidigt påminna om att både jag och Garneij Hansson har haft ett begränsat 

material i våra undersökningar. Det vore därför oklokt att utifrån dessa dra en alltför 

långtgående slutsats om vilken typ av språk som polisen överlag använder sig av på 

Facebook. Mitt resultat visar att Täbypolisen håller en tämligen formell ton med många 

fackuttryck, åtminstone i de mer allvarliga inläggen. Sollentunapolisens inlägg är mer 

vardagsspråkliga, men också korrekt formulerade. Men precis som i Garneij Hanssons 

studie visar även min undersökning att polisen ibland använder fackuttryck som de inte 

förklarar och som alla läsare kanske inte känner till sedan tidigare. 

 

Catharina Nyström Höög, Hedda Söderlund och Marie Sörlin hänvisar till Sarangi & 

Slembroucks (1996) forskning som visar att förändringen i myndigheters språkbruk är 

en konsekvens av samhällsförändringen. Myndigheternas språk har intimiserats, blivit 

mer personligt. Skälet skulle kunna vara att den offentliga sektorn har närmat sig den 

privata sektorn. Författarna hänvisar till såväl Skatteverket som Försäkringskassan som 

båda är aktiva på Facebook (Nyström Höög m.fl, 2012). Linnea Hanell pekar på 

problemet med specifika myndighetsord. En enkät, där hon har låtit webbanvändare ge 

sina synpunkter på Skatteverket och Försäkringskassans webbplatser, visar att 

terminologin ofta ställer till problem. Samtidigt har Försäkringskassan också fått kritik 

för att man har använt ett alltför lättvindigt språk, till exempel ordet vabba i stället för 

stanna hemma för vård av barn (Nyström Höög m.fl, 2012). Samma problem kan anas 

hos Täbypolisen som blandar språk som innehåller intern terminologi med mer 

vardagligt språk  

 

I flera texter saknas känslomässiga yttringar och bildspråk. Det är något som Karlberg 

& Mral menar väcker känslor på ett annat sätt. Ett inlägg som saknar känslor kan 

uppfattas som nonchalant och tolkas som tecken på bristande engagemang: ”I en 

situation där till exempel indignation eller medkänsla skulle vara det normala väcker 

frånvaron av känslor till och med stor irritation. Vi frågar oss hur talaren kan vara så 

oberörd, eller till och med omänsklig” (Karlberg & Mral 1998:35). Medmänsklighet 

anses av läsarna också vara viktig enligt fritextsvaren i Rikspolisstyrelsens enkät. 

”Medmänsklighet är ett nyckelord för många i relation till Polisen och där sociala 

medier ses som ett bra verktyg för att kunna uttrycka den” (Stakston 2013:33) 
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Att däremot hålla en lättsam ton på Facebook är enligt Jenny Forsberg tillåtet och ibland 

nästan att föredra.  Hon menar att småprat är en del av vår tillvaro, en del av den så 

kallade sociala kompetensen och nödvändigt för den som vill bygga nätverk. Enligt den 

teorin är sociala medier, som alltså ligger nära vårt talspråk, ett sätt att bygga och 

upprätthålla relationer (Forsberg, 2012). Polisen säger själv att man vill öka dialogen 

med medborgarna, vilket i sin tur skapar vi-känsla och ett starkare ethos. Därför måste 

relationsbyggandet vara väl investerad tid. Inlägg som t.ex. handlar om att Sverige 

spelar VM-kval på Friends arena kan inte räknas som viktig information från polisen. 

Den personliga tonen gör emellertid att polisen stärker sin kompisrelation med läsarna 

och därmed sitt ethos. Det är ett exempel på det viktiga småpratet som också gör att 

polisen framstår som mer mänsklig.  

 

Vilka ämnen polisen väljer att berätta om på Facebook är intressant utifrån den s.k. 

primingeffekt som Strömbäck (2000) tillskriver medierna när han beskriver förhållandet 

mellan makthavare, medborgare och medier. Strömbäck pekar på ett stort empiriskt stöd 

för primingeffekten, vilken bland annat innebär att medierna genom att betona vissa 

frågor och aspekter samtidigt som man utelämnar andra påverkar både vilka frågor som 

människor anser är viktiga och hur man uppfattar ansvaret för att ett problem finns och 

inte åtgärdas samt hur man värderar politiska ledare. ”Medierna påverkar vilka tankar 

som finns närmast tillgängliga och därmed den måttstock vi människor använder när vi 

bedömer våra politiska ledare och aktörer” (Strömbäck 2000:214) 

 

Polisen kan naturligtvis inte publicera information om precis alla brott som har begåtts 

eller om precis allt som har hänt under deras arbetsdag. De måste göra ett urval utifrån 

vad som kan vara intressant för allmänheten. Men genom att välja en viss typ av 

information ger man, utifrån Strömbäcks teori, också en bild av vad som är viktigt för 

allmänheten. Enligt den teorin skulle det innebära att inbrotten är den viktigaste frågan 

för Täbypolisen – och därmed också för Täbybon – samtidigt som trafikrapporter skulle 

vara det viktigaste i Sollentuna. För de boende i respektive kommun torde emellertid de 

båda kategorierna vara av likvärdigt intresse, och frågan är hur det påverkar polisens 

ethos att den ena kategorin får så mycket större utrymme än den andra. Det blir extra 

tydligt när man jämför de två poliskontoren med varandra. Eftersom polisen i min 

undersökning dessutom antar något olika roller beroende på om de rapporterar om 
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inbrott eller trafik är de båda kategorierna högst relevanta när man studerar polisens 

ethos. 

 

Strömbäck hänvisar också till gestaltningsteorin, vilken innebär att medierna bara 

beskriver en del av verkligheten, genom att välja vinkel. Det innebär att vissa fakta väljs 

bort och andra lyfts fram. ”Att dessa gestaltningar skiljer sig från verkligheten är en 

självklarhet, ty annars skulle det inte vara en gestaltning utan just en beskrivning. Av 

detta följer att varje gestaltning är en tolkning, och därmed mer eller mindre öppen för 

subjektivitet. Och medveten styrning”, anser Strömbäck (2000:217). Han menar också 

att medierna på så vis bl.a. bidrar till hur människor formar sina moraliska omdömen. 

(Strömbäck 2000) Om jag relaterar till min undersökning ser jag att polisen i Sollentuna 

genom att regelbundet berätta om trafikkontroller och deras konsekvenser kan bidra till 

att ändra människors attityder i fråga om till exempel fortkörning. På samma sätt kan 

Täbypolisens regelbundna rapportering av inbrott vara ett sätt att visa att man tar den 

typen av brott på allvar, samtidigt som man också uppmanar allmänheten att vara 

observant i sitt eget kvarter. Det är inte troligt att det under oktober – november 2012 

inte var ett enda inbrott i Sollentuna och att endast tre händelser var kopplade till 

trafiken i Täby. Det är mer troligt att respektive kontor har gjort ett medvetet val av vad 

man i första hand vill berätta för allmänheten och hur man vill kommunicera. 

 

9 Avslutning och framtida forskning 
Min undersökning visar bara en liten del av den bild som polisen presenterar av sig själv 

på Facebook. I framtiden skulle det vara intressant att göra en mer kvantitativ analys i 

samma ämne. Jag har medvetet utelämnat publicerade bilder i min analys. Detta 

eftersom jag mer ingående ville fokusera på vad själva texterna egentligen säger. Men 

det vore intressant att undersöka hur väl de publicerade bilderna samverkar med de 

analyserade inläggen. Till exempel skulle en framtida forskning i ämnet kunna jämföra 

hur samma skrivna text uppfattas med respektive utan bild. Enligt polisens utvärdering 

av närvaron i sociala medier är bilder viktiga i kommunikationsarbetet och ska främst 

användas ”för att tillföra något till det budskap som Polisen vill förmedla. /…/ Målet för 

bildhanteringen är att de ska påverka bilden av Polisens verksamhet så de bidrar till ett 

fortsatt högt förtroende för Polisen” (Rikspolisstyrelsen 2013:11). 
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Resultatet av min undersökning visar att polisen ger något olika bilder av sig själv på 

Facebook, antagligen beroende på såväl skribent som ämne. Undersökningen visar 

också på en viss obalans i maktpositionen mellan polis och medborgare, även om den 

framför allt i de mer lättsamma småpratsinläggen tenderar att suddas ut. För polisen är 

det som sagt viktigt att ge en trovärdig bild av sin verksamhet, och min studie visar att 

de till stor del lyckas med det. Men att ge en trovärdig bild är inte detsamma som att ge 

en korrekt bild eller en helhetsbild, och läsarna kan inte veta om den bild som polisen 

förmedlar är korrekt. Klart är dock att den visar ett urval av händelser där olika 

kategorier får olika mycket utrymme. Och då är vi paradoxalt nog tillbaka på just det 

som polisen varnar för: att på Facebook kan vem som helst skapa sig vilken identitet 

hen vill. 

 

Kanske blir medborgare och polisen aldrig blir riktiga kompisar på Facebook, men 

kanalen kan ändå bidra till att de upprätthåller en dialog och på så vis kan kommunicera 

med varandra på ett sätt som gynnar båda parter.  
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Bilaga A: Polisens inlägg på Facebook – Täby 

Bilaga B: Polisens inlägg på Facebook – Sollentuna 

 

  



  

 

II 

 

Bilaga A: Polisens inlägg på Facebook 1 oktober–30 november – Täby 
(Facebook u.å, Polisen i Täby) 
 
5 oktober – information  
Snart är det höstlov och då är det många som ska ut 
och resa och söker pass hos oss. 
 Kvällarna är alltid mest besökta och trycket på 
passenheten är hög. 
 Det går bra att beställa tid för ansökan om pass på 
vår hemsida. Där kan du även få information om pass 
samt skriva ut blanketter för passansökan för 
minderåriga.  
Välkommen! 
 //Passenheten Täby 
 
Länk till pass och nationellt id-kort 
 
5 oktober – förebyggande  
MATTFÖRSÄLJARE 
 Här kommer information beträffande grupperingar 
som utger sig för att sälja ”äkta” mattor; 
  
Utifrån det utredningsarbete som bedrivs har vi 
uppfattningen av att det handlar om 3-4 grupperingar 
som specialiserat sig på denna brottstyp. 
Gärningsmännen använder sig av liknande modus/ 
tillvägagångssätt. De ringer upp målsäganden och 
utger sig ringa från en mattaffär, varifrån den 
uppringda personen tidigare skall ha köpt mattor. De 
berättar i samband med det att affären nu skall 
upphöra och eftersom den uppringda personen är en 
gammal trogen kund vill man överlämna en present. 
  
De besöker sedan den uppringda personen för att 
överlämna presenten. I samband med det förevisas 
också mattor som man vill sälja. Mattorna uppges 
vara värda 100 000-tals kronor men prutas snabbt 
ned. Den utsatta personen förvillas genom att 
mattorna förevisas i olika rum och i några fall luras 
den utsatta personen att följa med till en bankomat 
där pengar skall tas ut för att betala mattorna. 
  
De misstänkta personerna kommer oftast i par och en 
skall föreställa vara ”pappa” och den andre ”son”. De 
brukar fråga efter något att dricka i syfte att 
målsäganden skall lämna det rummet tillsammans 
med ena gärningsmannen och under tiden passar den 
andre gärningsmannen på att stjäla något.  
 
Till dig/ er som eventuellt kontaktas av dessa, avböj 
redan i samband med telefonsamtal, släpp inte in 
personer med detta ärende i er bostad och till sist, följ 
absolut inte med någon i bil för att ta ut pengar som 
betalning för mattor som ni erbjuds köpa. Mattorna 
som man erbjuds är endast värda några hundralappar. 
  
Till dig/ er som blivit uppringda men avböjt att köpa 
mattor, informera Polisen om när ni fick samtalet och 
vad som sades i samband med det. Tips och uppslag 
lämnas via 11414. 
 
10 oktober – trafik  
RÅDIGT INGRIPANDE 
 Igår (tisdag) fick Polisen ett larm om en misstänkt 
rattfyllerist som en anmälare körde efter. Anmälaren 

hade reagerat då ett fordon framför honom börjat 
vingla över vägbanan.  
 
Den misstänkte hade bland annat kört på anmälaren 
bakifrån då anmälaren hade stannat för rött ljus, varit 
över i motsatt körfält så att mötande trafik tvingats 
väja, kört mott rött ljus, kört upp på trottoaren vid ett 
flertal tillfällen, ca 10-15m (bland annat framför en 
skola), plöjt genom en rondell och trängt sig förbi en 
annan bilist i en korsning.  
 
Anmälaren och en annan medtrafikant hjälptes 
tillsammans åt med att stoppa aktuell förare genom 
att köra in framför och bredvid fordonet och bromsa 
och stanna. Därmed hindrade de föraren från att köra 
vidare på sin vansinnesfärd. 
  
Då polis kom till platsen blåste föraren negativt i 
sållningsinstrumentet. Föraren medtogs dock till 
polisstationen för kroppsbesiktning, misstänkt för 
drograttfylleri då denne visade tydliga tecken på att 
vara påverkad av annat än alkohol. I samband med 
detta omhändertogs korkortet. 
  
Ett stort tack till anmälaren för att du larmade, 
fortsatte efter och iakttog aktuellt fordon samt även 
stoppade det.  
 
Vi vill också rikta ett tack till den bilist som också 
hjälpte till att stoppa, men som dessvärre hann lämna 
platsen innan polispatrullen hann ta dina uppgifter. 
 
Bild på medalj 
 
 
16 oktober – inbrott  
INBROTTSVARNING. 
 Under eftermiddagen söndag den 14 oktober, skedde 
ett inbrott på Jägarstigen i Skarpäng. 
 Gärningsmannen hade tagit sig in genom att slå 
sönder dörrspegeln på en altandörr. 
 Troligtvis har gärningsmannen endast sökt igenom 
rummet innanför altandörren. 
 Inga tecken på att övriga utrymmen genomsökts. 
Okänt för närvarande vad som tillgripits. 
 ... 
 Anmärkningsvärt är att under samma tidsperiod 
skedde två andra inbrott, ett på Passgränd och ett på 
Björnkärrsvägen, båda med begränsat genomsök. 
 Alla de tre inbrotten har skett inom ett begränsat 
område. 
 Under tiden som detta skrevs kom uppgiften om 
ytterligare ett inbrott, denna gång på 
Erikslundsvägen, Erikslund, ingång via uppbruten 
altandörr. 
 Sett eller hört något? Ring 11414 
 
17 oktober – inbrott  
INBROTTSVARNING  
 
Under morgonen den 17/10 upptäcker målsägande att 
han under gårdagen (16/10) haft inbrott på 
Anbudsvägen, Visinge. En bakdörr till fastigheten 
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påträffades uppbruten. Målsägande saknar i nuläget 
kontanter.  
 
Ser du någon som inte passar in i ditt bostadsområde, 
fråga denne vad den gör där eller vem den ska 
besöka. Du som boende känner din bostadsmiljö och 
grannar bäst. Om du tror att ett inbrott är pågående 
ring 112.  
 
För att lämna tips ring 114 14. 
 
22 oktober – förebyggande  
På förekommen anledning vill vi från närpolisens 
sida aktualisera den information från Trygg i Täby, 
som ska ha gått ut till alla tonårsföräldrar i Täby 
kommun. Ta er tid att läsa igenom informationen, den 
är nog så viktig...... Ni hittar länken här:  
http://www.taby.se/Global/Trygg%20i%20Täby/Und
ersökningar/Tabyenkaten_12s_K5.pdf 
 
23 oktober – information  
Under lördagskvällen den 20 oktober mellan kl. 18.00 
och 03.00 genomförde Täby näpo tillsammans med 
Täby kommuns alkoholhandläggare samt 
skattemyndigheten, krogkontroller på 11 st. krogar i 
Täby. 
 Resutatet visade att polisiärt sett sköter sig krogarna i 
Täby bra. 
 Under ett flertal år har kommunen tillsammans med 
närpolisen utbildat krogpersonal i ansvarsfull 
alkoholservering och det verkar som detta har börjat 
att ge resultat, mindre bråk och minskad 
överservering och allmänt trevligare på krogarna. 
 
23 oktober – inbrott  
INBROTTSVARNING 
Mellan torsdag 18/10 och måndag 22/10 utsattes en 
villa på Parkvägen i Näsbypark för inbrott. 
Gärningsmannen har tagit sig in i villan genom att 
montera bort en fönsterkassett på ett fönster. 
Bland annat har sprit tillgripits. 
  
Måndagen 22/10 mellan kl. 16.45 och 19.30 blev en 
annan villa utsatt för inbrott, denna gång på 
Måsvägen också i Näsby park. 
Genom att bryta upp ett fönster på baksidan har 
gärningsmannen kunnat ta sig in villan och för 
närvarande är det okänt vad som tillgripits. 
  
Vill åter igen trycka på detta, att om man observerar 
något som tyder på pågående inbrott i grannskapt, att 
då genast ringa 112. 
 Om man gjort observationer som kan vara av 
betydelse eller kan sättas i samband med ett inbrott, 
ring 11414 och tipsa! 
 
25 oktober – förebyggande  
På fredag kväll kommer närpolisen att ha två patruller 
i tjänst.  
 
Kl. 21.00 kommer vi att delta i den "utsättning" för 
föräldravandrare mfl. som äger rum på fritidsgården 
Java i Täby C. Ställer du upp också? 
  
Allt färre personer engagerar sig i denna viktiga 
verksamhet.....vad kan det bero på? Diskutera gärna, 
kom med förslag på förbättringar och tyck till här på 
vår sida! 

 
27 oktober – inbrott  
INBROTTSVARNING 
 Under sena fredagskvällen kallades patrull 34-1110 
till Sportvägen i Ensta. Målsägare kom hem och 
upptäckte att tjuven varit på besök. Ingångsväg via 
krossat sovrumsfönster. Sannolikt har en stege ställts 
mot väggen. I nuläget oklart tillgrepp. Har du gjort 
några intressanta iakttagelser? Lämna ditt tips via 
11414! 
 
29 oktober – inbrott  
INBROTTSVARNING 
 26 oktober mellan kl. 11.30 och 17.05 inträffade ett 
inbrott i villa på Fyndvägen i Gribbylund. 
 Gärningsmannen har tagit sig in genom att 
demontera ett tre-glas fönster, smycken tillgripna. 
Spår säkrade. 
 Samma dag 26 oktober mellan kl. 07.20 och 22.20 
drabbades en villa på Sportvägen i Vallabrink också 
av inbrott. 
 Där hade glasrutorna på ett tre-glas fönster krossats. 
 Okänt vad som tillgripits, men spår säkrade. 
 Mellan den 24 oktober kl. 19.30 och 28 oktober kl. 
11.00 har även en villa på Dalvägen i Vallabrink 
drabbats av inbrott. 
 Där har ett fönster på baksidan brutits upp. 
 Ev. har smycken tillgripits. Spår säkrade. 
 Under tiden 23 oktober till 26 oktober har ett försök 
till inbrott skett på Stationsvägen i Roslags näsby. 
 Där hade gärningsmannen krossat två av tre rutor på 
ett tre-glas fönster och därefter gett upp av okänd 
anledning. 
  
Om någon har sett något eller kan ha något att tillföra 
i ärendena så ring och tipsa på 11414. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 
30 oktober – inbrott  
INBROTTSVARNING: 
 Måndagen 29 oktober upptäcktes ett villainbrott på 
Brobyvägen i Ensta. Brottstiden är mellan 24 och 29 
oktober. 
 Gärningsman har använt stege för att nå upp till ett 
toalettfönster. 
 Hur gärningsmannen fått upp fönstret är oklart, men 
fönstret är både in och utgångsväg. 
 Det som tillgripits är kamera, mobil och kontanter. 
 Spår säkrade. 
  
Ett inbrott har även skett på Byvägen i Ella gård. 
 Detta inbrott har skett mellan 26 och 29 oktober. 
 Där har tillträdet skett genom att en altandörr brutits 
upp. 
 Det som tillgripits är smycken, sprit och mynt. 
  
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 
31 oktober – inbrott  
INBROTTSVARNING 
 Så har vi ytterligare ett inbrott i Ella gård att 
rapportera om. 
 Även denna gången på Byvägen och inbrottet har 
skett under tisdagen 30 oktober mellan kl. 07.00 och 
15.20. 
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 Ingångsvägen är via en uppbruten altandörr. 
 Det som tillgripits är smycken.  
 
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 
1 november – inbrott  
INBROTTSVARNING. 
 Tyvärr så håller trenden i sig. 
 Idag torsdag 1 november gick larmet igång på en 
villa på Reduttvägen i Gribbylund vid 14-tiden. 
 En granne såg en person lämna platsen. 
 Trots en större polisinsats kom 
gärningsmannen/männen undan. 
 Ett fönster på baksidan var uppbruten. 
 Smycken tillgripna. 
 En teknisk undersökning är utförd och spår säkrade. 
  
Samma dag upptäckte en blomvattnare på 
Fregattvägen i Näsby park, att en lägenhet blivit 
utsatt för inbrott. Detta konstaterades vid 16-tiden. 
 Elektronik tillgripet. 
 Teknisk undersökning utförd även där och spår 
säkrade. 
  
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 
5 november – inbrott  
Inbrottsvarnin. 
 Mellan kl. 16.40 och 23.40 lördag 3 nov. skedde ett 
inbrott på Slåttergränd i Näsby park. 
 Gärningsmannen/männen har tagit sig in genom att 
bryta upp ett fönster på baksidan av villan. 
 Smycken och elektronik är vad som tillgripits. 
  
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 
5 november – inbrott  
INBROTTSVARNING 
 Har två nya inbrott att rapportera om. 
 På Stockvägen i Gribbylund drabbades idag måndag 
5 november mellan kl. 1.00 och 12.15 en villa av 
inbrott. 
 Trolig ingångsväg är altandörr på baksidan. 
 Elektronik och smycken tillgreps. 
  
På lyckostigen i Lahäll upptäcktes att en villa råkat ut 
för inbrott. 
 Detta har skett under natten till måndag 5 november. 
 Ett fönster på ena gaveln har brutit 
s upp och vad som upptäckts saknas är 
prydnadsföremål samt silverföremål. 
  
Spår säkrade från båda platserna. 
  
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 

9 november – trafik  
Just nu pågår en större trafikkontroll i Roslagen. 
Poliser från olika enheter kontrollerar bland annat 
körkort och nykterhet och har tidigare under kvällen 
genomfört kontroller i Danderyd, Arninge och 
Åkersberga. Tänk på hastigheten och kör försiktigt! 
 
13 november – inbrott  
INBROTTSVARNING: 
 Vi har tyvärr ett antal inbrott att rapportera om. 
 Under tiden 17.42 till 18.15 den 8 november 
drabbades en villa på Skolvägen i Täby kyrkby av 
inbrott. 
 Gärningsmannen har krossat en ruta och klättrat in. 
Fastigheten är larmad och larmet har löst ut. 
 På Hästskovägen i Lahäll drabbades två villor av 
inbrott. 
 Tiden är mellan kl. 17.00 och 20.20 den 8 november. 
 På ena adressen har et 
t fönster brutits upp och på den andra har ett fönster 
på baksidan krossats och på så sätt har fönstervredet 
blivit åtkomligt. 
 Med tanke på adressen samt tidpunkten kan det röra 
sig om samma gärningsmän. 
 I Gribbylund drabbades två adresser av inbrott, den 
ena är en lägenhet på Gribbylundsvägen där 
entrédörren brutits upp. 
 Och detta skedde mellan 9 nov. kl. 22.00 och 10 nov. 
kl. 02.45. 
 Det andra inbrottet skedde på Gribbylunds allé den 9 
nov. mellan kl. 09.00 och 18.30 och där har 
gärningsmannen brutit upp ett fönster bredvid 
entrédörren. 
  
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 
14 november – inbrott  
Under natten mot tisdag fick en äldre kvinna boendes 
på Parkvägen i Näsby Park två stora stenar (2,3kg 
vardera) inkastade genom sitt sovrumsfönster. En av 
stenarna landade i kvinnans säng där hon låg och sov 
och genom en ren slump missade stenen kvinnan. Det 
hela kunde slutat mycket illa, kvinnan var chockad 
men var fysiskt oskadd.  
 
Vet du något om händelsen? Lämna ett tips på 114 
14. 
 
14 november – trafik  
Nu på morgonen kontrollerar vi Viggbyholmsvägen 
mellan Bergtorpsskolan och Viggbyskolan. Många 
använder denna sträcka som genomfart trots att 
motortrafik är förbjuden. Endast buss får passera. 
 
15 november – inbrott  
INBROTTSVARNING 
 Nu ikväll upptäcktes ett inbrott på Anbudsvägen i 
Erikslund. Ingång via uppbruten altandörr. Huset 
genomsökt, i nuläget oklart tillgepp. 
 
16 november – inbrott  
INBROTTSVARNING 
 Nu ikväll upptäcktes ett inbrott på Anbudsvägen i 
Erikslund. Ingång via uppbruten altandörr. Huset 
genomsökt, i nuläget oklart tillgepp. 
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16 november 
Civilpatrull från närpolisen anträffade under gårdagen 
några yngre personer som rökte marijuana. Bilden 
visar det beslag som gjordes. Om ni som föräldrar 
hittar sk. "OCB" -papper hos era ungdomar, som 
visas på bilden, så bör ni känna till att detta är en 
stark indikator på ett eget missbruk av cannabis. Det 
används nästan uteslutande för att rulla sk."joints", 
egentillverkade cigaretter innehållandes marijuana 
uppblandat med tobak. Om ni som föräldrar känner 
oro för egen eller annans ungdom, tveka inte att 
kontakta närpolisen och / eller MiniMaria i Täby! 
 
19 november – inbrott  
Inbrottsvaring: 
 Har tyvärr tre st. inbrott att rapportera om. 
 Alla tre skedde i Skarpäng. 
 Det första inträffade på Sollentunavägen på lördag 
17 nov. mellan kl. 17.55 och 19.50. 
 En altandörr på baksidan har brutits upp och larmet 
har aktiverats. 
 Inget noterat om gods.  
Det andra inbrottet skedde på Vedgränd samma dag, 
mellan kl. 13.30 0ch 23.00. 
 Tillträde via en uppbruten altandörr och huset 
genomsökt. 
 Inget noterat om gods. 
 Det tredje inbrottet skedde mellan lördag 17 nov. kl. 
16.30 och söndag 18 nov. kl. 01.30. 
 Undervåningen larmad och gärningsmannen/männen 
har tagit sig in genom att krossa en ruta på 
övervåningen. 
 På baksidan av huset anträffades en stege som 
troligtvis använts. 
 Stegen tillhör ej målsägaren. 
 Smycken tillgripet. 
 Med tanke på datum och tiden kan man misst. att det 
är samma gärningsmän som gjort inbrotten. 
 Vill åter igen påpeka detta om lösa stegar på tomten. 
 Lås fast stegarna eller stoppa undan dessa så att man 
inte underlättar för tjuven. 
  
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 
19 november – förebyggande  

Se upp! 
 Vi vill göra er uppmärksamma på ett 
tillvägagångssätt som tjuven använder sig av under 
denna mörka årstid. 
  
Ni, främst kvinnor, som ska hämta barn på dagis, 
fritids eller i skolan. Lämna INTE handväskan kvar 
på sätet under 
tiden....tjuven passar på och slår snabbt sönder 
fönsterrutan och tillgriper väskan. Det hela är över på 
några sekunder... 
 
21 november – inbrott  
Inbrottsvarning: 
 Tyvärr så har vi ytterligare ett inbrott att rapportera 
om. 
 Dettta skedde på Arrendevägen i Ellagård mellan kl. 
12.00 och 17.30 den 19 nov. 
 Ingångsväg via en krossad ruta på baksidan. 
 Målsägaren upptäckte att säkerhetskedjan på 
entrédörren var påhakad när hon kom hem och några 
fönster stod öppna. 
 Detta är inget ovanligt, ibland så gör 
gärningsmannen/männen på sådant sätt, för att vinna 
lite tid om någon kommer hem och överraskar, och 
då hinner gärnigspersonerna fly, och den som kom 
hem hinner inte uppfatta något signalement. 
  
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
 Vid pågående brott ring 112. 
 
21 november – inbrott  
Inbrottsvarning:Vid 16-tiden upptäckte en boende på 
Fortvägen i Gribbylund att han hade råkat ut för 
inbrott. 
Inbrottet har skett under dagen, och 
gärningsmannen/männen har tagit sig in genom att 
krossa glasrutan på en altandörr på baksidan. 
Klockor och smycken konstaterades stulet. 
  
Om någon sett eller lagt märk till något som kan ha 
samband med inbrotten, eller ha andra tips, ring 
11414 och berätta. 
Vid pågående brott ring 112. 
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Bilaga B: Polisens inlägg på Facebook 1 oktober–30 november – Sollentuna 
(Facebook u.å, Polisen i Sollentuna)

 
1 oktober – trafik  
Nu under förmiddagen har vi enligt önskemål från Er 
följare haft en trafikkontroll på Sollentunavägen i 
höjd med Edsbacka krog. Av 40 förare var samtliga 
nyktra, en rapporterades för att bältet ej användes. 
Över lag höll många förare hög hastighet varför en 
hastighetskontroll med laser kan vara befogad här. 
/Jenny & Adam 
 
Bild på blåsinstrument 
 
2 oktober – trafik  
Eftersom vi ofta får kommentarer som "jaga buset 
istället" när vi arrangerar trafikkontroller tänkte jag 
nu klargöra ett och annat. 
  
Förutom att det här med att stävja trafikbrottslighet är 
en av våra arbetsuppgifter är det inte alltför ovanligt 
att de ni kallar "buset" färdas i fordon, i trafiken. 
Således när vi jobbar trafikinriktat är även det ett 
verktyg för oss att "jaga buset". 
  
Tänk därtill på de personer som framför fordon på 
vägarna i alldeles för hög hastighet, eller i onyktert 
tillstånd och konsekvenserna av detta som i värsta fall 
kan innebära att någon får sätta livet till. Att 
förhindra och jobba förebyggande mot detta, är inte 
det också ett sätt att "jaga buset"? 
  
/Polisassistent Jenny 
 
10 oktober – småprat  
I samband med fotpatrull i Sollentuna Centrum 
träffade vi på den här glada lilla killen! Den totala 
glädjen han visade när vi demonstrerade polisbilen 
kommer vi leva på länge! /Jenny 
 
Bild på liten kille som provsitter i polisbilen 
tillsammans med en polis 
 
13 oktober – information 
Ikväll jobbar vi med en särskild satsning i Norrort. 
Syftet är att minska krogrelaterade brott. Detta 
innebär att vi kommer att åka runt och besöka 
krogarna, vara synliga och jobba brottsförebyggande. 
Vårt mål för kvällen är helt enkelt att det inte ska ske 
någon misshandel eller andra brott på/i närheten av 
någon krog. / Linnea, Fredrik och Calle 
 
Bild på en krogfasad 
 
15 oktober – information  
Denna höstdag har varit mycket lugn i Sollentuna. Vi 
har bland annat fotpatrullerat centrum och besökt 
skolor.  
I skrivande stund börjar det skymma och i 
kombination med regn och rusk syns fotgängare i 
trafiken allt sämre. Tänk på att använda reflexer, det 
är en billig livförsäkring! /Jenny & Maria 
 
Utsiktsbild med en polisbil vid sidan. 
 
19 oktober – information  
Polisen Sollentuna har delat en länk 

 
Imorgon lördag är det kommunmässa i Sollentuna 
centrum mellan kl 11-16. Närpolisen i Sollentuna 
kommer att ha en monter så kom gärna och hälsa på 
oss/Christofer och Fredrik 
 
Länk till Sollentuna kommuns information om 
kommunmässan 
 
25 oktober – småprat  
Under dagens arbetspass fick vi ett ovanligt jobb. Vi 
fick åka till Barkarby för att be ett par personer som 
flög modellflygplan att inte flyga så högt uppe i 
luften med dem. Samtal hade inkommit från 
flygledartornet i Bromma som uppgav att 
modellflygplanen störde flygtrafiken till och från 
Bromma flygplats. /Maria och Henric 
 
Bild på modellflygplan på en gräsmatta 
 
26 oktober – trafik  
Jag tror inte det har undgått någon att det rådde 
blixthalka under natten som var. Tyvärr skedde 
många trafikolyckor på grund av detta. För att 
undvika olyckor måste alla bilister tänka på att utöka 
avståndet till bilen framför, detta är extra viktigt när 
det är blixthalka på våra vägar. Förutom avstånden 
börjar det även bli dags att lägga om till vinterdäck, 
klicka på länken nedan, där står det man behöver veta 
om vilka lagstadgade datum som gäller för respektive 
däck, mönsterdjup osv. 
 http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Lagar-och-
regler/Trafik-och-fordon/Vinterdack/ 
 
 Kör försiktigt! 
 /Polisassistent Jenny 
 
27 oktober – information  
 
Något som vi prioriterar inom Polisen är att jobba 
förebyggande mot brott som sker vid krogar, torg, 
pendeltågsstationer. Ikväll jobbar vi tillsammans med 
poliser från upplands väsby med just detta. Frågan vi 
ställer oss just nu är om kvällen kommer att fortlöpa 
lika lugnt som det ser ut på bilden eller inte? En sak 
som vi lärt oss är att inte ta ut något i förskott. 
Kvällen och natten igår var lugn och vi skulle precis 
börja åka in mot stationen när det kom in samtal om 
att det var slagsmål i upplands väsby. När vi kom dit 
var alla kvar på platsen, anmälan upprättades och 
ärendet överlämnas nu till en utredare. Ikväll hoppas 
vi att hela kvällen och natten blir lugn. /Linnea och 
Adam 
 
Bild på pendeltågsstation 
 
30 oktober – information  
Polisen Sollentuna har delat en länk 
 
När höstlovet drog igång slog Citypolisen i 
Stockholm till mot ett nätverk som säljer olaglig sprit 
till ungdomar. Försäljningen har bedrivits i mycket 
stor skala och Polisen hoppas att insatsen bidrar till 
att minska tillgången på lättåtkomlig alkohol. 
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http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyhe
ter/Stockholm/okt-dec/Lyckat-tillslag-mot-
Vodkabilen/ 
 
31 oktober – trafik  
God kväll! Under eftermiddagen har närpolisen haft 
hastighet- och nykterhetskontroll på Strandvägen i 
Sollentuna. Detta resulterade i 8 st böter för 
hastighetsöverträdelser. Positivt var dock att samtliga 
förare var nyktra och alla fick behålla körkortet. 
/Jenny, Maria & Linnea 
 
Bild på lasermätare 
 
2 november 2012 – trafik  
Under gårdagen ställde vi efter önskemål upp en 
hastighetskontroll på Sollentunavägen i höjd med 
Edsbacka Bistro. Vi stod där i ca 45 min. Resultatet 
blev en förare som rapporterades för fortkörning och 
en förare som efter positivt blås i vårt 
sållningsinstrument kom att misstänkas för bl.a 
rattfylleri. /Pa Jenny 
 
Bild föreställande två poliser med mätisntrument. 
 
5 november – trafik  
Polisen Sollentuna delade PolisenTrafiken söderorts 
foto 
Läsvärt från våra kollegor på Trafikenheten i 
Söderort. 
 
JAGA PALMEMÖRDAREN ISTÄLLET! – En 
trafikpolis filosofi 
 
(Detta inlägg har inte ingått i analysen eftersom det 
inte är skrivet av Sollentuna) 
 
6 november – information  
I veckan samarbetar vi med poliser från roslagen, 
västerort och gränspolisen. Fokus är utlänningslagen. 
Idag har vi varit på arlanda och kontrollerat resenärer 
som anlänt. Vi kontrollerar att man har giltiga 
resehandlingar som pass och id-kort. Det svåra med 
det är att id-handlingar ser olika ut i olika delar av 
världen. Därför är vi tacksamma över att ha fått jobba 
med poliser från arlanda som möter detta i sitt dagliga 
arbete. Syftet med dessa kontroller är att upptäcka 
efterlysta, kriminella samt de som vistas olagligt i 
sverige. /Linnea och Adam 
 
8 november – trafik  
I dag är jag som trafikansvarig på Närpolisen 
Sollentuna på ett inspirerande seminarium i 
Stockholm/Kungsholmen gällande INVIT (insats mot 
vaneförbrytare i trafiken). Vill du läsa mer om vad 
INVIT innebär kan du klicka på länken nedan: 
 http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-
i-Stockholms-
lan/Brottsforebyggande/Vaneforbrytare-i-trafiken/ 
 
 
 Trevlig läsning! 
 Maria 
 
9 november – småprat 
Under en del av gårdagens pass såg baksätet på 35-
1210 ut som på bilden. Förutom den upphittade 
rullstolen och plånboken hade vi även sällskap av 

polisstudenten Lina. Det är alltid lika roligt när 
entusiastiska polisstudenter följer med oss ut och tar 
del av vårt vardagliga arbete. Vi önskar Lina lycka 
till med fortsatta studier! /Jenny & Henric 
 
Bild på student i utbildningsväst 
 
13 november – trafik  
När olyckan väl är framme går det fort! För oss som 
poliser hinner tankarna dock snurra många varv när 
vi är på väg fram till en olycka. Orsak? Antal bilar? 
Svårt skadade? Barn? Vittnen? Avspärrning? Ikväll 
var det denna syn som mötte oss. Två bilar hade 
frontalkrockat. På plats samverkade vi med 
ambulans, brandkår och slutligen assistanskår. Alla 
dessa gör ett fantastiskt jobb, tack! /Jenny & Linnea 
 
Bild på krockad bil 
 
14 november – småprat  
Nu är det nära! Strax avspark för invigningsmatchen i 
fotboll mellan Sverige och England i nya Friends 
Arena. Stämningen är på topp! Heja Sverige! 
 
Bild från Friends Arena 
 
15 november – information  
Pga sjukdom så kommer poliskontoret på malmvägen 
att vara stängt ikväll. Vi hoppas att vi ses nästa vecka 
istället! 
 
19 november – trafik  
Idag samarbetade Närpolisen med Trafikpolisen. En 
trafikkontroll ställdes upp på Malmvägen där två 
bilister rapporterades för att de ej använt bälte. 
Samtliga kontrollerade förare var nyktra. Därefter 
ställde vi upp en hastighetskontroll på Mossvägen 
utanför Ica Max i Häggviki. Resultatet där blev 8 st 
rapporterade för fortkörning. /Christofer & Henric 
 
Bild på trafikkontroll 
 
20 november – trafik  
Idag stoppade vi en bil och föraren av fordonet 
saknade körkort. Vid noggrannare kontroll visade det 
sig att föraren dömts för detta brott vid ett flertal 
tillfällen varför han kom att rapporteras för grov 
olovlig körning. Vi tog även hans bil i beslag (enligt 
TBL 7§) för att förebygga fortsatt brottslighet. / 
Maria, Christofer och Henric 
 
Bild på bärgning 
 
22 november – information  
Nu är personalen åter från sjukdom så poliskontoret 
på Malmvägen 12A håller som vanligt öppet mellan 
kl 17-19. Välkomna hälsar Jenny & Maria 
 
Bild på två poliser 
 
22 november – småprat  
Två från Närpolisen i Sollentuna är under kvällen i 
Solna för att arbeta vid sista matchen någonsin på 
Råsunda stadion. AIK spelar mot Napoli. Samtidigt 
har Swedish house mafia konsert på nya Friends 
arena. Mycket folk i rörelse och än så länge lugnt. Vi 
hoppas att det håller i sig även efteråt. /Närpoliserna 
Christofer och Fredrik 



  

 

III 

 
Bild på poliser och polisbil utanför Råsunda stadion 
 
24 november – information  
Idag har jag Maria och Fredrik haft vår andra träff för 
Närpolisen Sollentunas ungdomsråd. Brandkåren 
Attunda tog emot oss. Rökdykning, släcka bränder, 
åka brandstång och en lektion i hjärt-och 
lungräddning stod på schemat. En mycket givande 
dag för oss alla och ett stort tack till brandkåren för 
en bra planerad dag! /Polisassistent Jenny 
 
Bild på brandbil 
 
27 november – information  
Idag har vi på närpolisen haft utbildning i taktisk 
sjukvård. Vi har fått öva praktiskt på hur vi på bästa 
sätt tar hand om skadade personer / Maria 
 
Bild på polisbil utanför hus 
 
28 november - småprat 
Följ med oss på utryckning! En del av framkörning 
mot Mörby C pga överfallslarm. Det visade sig dock 
att ingenting hade hänt så vi återvänder till 
Sollentuna/ Jenny, Christofer & Adam 
 
Film föreställande utryckning 
 
29 november – trafik  
Nu har vi hastighetskontroll tillsammans med våra 
duktiga volontärer. Tänk på hastigheten, men även på 
att hålla avstånd till framförvarande fordon och 
planera din körning. Detta är extra viktigt nu när 
vintern och halkan är här /Era Närpoliser 
 
Bild på poliskontroll 
 

 


