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Abstract 
The purpose of this study is to discuss the use of social media by the Swedish Police for 

democratic purposes. The idea of citizen empowerment is closely related to the 

development of new communication technologies such as social media. Yet many 

studies indicate that governmental institutions rarely make use of the assumed potentials 

of social media.  

 

In this study, the democratic potential of social media is derived from Habermas 

normative concept of deliberative participation. Operational definitions emphasize 

discursive equality, interactive reciprocity and external impact. This analytical 

framework is combined with qualitative text analysis to highlight the conditions of 

interaction between representatives of the Police and citizens. 

 

In conclusion: the democratic potential of social media, from a Habermasian point of 

view, is to a significant extent neglected at the expense of its strategic advantages. In 

fact, the promise of interactive reciprocity obscures the passivisation and 

disempowerment of citizens. However, the study is limited to a specific sphere of 

influence and does not account for other forms of citizen participation made possible 

with social media or modern ICT.   

 

 

Nyckelord 
Deliberativitet, Habermas, sociala medier, Polisen, myndighet, Facebook, moderator, 

strategisk kommunikation 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I början av 2000-talet började webbens interaktiva funktioner att bli allt mer 

betydelsefulla. En mängd plattformar vars innehåll skapades av användarna själva och i 

interaktion med varandra blev snabbt populära. Myspace, Youtube, Flickr, Facebook, 

Couchsurfing med flera lanserades alla inom loppet av ett par år. Dessa digitala 

plattformar vars innehåll skapades med hjälp användarnas interaktion med varandra fick 

samlingsnamnet sociala medier. De hyllades för sin egalitära och användarcentrerade 

design och 2006 utsåg Time Magazine ”You” som årets viktigaste person (s. 10, Van 

Dijk, 2013). I slutet av decenniet hade de i en eller annan form bekantat sig med nästan 

hela världen. Sociala mediers historia är lika kort som intensiv.  

 

Det finns ingen tvekan om att sociala medier gjort webben betydligt mer interaktiv och 

inkluderande. De möjliggör blixtsnabb distribution av information, idéer och känslor 

genom ett globalt nätverk av individer som är både sändare och mottagare (Hogan and 

Quan-Haase, 2010). De stora och lösa nätverk av drivna individer sägs underlätta 

politisk mobilisering och effektivt utnyttjande av mänskligt kapital (Milburn, 2012). En 

del menar till och med att den flexibla, kostnadseffektiva och osynkroniserade 

kommunikationen erbjuder är ett bättre medium för politiskt deltagande än det fysiska 

mötet (Linders, 2012).  

 

Under samma tidsperiod som sociala medier utvecklades ökade förtroende för Internet 

som medel för att fördjupa demokratiska värderingar. Idag anser drygt en fjärdedel av 

den svenska befolkningen att Internet kan få myndigheter att bry sig mer om vad 

människor tycker och göra det lättare att påverka regeringen. Endast sex procent höll 

med om det år 2003 (Findahl, 2012). Att sociala medier associeras med moderna 

arbetsmetoder och ett användar/kund/medborgarcentrerat perspektiv är något som de 

allra flesta har snappat upp, inte minst myndigheter. Sociala medier erbjuder ömsesidig 

och målgruppsanpassad kommunikation, utan extra kostnader – ett idealt verktyg för 

samhällskommunikation. Riktlinjer, workshops, och strategiska handböcker för att 

arbeta med sociala medier inom offentlig sektor erbjuds av mer eller mindre kunniga 

sociala medie-experter.  

 

Även inom akademiska kretsar försöker man komma underfund med hur myndigheter 

kan använda sig av sociala medier för samhällskommunikation som ökar det 

medborgerliga deltagande och öppnar myndigheternas byråkratiska struktur. Detta har 

på olika sätt lanserats i begrepp som e-democracy, colloborative governence och open-

source governence. Studier har dock visat att interaktionen mellan medborgare och 

myndighet ofta begränsas av en vilja att tillämpa standardiserade och traditionella 

kontrollmedel som anses gå på tvärs med sociala mediers natur. (Klang & Nolin, 2011, 

Mergel, 2012, Hand & Ching, 2012). En återkommande slutsats är att myndigheternas 

otidsenliga envägskommunikation utgör ett hinder för att uppnå värden som 

transparens, deltagande och dialog (Berot et al., 2010), (Harrison et al., 2012), (Klang & 

Nolin, 2011). 

 

Sociala medier har uppenbarligen en hel del att erbjuda när det gäller deltagande, 

samarbete och medborgardialog. Men hur tar det sig uttryck bland svenska 

myndigheter? Skapar verkligen sociala medier en interaktionsyta där myndighet och 

allmänhet kan närma sig varandra på lika villkor?  För att undersöka detta inom ramen 
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för en C-uppsats har studien avgränsats till Polisens arbete i sociala medier. Polisen är 

dock ett tämligen intressant studieobjekt. På knappt två år har man fått ett större 

genomslag i sociala medier än någon annan myndighet. Ett högt och beständigt 

följarantal indikerar ofta att någon gör något rätt, och en stor interaktionsyta möjliggör 

meningsfullt deltagande. Därför finns det anledningen att tro att Polisens användande av 

sociala medier kan ges oss en del insikter om hur sociala medier nyttjas i händerna på en 

redan stark aktör med ett förhållandevis högt förtroende från allmänheten. 

 

1.2 Syfte 
I den här studien är jag däremot mindre intresserad av varför Polisen eller andra 

myndigheter använder sig av sociala medier på ett visst sätt, eller hur man lyckats 

engagera ett stort följe. Istället är jag mer intresserad av hur interaktionen ser ut. Hur 

uttrycker sig det som anses vara sociala mediers demokratiska potential i interaktionen 

mellan myndigheter och medborgare? Hur kan interaktionen tjäna myndighetens 

intressen? Finns det en konflikt mellan deras användande och sociala mediers 

demokratiska och maktutjämnande funktioner? Finns det en risk för att sociala medier, 

liksom andra moderna kommunikationsmedel, ökar makten hos de som redan har?  

 

Med Polisens Facebook-sidor som språngbräda syftar den här uppsatsen till att uppnå 

ökad förståelse för hur myndigheter använder sig av sociala medier och för vad som 

utgör demokratiska problem såväl som möjligheter ur ett maktorienterat perspektiv.  

 

1.3 Teoretisk infallsvinkel 
Eftersom det finns många och skilda uppfattningar kring vad som egentligen är sociala 

mediers demokratiska potential kan det vara på sin plats att redan nu redogöra för detta. 

Vissa menar till exempel att sociala mediers ”demokratiska design” är den egalitära 

strukturen där alla kan uttrycka sig på lika villkor. Andra menar på att det möjliggör ett 

mer transparant samhälle där makthavare desto enklare kan hållas ansvariga för sina 

handlingar. I den här studien definieras sociala mediers demokratiska potential utifrån 

den ömsesidiga dialogen som medel för att finna bästa möjliga lösning på ett 

gemensamt problem. Detta synsätt härleds ur Habermas ideal om det deliberativa 

samtalet.  

 

Deliberativitet, eller deliberativt deltagande, kan förstås som diskussioner mellan två 

eller fler parter präglat av ömsesidig respekt, utbyte och förståelse. Idealet är att alla har 

lika möjligheter att framföra sina åsikter, attityder och behov utan att riskera godtycklig 

censur. Det uttalade målet för samtliga parter är att uppnå bästa möjliga lösning för alla 

parter, närvarande såväl som frånvarande. Eftersom det deliberativa samtalet kan ses 

som den ideala interaktionssituationen utgör detta en bra förutsättning för att analysera 

det som inte är och sätta den praktiska verkligheten i förhållande till hur något bör vara.  

 

1.4 Mål & problemformuleringar 
Uppsatsens mål är att avgöra huruvida Facebook används av Polisen som medel för 

maktkoncentration eller maktutjämning. Eftersom deliberativitet syftar till 

maktutjämning mellan diskussionens parter analyseras och definieras fördelningen av 

makt utifrån ett deliberativt perspektiv. En hög grad av deliberativitet indikerar att 

Polisens användande syftar till maktutjämning, medan en låg grad av deliberativitet 

tyder på maktkoncentration.  Utifrån detta ställs uppsatsens första problemformulering: 

hur kan Polisens interaktion med medborgarna i det sociala mediet Facebook förstås 

utifrån Habermas syn på det deliberativa samtalet? För att på ett tillfredsställande vis 
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besvara frågan delas den in i tre delfrågor som kan relateras till olika men samverkande 

aspekter av deliberativitet. 

 
 Vilka möjligheter har medborgare att föra fram egna åsikter, attityder och behov? 

 Till vilken grad och på vilket sätt främjar Polisen en interaktion som kan anses vara 

ömsesidig?  

 Syftar Polisens interaktion med medborgare till att påverka externa omständigheter?  

 

För att svara på dessa frågor används en kvalitativ textanalys som främst fokuserar på 

Polisens skriftliga språkhandlingar men också tar hänsyn till vilka tekniska 

förutsättningar som interaktionen sker inom. Särskilt fokus ligger på aktörernas 

möjlighet att påverka samtalets villkor, graden av ömsesidighet mellan aktörerna, och 

möjligheten att påverka omständigheter utanför forumets ramar. De deliberativa 

aspekterna beskrivs mer detaljerat i teorikapitlet och refereras till som diskursiv 

jämlikhet, ömsesidig dialog och extern påverkan. Begreppet interaktion syftar på det 

skriftliga utbytet mellan myndighet och medborgare inom ramen för Polisens Facebook-

sidor.  

 

Utifrån svaret på uppsatsens första problemformulering kommer jag därefter diskutera 

uppsatsens andra problemformulering. Hur kan Polisens användande av sociala medier 

förstås som ett medel för maktutövning i den senmoderna offentligheten? Med 

maktutövning syftar jag här på den mediala maktutövningen, alltså makten över 

problemformuleringar i den offentliga sfären. För enkelhetens skull jämför jag Polisens 

användande av sociala medier med hur myndigheten vanligtvis använder sig av 

traditionella medier för att nå ut till allmänheten. Den senmoderna offentligheten syftar 

på det digitaliserade och fragmenterade medialandskapet som utgör dagens offentliga 

sfär. Den andra problemformuleringen bör ses som en avslutande diskussion baserad på 

den deliberativa analysen av Polisens användande av sociala medier. 
 

1.5 Avgränsningar 
Myndigheter, sociala medier och demokrati är alltså uppsatsens huvudsakliga teman. 

För att göra detta desto mer undersökningsbart har undersökningens omfång avgränsats 

avsevärt. I följande stycken motiveras dessa avgränsningar.  

 
1.5.1 Varför Polisens Facebook-sidor? 

Polisen inledde sin närvaro i sociala medier för knappt två år sedan. Sedan dess har man 

lyckats attrahera ett stort antal medborgare som tar del av myndigheternas aktiviteter 

och interagerar med dess representanter. Rikspolisstyrelsen (RPS, 2012) beräknade att 

det totala antalet följare på Facebook för alla polismyndigheter uppgick till 240 000 i 

slutet av 2012. Siffran är dock något missvisande eftersom en del Facebook-användare 

följer flera olika polismyndigheter och därmed räknas flera gångar. Ser man till Polisens 

mest följda Facebook-sida, den nationella sidan, har man drygt 45000 genuina följare. 

Jämförelsevis har den näst mest populära myndighetssidan ”Försäkringskassan: 

Förälder” 38000 följare och den mest populära kommunen, Karlstad, 15000 följare. 

Polisen har alltså lyckats attrahera en stor skara följare på Sveriges mest använda 

sociala medium; Facebook.  

 

Detta innebär att Polisens Facebook-sidor kan betraktas som en inflytelserik 

interaktionsyta mellan myndighet och medborgare. Därför är det intressant att 

undersöka om och hur man nyttjar vad som anses vara sociala mediers demokratiska 

potential. Det har tidigare visats att sociala medier under rätt omständigheter kan 
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användas för demokratiska ändamål i den deliberativa andan (Jensen, 2002, Kies, 2010). 

Men hur det fungerar i ett forum som är avsevärt större, administrerat av en myndighet 

med direkt inflytande i medborgarnas vardag, utgör en intressant förutsättning för en 

studie av det här slaget.  

 

Även om det utgör en intressant förutsättning, är Polisens Facebook-sidor inte den 

ideala förutsättningen för ett jämställt och ömsesidigt forum med syfte att inkludera 

medborgare i meningsfulla beslutsprocesser. Polisen är en myndighet vars 

kärnverksamhet baseras på kontroll och övervakning för att upprätthålla lag, ordning 

och civil lydnad. Därför är det mycket möjligt att deras bruk av sociala medier syftar till 

strategisk kontroll och mindre till demokratiskt deltagande. En myndighet som 

Konsumentverket vars uppdrag är att beskydda enskilda individer gentemot större 

företag, eller en kommun som har desto mer traditioner av att involvera allmänheten i 

politiska beslutsprocesser, utgör förmodligen bättre förutsättningar för ett deliberativt 

diskussionsklimat. Samtidigt är det just skyddet av demokratiska värderingar som 

Polisens kontroll och övervakning syftar till. Den här sammansmältningen mellan 

egenintresse och allmänintresse gör Polisen till en särskilt intressant myndighet att 

undersöka utifrån ett maktorienterat perspektiv. 

 

Något som kanske redan har framgått är att studien avgränsats till Polisens Facebook-

sidor och alltså inte deras arbete med Twitter eller Youtube. Polisen har för närvarande 

91 Facebook-sidor varav de flesta baseras på närpolisens verksamhet. Ett mindre antal 

är relaterade till specifika verksamheter såsom bedrägeri eller trafikinformation och det 

finns även en nationell Facebook-sida som drivs av Rikspolisstyrelsen (RPS, 2013). Det 

höga följarantalet, Polisens engagemang och plattformens lämplighet för deliberativa 

diskussioner har varit avgörande faktorer för valet av Facebook. 

  
1.5.2 Fokus på Polisens aktioner och inte på medborgarnas reaktioner 

Eftersom Polisen i de flesta sammanhang genererar ett stort intresse från allmänheten 

anser jag inte att det är särskilt intressant att undersöka varför Polisen har fått en så pass 

stor publik. Så kallad blåljusjournalistik är lättsålt och verkliga såväl som fiktiva 

berättelser om Polisens vardag har alltid varit populärt i TV, film och litteratur. 

Huruvida man kan göra sig hörd är alltså inte ett problem på samma sätt som för 

exempelvis strålskyddsinstitutet eller privata företag. Med anledning av detta tillskrivna 

intresse från allmänheten är det därför mer intressant att undersöka på vilket sätt Polisen 

använder sig av uppmärksamheten. Därför ser jag även huvudsakligen till hur Polisens 

representanter agerar och inte vilket gensvar som deras handlingar resulterar i.  

 
1.5.3 Deliberativitet som sociala mediers demokratiska värde 

Avgränsningen av sociala mediers demokratiska värde till Habermas deliberativa samtal 

härleds ur en forskningstradition kring medborgerligt deltagande genom diskussion. 

Teorier om deliberativ demokrati har flitigt tillämpats i studier av hur medborgare 

organiserar sig och deltar i det offentliga samtalet på online-forum sedan 90-talet. Det 

deliberativa samtalet kan ses som den ideala formen av interaktion och används ofta för 

att avgöra till vilken grad som interaktionen är ideal. Eftersom Facebook är ett forum 

som tillåter och uppmuntrar diskussion mellan ett stort antal deltagare lämpar sig detta 

även för den här studien.  

 
1.5.4 Sociala medier ur ett maktperspektiv 

Att betrakta sociala medier som ett verktyg för kontroll och disciplinering är ovanligt i 

studier av sociala medier. Det finns gott om studier inom exempelvis socialpsykologi 
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om hur sociala medier disciplinerar socialt beteende mellan människor men          

väldigt lite om hur det kan brukas av maktens aktörer. Inom ett mer PR och 

marknadsföringsorienterat forskningsfält av sociala medier är maktperspektivet också 

generellt sett frånvarande. Istället framhåller man ofta att sociala medier per definition 

är okontrollerbart och antyder att makten ligger hos den nyckfulla massan (Macnamara 

& Zerfass, 2012). Den här studien tar istället rygg på ett antal kritiker till uppfattning 

om att interaktiva och digitala medier är demokratiska till sin natur (Morozov, 2011, 

Dean, 2005, Van Dijk, 2013, Mathiesen, 1985). 

 

1.6 Uppsatsens upplägg 
I nästa kapitel, tidigare forskning, går jag översiktligt igenom ett antal studier kring hur 

sociala medier används av myndigheter, vilken betydelse moderatorer har för 

interaktionen mellan ett forums användare och avslutar med en modell som utvecklats 

för att utvärdera myndigheters arbete med sociala medier. Detta bör ses som 

introduktion till hur andra har närmat sig temat myndigheter, demokrati och sociala 

medier.  

 

Därefter kommer ett tredelat teorikapitel som till att börja med redogör för sociala 

mediers funktioner och vilka konsekvenser det får för interaktionen mellan människor. 

Fokus ligger på hur digital kommunikation ofta riskerar att skapa ett oförlåtande 

diskussionsklimat men att vissa sociala medier tillåter en mer personifierad 

kommunikation som kan motverka detta.  Teorikapitlets andra stycke går närmare in på 

vad som utmärker ett deliberativt samtal och hur detta kan appliceras på diskussioner i 

onlineforum med en moderator. Det sista stycket syftar till att operationalisera 

deliberativitet till tre skilda men samverkande aspekter, och binda samman detta med 

den teoretiska förståelsen av sociala medier. 

 

Metodkapitlet presenterar den kvalitativa textanalysen som studiens verktyg för att 

analysera moderatorns språkhandlingar. Jag förklarar även här varför och på vilket sätt 

jag avser att inkludera språkhandlingarnas teknologiska kontext. Därefter resonerar jag 

kring urval, datainsamling och vilka praktiska aspekter jag tar hänsyn till och inriktar 

mig på för att avgöra graden av deliberativitet. Kapitlet avslutas i vanlig ordning med en 

metoddiskussion. 

 

Därefter redogör jag för resultatet utifrån de tre deliberativa aspekterna och diskuterar 

detta utifrån tidigare forskning och den teori som presenterats. I diskussionskapitlet 

besvaras den första huvudfrågan med tillhörande delfrågor kring deliberativitet. Här får 

vi alltså veta huruvida Polisens användande av sociala medier syftar till 

maktkoncentration (låg deliberativitet) eller maktutjämning (hög deliberativitet). Detta 

måste dock problematiseras och nyanseras för att några meningsfulla slutsatser ska 

kunna dras - vilket sker i slutdiskussionen. 

 

I slutdiskussionen diskuteras Polisens användande av sociala medier utifrån jämförelser 

med traditionella medier, skenbart deltagande, och i förhållande till den senmoderna 

offentligheten. Uppsatsens andra huvudfråga besvaras. Därefter följer en 

sammanfattande slutsats, förbehåll och egna anmärkningar, samt förslag på vidare 

forskning.  
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1.7 Centrala termer 
Facebook: Ett socialt medium av typen social network service (SNS) grundat 2004 och 

som idag har över en miljard aktiva användare världen över
1
. 

 

Facebook-sida: Till skillnad från profilsidor representerar Facebook-sidor vanligtvis 

inte enskilda individer utan ideella verksamheter, företag, myndigheter eller andra 

organisationer.  

 

Moderator: Internet forum moderatorer är personer som har ett antal verktyg till sitt 

befogande för att upprätthålla ordning och agera för att användarnas beteende följer 

forumets riktlinjer.  

 

Inlägg: Meddelanden som användare kan publicera på andra användares profilsidor eller 

på Facebook-sidor. Dessa kan vanligtvis ses och kommenteras av alla, eller många, till 

skillnad från privata meddelanden. Inlägg kan innehålla text, bilder, länkar eller videos. 

 

Kommentar: Används för att skriftligen svara på inlägg. På Facebook-sidor ordnas 

dessa efter både tid och popularitet men standardalternativet är sedan juni 2013 efter 

popularitet.  

   

Svar: Är en funktion som endast används på Facebook-sidor för att skriftligen svara på 

specifika kommentarer, en kommentar till kommentaren. 

 

 

 

2 Tidigare forskning  
Här presenteras hur andra studier har närmat sig temat myndigheter, demokrati och 

sociala medier. Fokus ligger på analys och utvärdering myndigheters bruk av sociala 

medier samt vilka funktioner och betydelse moderatorer har för interaktionen på online-

forum.  

 

2.1 Myndigheters bruk av sociala medier 
Sociala medier betraktas alltså av många som ett medium för medborgare att 

kommunicera och interagera med myndigheter på förhållandevis lika villkor. Men 

samtidigt finns det en tendens till att makthavare använder sig av 

kommunikationsteknologi för kontroll och disciplinering istället för att utnyttja dess 

maktutjämnande funktioner. Detta har analyserats närmare i ett antal studier, i följande 

avsnitt kommer jag att redogöra för några av dem.  

 

I en studie av Unsworth et al. (2012) jämfördes Twitter-användandet av 

konsumentverket i Sverige med Consumer Financial Protection Bureau i USA. De fann 

att även om myndigheterna uppmanade medborgarna att interagera, behandlades 

medborgarnas respons som en sorts datainsamling där feedback från myndigheten 

uteblev. Den ensidiga relationen mellan myndighet och medborgare var därför inte att 

betrakta som en interaktiv dialog. 

 

Samma tendens fann Crump (2011) hos Polisen i Storbritannien och deras bruk av 

Twitter. Syftet med användandet var att engagera medborgare som vanligtvis inte tar 

                                                 
1
 http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=761090 

http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=761090
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kontakt med Polisen. Men på grund av att organisationskulturen präglades av strikt 

hierarkisk kontroll använde man sig av mediet inom mycket begränsade ramar som inte 

främjade innovativ och ömsesidig interaktion. Detta fick konsekvensen att initiativet 

saknade genomslag (Perlman, 2012). 

 

Hand och Ching (2011) menar också att myndigheter inte utnyttjar sociala mediers 

interaktiva potential fullt ut. Genom att analysera amerikanska kommuners Facebook-

sidor fann man att administratörernas implicita syfte med sina Facebook-sidor var att 

skapa en Freudiansk chimär av ordning, renhet, och skönhet. Med ett auktoritärt 

modererande och begränsningar av medborgarnas möjligheter till att delta förhindrades 

dem från att ”besudla” Facebook-sidorna. På så vis upprätthölls en traditionell och 

ensidig maktrelation mellan myndigheten och medborgare. Författarna för även ett 

intressant resonemang om hur människor som är underordnade makten förväntar sig att 

makten ska sanera dem från ”sin egen skit”. Detta tar det sig uttryck i att medborgare 

accepterar kommunens världsbild av vad som bör eftersträvas, trots att det sker på 

bekostnad av en mer jämställd relation. 

 

Klang och Nolins (2011) studie ger en förklaring på varför myndigheter begränsar sitt 

användande av sociala mediers interaktiva funktioner. Genom att komparativt analysera 

22 svenska kommuners riktlinjer för sociala medier uppmärksammar man problemet 

med myndigheters traditionella syn på transparens utifrån den pappersbaserade 

byråkratin. Författarna menar att myndigheters grundläggande kommunikationsstruktur 

baseras på transparens och öppenhet där tvivelaktigt förfarande beivras genom att 

verksamheten dokumenteras.  

 

Klang och Nolin menar dock att ett sådant system förlitar sig på att det finns en tydlig 

avsändare och mottagare, och att dokument inte går att ändra när det väl har satts i 

pränt. Sociala mediers interaktiva och användargenererade natur går dock på tvärs med 

detta system. Eftersom myndigheters kommunikationsstrukturer inte förändras i samma 

takt som den tekniska utvecklingen uppstår en konflikt när traditionella regleringar 

appliceras på det nya mediet. Detta får konsekvensen att mediets unika funktioner och 

möjligheter inte nyttjas fullt ut.   

 

I riktlinjerna fann Klang och Nolin även ett starkt konsensus kring att tjänstemannen 

inte bör agera i egenskap av privatperson utan bör utgå från kommunens värdegrund 

och de formella riktlinjer som stipulerats. Konsekvensen av detta är att kommunen som 

avsändare blir alltför formell och stelbent i sin kommunikation vilket går på tvärs med 

sociala mediers normer kring informell och situationell interaktion.  

 

I alla studier är det tydligt att interaktionen mellan myndighet och medborgare antingen 

är frånvarande eller sker under mycket begränsade former. Konsensus verkar råda om 

att det är myndigheters hierarkiska och byråkratiska struktur som är syndabocken. I den 

här uppsatsen kommer jag dock inte fokusera på att förklara varför Polisen använder 

sociala medier på ett visst sätt, däremot kommer jag peka på vilka strategiska fördelar 

som finns med deras användande. Att det finns fördelar kan ses som tillräckliga skäl till 

varför användandet ser ut på ett visst. Men samtidigt bör man komma ihåg att 

användandet fortfarande på många vis är i sin linda och det är oklart hur pass 

målmedvetet man arbetar med sociala medier i dagsläget.  

 



  
 

8 

2.2 Modell för medborgerligt deltagande genom sociala medier 
Då det ofta påpekas att det saknas standardiserade metoder för att utvärdera 

myndigheters användning av sociala medier har en del forskare inriktat sig på att skapa 

modeller för detta. Lee och Kwak (2012) har formulerat en modell vid namn Open 

Government Maturity Model som utvecklades i samband med Barack Obamas direktiv 

Open.gov. Modellen är både deskriptiv och normativ med ett uttalat mål som uppnås 

genom en linjär sekvens av initiativ som gradvis ökar deltagande, allmännyttan och 

myndighetens transparens (Lee & Kwak, 2012). Nedan presenteras de fem nivåerna för 

en successivt öppnare myndighet med hjälp av digitala medier.  

 

 
 

 

Nivå 1 innebär att myndigheten inte har någon vana att använda sig av sociala medier 

och där graden av transparens, interaktivitet och deltagande är mycket låg. 

Kommunikationen med medborgarna är av ensidig och statisk karaktär. Information 

som finns tillgänglig via den sällan uppdaterade hemsidan är varken djuplodande eller 

engagerande. Utvärderingar av hemsidans aktivitet eller kontakten med medborgarna 

görs mycket sällan. 

 

Nivå 2 utmärker myndigheter som börjat öka öppenheten mot allmänheten. Man lägger 

begränsade resurser på sociala medier och fokuserar på att regelbundet dela med sig 

relevant data av god kvalitet genom digitala kanaler. Tillgången till data gör att 

medborgare kan efterfråga bättre service och hålla myndigheten ansvarig för illa 

spenderade skattepengar. Med den engagerade allmänheten i ryggen påbörjas ett skifte 

mot en mer öppen och delande organisationskultur. Detta lägger grunden för modellens 

högre nivåer. 

 

Nivå 3 förstärker allmänhetens deltagande i de offentliga beslutsprocesserna. Nivå 2 

öppnade för allmänhetens tillgång till myndighetsdata medan nivå 3 öppnar 

myndigheten för allmänhetens idéer och kunskap. Det tillägnar sig myndigheten genom 

användande av ”expressiva” sociala medier där interaktionen med allmänheten skapar 

stora mängder kvalitativ data vilket gör att beslutsfattare kan fatta välgrundade beslut. 

 

Nivå 4 innebär att myndigheten främjar samarbete med allmänheten, den privata 

sektorn och andra myndigheter. Lee och Kwak skiljer tydligt mellan deltagande och 

samarbete, samarbete på nivå 4 engagerar utomstående aktörer i komplexa problem och 

det finns en förväntning om att detta resulterar i användbara lösningar. Här används inte 

bara expressiva sociala medier utan även kollaborativa sociala medier som utmärker sig 

för att de möjliggör samarbete mellan många aktörer.  
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Nivå 5 förutsätter att de lägre nivåernas krav är uppfyllda och syftar till att utnyttja 

sociala mediers fulla potential. Allmänheten har nu möjlighet att samarbeta med 

myndigheter genom alla möjliga sorters teknologiska applikationer och enheter. Oavsett 

vilken myndighet man vill engagera sig inom eller vilka aktiviteter man vill undersöka 

närmare är det enkelt att finna det man söker och navigera mellan dessa utan att behöva 

byta programvara, enhet eller långdragna inloggningsprocesser. Interaktionen med 

myndigheten kan beskrivas som en ”seamless experience”. 

 

Modellen har ett ganska oproblematiskt förhållande till definitionen av öppenhet och 

transparens. Viss kritik kan även riktas mot att teknologisk utveckling och 

tillämpningen av den sällan är linjär. Att modellens ideal fortfarande är detsamma inom 

en snar framtid är långtifrån någon självklarhet. Trots kritiken ger den ändå oss en 

inblick i hur myndigheter rent konkret skulle kunna arbeta med att förbättra sin närvaro 

i sociala medier - med reservationer för att myndigheters förutsättningar och behov 

skiljer sig från varandra. Syftet med modellen för den här uppsatsen är att komplettera 

den deliberativa analysen med en modell som anses vara mer grundat i praktik och 

tydligt definierar specifika nivåer att förhålla sig till. 

 

2.3 Moderering av sociala medier 
En annan mer praktisk aspekt av myndigheters interaktion med medborgare går att finna 

i studier av mötet mellan myndighetens representanter, moderatorerna, och medborgare 

på onlineforum. Wright (2006) har undersökt vilka roller som moderatorn kan tänkas ha 

och vad det får för effekt på interaktionen mellan deltagarna på online-forum. Han 

finner att typiska roller för moderatorer är: Covert Censor, Open Censor, Problem 

Solver, Conversation Stimulator, Conflict Resolver och Cybrarian.  

 

I en fallstudie av två politiska nätforum fann han att dessa präglades av två olika 

modereringsmodeller; content moderation och interactive moderation. Den första 

karaktäriserades av en tyst form av moderering där ingen feedback förekom till varken 

kommentatorer eller den myndigheten som initierat forumet. Detta skapade en 

konspiratorisk atmosfär då inlägg censurerades utan förklaring vilket förstärktes av 

uppfattningen att diskussionerna saknade anslutning till relevanta beslutsfattare. 

Myndigheten som tog initiativet till att starta forumet fick kritik från forumets deltagare 

men också i media för att forumet inte syftade till meningsfull interaktion. 

 

Det andra forumet karaktäriserades av interactive moderation. Här hade forumet en 

starkare tendens till att vara ömsesidig. Moderatorn gjorde frekventa inlägg för att styra 

upp diskussioner, fokuserade på att övertala istället för att censurera, och framförde 

feedback till både beslutsfattare och forumets deltagare. Trots att reglerna för 

interaktionen var striktare krävdes ett mindre antal censureringar procentuellt sett. 

Eftersom moderatorerna interagerade med deltagarna för att både reglera oönskat 

beteende och föra diskussionerna framåt uppfattades deras ingripanden som mer 

legitima än den tysta modereringen som ingrep utan att motivera sitt handlande.  

 

Att ”tyst moderering” skadar den genuina dialogen har även uppmärksammats i bland 

annat en fallstudie av Henderson och Barley (2010). En ideell förening ville 

marknadsföra verksamheten genom att föra en genuin dialog mellan användarna och 

föreningen. Som medel använde man sig av sociala medier och talespersoner med goda 

erfarenheter av att arbeta i föreningen. Henderson och Barley identifierade att användare 

med alternativa eller motsägande erfarenheter censurerades. Bristen på oppositionella 

synpunkter och moderatorernas oförmåga att hantera dem på ett öppet vis skapade ett 
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slätstruket diskussionsklimat som saknade den genuinitet man försökte uppnå. 

Initiativet fick inte det genomslag som förväntades.  

 

I fallstudierna konstaterar både Wright och Henderson/Barley att moderatorer är ytterst 

viktiga för vilken typ av interaktion som tillåts och främjas på diskussionsforum. Deras 

ingripanden måste dock motiveras och ske i överenskommelse med användarna för att 

deras auktoritet ska respekteras. Detta föreslår att den här uppsatsen är inne på rätt spår 

att lägga fokus på Polisens agerande, alltså Facebook-sidornas moderatorer. Med det 

sagt är det nu dags att se närmare på vad sociala medier och deliberativitet egentligen är, 

hur interaktionen ser ut och hur detta kan användas för att analysera Polisens Facebook-

sidor. 

 

 

 

3 Teori 
I följande kapitel kommer jag till att börja med definiera sociala medier och dess 

funktioner för att sedan redogöra för vilka för- nackdelar som präglar interaktionen. 

Därefter förklarar jag vad det deliberativa idealet är och eftersträvar. Kapitlet avslutas 

med att operationalisera de aspekter av deliberativitet jag valt att fokusera på. 

 

3.1 Sociala medier - definition och funktion 
Även om sociala medier är ett ganska omständigt begrepp som omfattar många olika 

typer plattformar finns det en delad förståelse av att sociala medier möjliggör 

kommunikation, interaktion, redigering och delning av innehåll i en social kontext 

(Bertot et al., 2012). Men för att kunna analysera interaktionen på ett djupare plan krävs 

en mer nyanserad förståelse av sociala medier.  

 

Ett utmärkande drag är att sociala medier kombinerar både envägskommunikation och 

tvåvägskommunikation. Exempelvis kan enskilda avsändare sprida budskap till en 

större publik, men liksom ett tvåvägsmedium kan publiken reagera på budskapet genom 

samma kanal (Hogan & Quan- Haase, 2010). Ett annat karakteristiskt drag är att de 

sociala medierna förlitar sig på användargenererat innehåll som enkelt kan produceras 

utan expertkunskaper (Halpern & Gibbs, 2013).  

 

För att särskilja mellan olika plattformers funktionaliteter kategoriseras sociala medier 

vanligtvis efter deras typiska karaktärdrag. Twitter, Google+ och Facebook är exempel 

på sociala medier inom kategorin social network services (SNS). Specifikt för sociala 

medier av typen SNS är den kronologiskt ordnade interaktionen som bevaras över tid. 

Detta möjliggör att användare kan gå tillbaka för att se tidigare inlägg och interagera 

med dessa. Inläggets skapare har även möjlighet att redigera sina inlägg i efterhand. 

Vanligtvis kan användare av SNS skapa personliga profiler och interagera med andra 

profiler genom dessa. (Sutcliffe et al., 2012).  

 

Sutcliffe et al. menar att den överskådliga kronologiska strukturen och synliggörandet 

av användarens nätverksstruktur genom personliga profiler utgör betydelsefulla 

funktioner för att skapa ett livligt diskussionsklimat där deltagare är medvetna om vad 

som tidigare sagts, och av vem, för att sedan kunna bidra med sina egna åsikter. 

(Sutcliffe et al., 2012). Detta förslår att Polisens Facebook-sidor lämpar sig bra för 

deliberativa diskussioner förutsatt att man använder sig av de funktioner som 

identifierats. 
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3.1.1 Personliga avsändare främjar förtroende och meningsfull dialog 

Sociala medier sägs ha öppnat för en textbaserad kommunikation som kan göras mer 

mänsklig och lik den interaktivitet som vi upplever i konversationer med andra 

människor. Fördelen med en ”levande” text är att mottagarens förtroende, lojalitet och 

tillfredsställelse ökar gentemot sändaren (Lee & Jang, 2011).  För att företag ska lyckas 

på sociala medier menar vissa att oprofessionalitet faktiskt är att rekommendera (Kaplan 

& Haenlein, 2009).  

 

Det förutsätter dock att dialogens deltagare inte är bundna till för strikta ramar för hur 

de får agera. Konversationer som starkt villkoras av vad som får och inte får sägas 

tenderar att blir stela och meningslösa. På samma vis menar Klang och Nolin (2011) att 

den hårt reglerade interaktionen mellan medborgare och svenska kommuner minskar 

möjligheterna till meningsfull dialog. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att seriösa aktörer som försöker personifiera i sin 

kommunikation också måste upplevas som trovärdiga. Trovärdigheten är särskilt 

betydelsefull när det gäller interaktion i digitala medier då det sägs finnas en 

inneboende misstänksamhet till vem som är avsändare (Gilpin et al., 2010). Det räcker 

alltså inte bara med att personifiera organisationens representanter, de måste även 

framstå som genuina, annars riskerar avsändaren att förlora mottagarnas förtroende.   

 
3.1.2 Anonymitet skapar aggressivitet och misstänksamhet 

I ett antal studier har man dock observerat att datormedierad kommunikation skapar ett 

aggressivt och oförlåtande diskussionsklimat. Beteendet kan förklaras utifrån 

deindividualiseringsteori.  När människor ges möjligheten att uppträda anonymt och 

vara fysiskt avskärmade från den mottagande parten uppvisar de lägre nivåer av 

självmedvetenhet och förståelse av konsekvenserna för sitt eget handlande (Halpern & 

Gibbs, 2013).  

 

Att ”reindividualisera” diskussionens deltagare genom att lyfta på anonymitetens slöja 

har visat sig vara effektivt för att göra tonen mer respektfull, artig och välskriven 

(Binns, 2012). Det sägs vara en av anledningarna till att politiska diskussioner har en 

hövligare ton på det personliga Facebook än på det anonyma Youtube (Halpern & 

Gibbs, 2013). 

 

Facebook är en plattform vars funktioner på många vis är beroende av att användarna 

uppger sin verkliga identitet och interagerar med andra verkliga användare som redan 

finns inom deras vänskapskrets (Light & McGrath, 2010). Därför är användarprofiler på 

Facebook ofta kopplade till verkliga personer och inte anonyma alteregon. Facebook 

menar själva att det är otillåtet att ange ett falskt namn, och uppmanar användarna att 

använda sina egna namn.  

 

Organisationer bryter dock ofta mot Facebook:s normer kring personliga användare då 

dess representanter vanligtvis gestaltas i organisationens namn och inte som enskilda 

individer. Med anledning av organisationers ”ansiktslöshet” finns det en tendens till att 

de upplevs som avvikande och obehagliga att interagera med. Därför menar man att 

användare hellre interagerar med organisationer vars representanter upplevs vara mer 

personliga och identifierbara (Vorvoreanu, 2009).  

 

Att försöka personifiera interaktionen med användarna kan därför vara en viktig strategi 

för att minska den vanligtvis aggressiva tonen på Internets diskussionsforum. Det ökar 
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även användarnas benägenhet att interagera med Facebook-sidor och moderatorns 

möjligheter till meningsfull dialog. Detta främjar ett deliberativt diskussionsklimat och 

bör också ligga i Polisens intresse. 

 

3.2 Deliberativ demokrati på Internet  
Oavsett om det rör sig om en liberal, republik eller deliberativ demokrati är den 

offentliga sfären en förutsättning för att demokratiska värden ska upprätthållas (Kies, 

2010). Habermas menar att den offentliga sfären först uppstod under 1600- och 1700-

talets borgerliga sammankomster i storstädernas kaffehus, men att den tynade bort inom 

loppet av årtionden. Dess försvinnande förklaras bland annat med kulturindistrins 

massproduktion av identiteter och idéer (s. 45-46, Louw, 2010) samt byråkratiseringen 

av politiken där den allt mer individualiserade och avidealiserade individen 

rationaliserades bort (Kies, 2010).  

 

Habermas offentliga sfär var dock långtifrån representativ för dåtidens samhällsgrupper. 

Liksom andra former av demokratiskt deltagande under den här perioden var det 

begränsat till vita välutbildade män vars ekonomiska och sociala intressen delades av en 

homogen överklass (Baek et al., 2011).  När man talar om den offentliga sfären idag 

åsyftas i regel det medierade och medialiserade mötet mellan politiker, journalister och 

medborgare (Strömbäck, 2009). På senare tid kan man även tala om den senmoderna 

offentligheten. Detta syftar på en offentlighet präglad av en digital och fragmenterad 

mediekonsumtion där traditionella mediehus utmanas av Internets oändliga mångfald.  

 
3.2.1 Deliberativitet – definition och syfte 

Ett nyckelbegrepp inom Habermas förståelse av den offentliga sfären är det deliberativa 

samtalet. Habermas definierar deliberativitet som: ”An interchange of rational–critical 

arguments among a group of individuals, triggered by a common or public problem, 

whose main focus or topic of discussion is to find a solution acceptable to all who have 

a stake in the issue” (s. 1160, Halpern & Gibbs, 2013). Därutöver har akademiker 

argumenterat för att utbytet även bör möta kriterier för politisk jämställdhet (ibid.). 

Enligt Habermas är det deliberativa deltagandet den process som bör prägla mötet 

mellan politiker, medborgare och journalister i den offentliga sfären.  

 

Trots skilda meningar kring den exakta formen för deliberativt deltagande inkluderar de 

allra flesta definitioner två gemensamma idéer. För det första att deliberativitet 

karaktäriseras av ett kommunikativt beteende som främjar ömsesidig gruppdiskussion. 

För det andra att deltagarna omsorgsfullt väger för- och nackdelarna med de förslag som 

presenteras och är beredda att ändra åsikt om det visar sig att en annan åsikt är mer 

rationell än den egna (Halpern & Gibbs, 2013).  

 

Den deliberativa demokratin baseras alltså inte på maktkamp utifrån fixerade 

preferenser där förändringar förklaras utifrån spelteorins nollsummespel
2
 (Delli Carpini 

et al., 2004). Istället handlar det om att försöka hitta gemensamma knytpunkter med 

hjälp av rationell diskussion, ömsesidig förståelse och villighet att kompromissa. Idealet 

är en win-win situation där alla parters behov och intressen tillfredsställs.  

 

Om förhållandena är tillräckligt empatiska, öppensinnade, resonerande och egalitära 

förväntas deliberation skapa ett stort antal positiva värden för samhället. Medborgare 

blir mer engagerade och aktiva i politiken, förståelsen och förtroendet för politiska 

                                                 
2
 Den enes bröd den andres död 
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processer ökar, så även toleransen för andra åsikter och livssituationer. Dessutom ökar 

medborgarnas sociala kapital och myndigheter fattar mer humana och välinformerade 

beslut. (s. 320,  Delli Carpini et al., 2004).  

 

Att uppnå dessa värden är syftet med det deliberativa samtalet. Deliberativ demokrati 

bör dock ses som ett idealtillstånd. Det är sällan en fråga om huruvida deliberation äger 

rum eller inte, utan om graden av deliberativitet. När man avser att använda sig av 

deliberativa processer syftar det följaktligen till att öka det deliberativa deltagandet, inte 

perfektionera det (Delli Carpini et al., 2004).
3
 

 
3.2.2 Moderatorer och deliberativitet 

Som tidigare konstaterats har moderatorer stor betydelse för vilken slags interaktion 

som tillåts eller gynnas på ett onlineforum.  De har ansvar för hur forumet representeras 

och hur det påverkar den organisation som administrerar forumet (Wright, 2006). Detta 

gäller även för Polisens Facebook-sidor där specifika tjänstemän står i direkt förbindelse 

med vad som läggs ut, censureras och kommenteras. 

 

I de fåtal studier som gjorts kring moderatorns roll i deliberativa diskussioner finns det 

skilda meningar kring hur mycket en moderator får lägga sig i utan att inkräkta på 

deltagarnas ägarskap över samtalet och sakfrågan. Alla deltagare i ett deliberativt samtal 

bör idealt sett ha samma förutsättningar att påverka samtalet, men eftersom en 

moderator ofta bestämmer över både agendan och samtalsprocessen inskränks dessa 

förutsättningar. Därför menar vissa att konceptet med moderatorer inte är kompatibelt 

med den deliberativa idén överhuvudtaget (Wright, 2006, Moore 2012).  

 

Om man ändå använder sig av moderatorer menar vissa att de bör inta en passiv roll i 

diskussionen som förmedlare och huvudsakligen ingripa när det finns risk för att 

förutsättningarna äventyras av diskussionens andra deltagare (Moore, 2012). Andra 

argumenterar däremot för att ett aktivt modererande är ett krav där moderatorn genom 

sitt agerande upprätthåller samtalets normativa fokus (Wright, 2006, Jensen 2002). Scott 

Wright förespråkar den aktiva moderatorn, gällande detta citerar han Benjamin Barber: 

 
The pretence that there can be none (moderation) at all, that discourse is possible 

on a wholly unmediated basis, breeds anarchy rather than liberty and data 

overload rather than knowledge. (s. 234, Wright, 2009)  

 

Eftersom Polisens moderatorer även fungerar som representanter för myndigheten är det 

rimligt att de aktivt interagerar med forumets deltagare. Därför ansluter jag mig till 

Wrights synsätt att moderatorn bör tillskrivas ett visst mått av kontroll över 

interaktionens form och innehåll och att detta inte är inkompatibelt med den deliberativa 

idén. Det förutsätter dock att moderatorn nyttjar sin överordning för att främja ett 

deliberativt diskussionsklimat. 

 

En betydelsefull fråga är att avgöra vad som bör anses vara legitim moderering eftersom 

det finns en risk för att moderatorn utnyttjar sin position för egen vinning. För att 

moderatorns överordnad ska upplevas som legitim föreslår Wright att forumets regler 

måste vara synliga, precisa, tillämpas konsekvent och vara överenskomna i förväg, helst 

                                                 
3
 Den process som deliberativitet verkar genom refereras ibland till som deliberativt deltagande (ibid.).  

Inom ämnesområdet kommunikation kan det i mångt och mycket liknas med vad PR-teoretikern James E. 

Grunig benämner som symmetrisk kommunikation (s. 150, Tench & Yeomans, 2009). 
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i samarbete med forumets deltagare. Syftar moderatorns överordning till att uppfylla 

forumets regler anses modereringen legitim, skulle  moderatorn bryta mot riktlinjerna 

bestraffas detta med en förlust av deltagarnas förtroende och deltagande (Wright, 2006).  

 

3.3 Operationalisering av deliberativitet  
För att kunna analysera huruvida en moderator främjar eller stävjar detta normativa och 

förhållandevis abstrakta utbyte är det viktigt att vara tydlig med vad som kännetecknar 

deliberativa diskussioner. Kies (2010) definierar det deliberativa diskussionsklimatet 

utifrån nio värden som deltagarna bör sträva efter. Dessa är: inkludering, diskursiv 

jämlikhet, reciprocitet, rättfärdigande, reflexivitet, empati, ärlighet, pluralitet och extern 

påverkan.  

 

Kies använder sig av en förhållandevis omfattande förståelse av hur deliberativitet bör 

förstås och mätas. Andra studier fokuserar på en eller par av dessa kriterier med egna 

definitioner av respektive kriterium (Moore, 2012, Jensen, 2003, Papacharissi, 2004, 

Halpern & Gibbs, 2013). I den här studien tar jag fasta på tre kärnvärden som 

moderatorn bör beakta för att skapa ett diskussionsklimat i den deliberativa andan; 

diskursiv jämlikhet, ömsesidig dialog och extern påverkan. Dessa värden härleds 

framförallt från Kies operationalisering av deliberativitet men jag hämtar även 

inspiration från  Moore (2012) Wright (2006) samt Halpern och Gibbs (2013).  

 

Dessa kärnvärden anser jag vara mest betydelsefulla för ett deliberativt 

diskussionsklimat och bör vara enklare att operationalisera än exempelvis empati. 

Genom att analysera Polisens användande utifrån operationaliseringen av dessa kriterier 

avser jag att bedöma till vilken grad Polisen främjar ett deliberativt diskussionsklimat. 

 
3.3.1 Diskursiv jämlikhet 

Kies definierar diskursiv jämlikhet som ”[...] equal opportunity to introduce and 

question any assertion whatsoever and to express attitudes desires and needs.” (s. 42, 

Kies, 2010). Diskursiv jämlikhet  kan sägas vara den diskursiva förlängningen av 

politisk jämlikhet; att alla människor har lika värde, att ingen person är överlägsen 

någon annan och att varje enskild persons intressen bör ges lika hänsyn (s. 4, Dahl, 

2006). Politisk jämställdhet, liksom diskursiv, är en grundläggande aspekt av det 

demokratiska idealet (Delli Carpini et al., 2004). Genom att jämföra respektive aktörs 

möjligheter att styra agendan, komma med förslag, eller på annat vis uttrycka åsikter, 

behov och intressen bör vi kunna skapa oss en bild av om relationen präglas av 

diskursiv jämlikhet eller ojämlikhet. 

 

Inom ramarna för den här studien förstås diskursiv jämlikhet utifrån interaktionens 

tekniska förutsättningar mellan Polisens moderatorer och medborgarna men också de 

regler som satts upp för diskussionens deltagare såväl som moderator. Att moderatorn 

har ett visst övertag till sin natur, och att jag anser detta vara berättigat, diskuterades 

tidigare. Analysens fokus ligger därför mer på att klargöra till vilken grad som 

ojämlikheten tar sig uttryck och om moderatorn nyttjar detta övertag för andra 

deliberativa värden.  

 

Ett påtagligt uttryck för den diskursiva jämlikheten är exempelvis att alla har lika 

möjligheter att introducera ett nytt diskussionsämne. På så vis utnyttjar man ett av 

sociala mediers mest betydelsefulla karaktärsdrag; det användargenererade materialet 

(Halpern & Gibbs, 2013). Ett annat uttryck för diskursiv jämlikhet är att moderatorn 

inte kan censurera användares kommentarer utan att visa på varför det sker och vad som 
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blivit censurerat. Så kallad ”tyst moderering” (Wright, 2006) är därmed ett exempel på 

moderatorskap som inte indikerar diskursiv jämlikhet mellan moderator och användare. 

Både regler för moderatorer och användare samt interaktionens tekniska förutsättningar 

är aspekter jag kommer att analysera för att avgöra graden av diskursiv jämlikhet.  

 
3.3.2 Ömsesidig dialog 

Ömsesidig dialog kan utifrån ett deliberativt perspektiv förstås som den kommunikativa 

process där parterna introducerar ämnen för diskussion, utbyter respektive ståndpunkter, 

samt bekräftar att den andres argument har mottagits och noga övervägts. Detta kan 

sägas vara ett signum för att en konversation i den deliberativa andan (s. 44, Kies, 

2010). Eftersom Facebook tillåter tvåvägskommunikation (Hogan & Quan-Haase, 

2010), lämpar sig Facebook-sidor för detta ändamål. 

 

Om diskussionens aktörer däremot inte bjuder in till diskussion kring de argument som 

presenterats eller inte ger någon antydan på att denne har förstått och övervägt den 

andres argument, så är dialogen inte ömsesidig. Om så är fallet sker inget konstruktivt 

utbyte mellan parterna vilket är en förutsättning för en deliberativ diskussion enligt det 

Habermanska idealet (Halpern & Gibbs, 2013).  

 

Att moderatorerna ställer sig på samma grad av icke-anonymitet kan också främja 

dialog i den deliberativa andan. Som tidigare har konstaterats är personifierade 

avsändare något av en norm på Facebook. Det skapar inte bara en mer förtrolig relation 

mellan avsändare och mottagare sändaren (Lee & Jang, 2011), utan också ett mer 

respektfullt och civiliserat diskussionsklimat (Binns, 2012).  

 
3.3.3 Extern påverkan 

Den tredje och kanske viktigaste aspekten av det deliberativa samtalet är att det finns en 

koppling till verkliga förändringar där deltagarna ges en möjlighet att påverka utfallet. 

Att enbart diskutera samhällsproblem kan visserligen öka deltagarnas medvetenhet om 

politiska processer eller förståelse för andras livssituationer, vilket kan förstås som en 

extern effekt eller påverkan. (s. 54-55, Kies, 2010). Men om diskussionerna inte 

förverkligas i konkreta förändringar utanför forumet finns det en risk för att de både 

upplevs som, och är, meningslösa. Vidare har man uppmärksammat att deliberativa 

diskussioner kopplat till en extern agenda gör diskussionsklimatet mer civiliserat och 

konstruktivt (s., 165, Kies 2010, Scott, 2006, Jensen, 2002).  

 

Liksom Kies föreslår bör dock analyser av extern påverkan ta särskild hänsyn till 

forumets kontext (s. 55, Kies, 2010). Därför är det exempelvis orimligt att förvänta sig 

att diskussioner inom den lokala fotbollsklubben kan utmynna i världsfred. När det 

gäller Polisen är det även orimligt att medborgares rättsäkerhet åsidosätts med 

anledning av medborgerligt deltagande. Ämnen som grannsamverkan, 

patrulleringsområden eller förbättringar av Polisens tillgänglighet i specifika områden är 

att betrakta som rimligt deltagande inom den specifika kontexten. Däremot är det alltså 

inte rimligt att Polisens uppmanar till deltagande för behandlingen av misstänkta 

individer. 
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4 Metod 
I följande text presenteras den kvalitativa textanalysen som uppsatsens verktyg för att 

utifrån det teoretiska ramverket analysera Polisens bruk av sociala medier. Särskild 

hänsyn tas till texternas teknologiska kontext och moderatorns språkhandlingar som 

manar till eller kommenterar interaktionen mellan myndighet och medborgare. 

 

4.1 Analys av text och dess teknologiska kontext. 
Den kvalitativa textanalysen utgör studiens verktyg för att komma underfund med 

Polisens användande av Facebook. Den lämpar sig bra för sociala medier då användare 

huvudsakligen kommunicerar genom text. Med text syftar jag på det skriftliga språket 

och alltså inte bilder, filmer eller andra meningsbärande teckensystem. Text (eller 

språk) kan sägas fylla två huvudfunktioner.  

 

För det första används det för att reflektera och uttrycka tankar och idéer - textens så 

kallade innebördsaspekt. Utifrån en text kan vi därför observera författarens 

föreställningar om sig själv och sin omgivning (s. 16, Bergström & Boréus, 2005). För 

det andra  används texten i relation till andra som läser den. Med texten kan avsändare 

övertyga, informera, ifrågasätta eller uppmana mottagaren. Text och språk används 

alltså inte bara till att reflektera utan även för handling. Detta kallas för textens 

interpersonella aspekt (s. 17 Bergström & Boréus, 2005). 

 

Den enskilda texten står dock inte för sig själv utan ”[...] är snarare än en länk i en kedja 

av tidigare och framtida texter” (s. 155, Ekström & Larsson, 2011). Varje text skapas 

alltså i relation till ord, fraser, textstycken och tankegångar som yttrats av andra, på 

annan tid och annan plats. När ett textstycke refererar till dessa och därmed hamnar i en 

specifik kontext, kallas det för intertextualitet. Det kan sägas vara sambandet mellan 

olika texter och deras betydelse i relation till varandra (s. 156, Ekström & Larsson, 

2011).  

 

Genom att analysera Polisens moderatorers texter kan vi alltså skapa oss en förståelse 

för hur denne uppfattar sig själv och sin omvärld (textens innebördsaspekt), hur denne 

vill att mottagarna ska reagera (textens interpersonella aspekt), och hur detta kan 

relateras till värderingar som demokrati, jämlikhet och deltagande (textens 

intertextualitet) 

 

I sociala medier sker dock alla språkhandlingar inom en teknologisk kontext som 

påverkar relationen och interaktionen mellan textens sändare och mottagare. Den 

teknologiska kontexten kan exempelvis förenkla för användare att sprida eller 

tillgodogöra sig information eller begränsa vissa möjligheter genom att utesluta eller 

dölja specifika kommentarsfunktioner. Varje medium är unikt, Twitter är inte Myspace, 

Instagram är inte ett textbaserat nätforum.  Eftersom makt är relationell och sociala 

medier både begränsar och möjliggör en viss typ av interaktion mellan användarna bör 

analysen således redogöra för vilken betydelse teknologin har för aktörernas relation. 

 

Fokus ligger dock inte på att analysera huruvida Facebook är ett bra eller dåligt forum 

för deliberativa diskussioner. Istället begränsar jag mig till att redogöra för hur Polisen 

använder sig av Facebook:s funktioner för att moderera och driva Facebook-sidor. Jag 

kommenterar alltså inte på Facebooks design i sig - utan på Polisens val av de 

funktioner som finns tillgängliga. Detta tar sig främst uttryck i undersökningen av 
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diskursiv jämlikhet då de teknologiska förutsättningarna definieras som en central 

aspekt. 

 

4.2 Urval 
För att få en djupare förståelse av hur sociala medier används av Polisen har jag valt att 

analysera tre olika Facebook-sidor, modererade av tre olika polismyndigheter. Värdet 

med komparativa analyser är dess förmåga att göra det osynliga synligt (s. 43, 

Strömbäck, 2009). De tre Facebook-sidorna valdes för det första med anledning av 

geografisk närhet till Linnéuniversitetet. Eftersom studien är kvalitativ har jag förutom 

att analysera själva Facebook-sidorna också haft ett intresse av att träffa de tjänstemän 

som ansvarar för respektive sida. Detta för att få en djupare inblick i vad som motiverar 

deras agerande och vilka praktiska omständigheter som helt eller delvis skulle kunna 

förklara preliminära iakttagelser. Av de polismyndigheter som tillfrågades visade det sig 

att moderatorer för polisen i Kronobergs, Jönköpings och Kalmars län hade möjlighet 

att ställa upp för intervju.  

 

Av dessa valdes Kronobergs län sida ”Polisen i Växjö/Alvesta” (PiV/A) och Jönköpings 

läns sida ”Polisen Jönköping” (PJ) samt med anledning av deras höga följarantal (41000 

respektive 11000) och moderatorernas frekventa uppdateringar.  Den höga aktiviteten 

och det större följarantalet ansåg jag vara viktigt för urvalet då detta signalerar att deras 

Facebook-sidor har mycket material att analysera samt att myndigheten har lagt ner 

resurser för att etablera en kanal i sociala medier.  

 

Forum med inriktning mot mer lokala förhållanden har i tidigare studier av deliberativt 

deltagande visat sig vara mer benägna till att vara just deliberativa (Jensen, 2002). 

Eftersom syftet med att välja flera Facebook-sidor är att kunna tydliggöra skillnader och 

likheter finner jag det även lämpligt att välja en Facebook-sida som inte har samma grad 

av närhet till lokala förhållanden. Därför valdes också Polisens nationella Facebook-sida 

(Pn) som drivs av RPS. Pn har det största följarantalet av valda Facebook-sidor med 

46500 följare. Med anledning av det geografiska avståndet och uppsatsens begränsade 

resurser intervjuades ingen moderator för den nationella sidan. 

 

Studiens undersökningsperiod sträcker sig från den 1 mars 2013 till den 31 juni 2013. 

Under den här perioden publicerade moderatorerna sammanlagt 149 inlägg (PJ: 40, 

PiV/A: 72 och Pn: 37). Detta är ett förhållandevis stort underlag för en kvalitativ 

textanalys. Anledningen till valet av tidsperiod, och följaktligen det stora antalet inlägg, 

beror på att jag är intresserad av specifika inlägg och kommentarer som sällan 

förkommer på Polisens Facebook-sidor. För att komma åt ett tillräckligt stort antal av 

dessa krävs alltså ett ursprungsmaterial som är betydligt större. 

 
4.2.1 Inlägg av särskilt intresse 

För det första är jag särskilt intresserad av inlägg och kommentarer som uttryckligen 

diskuterar Facebook-sidans funktion och användarnas roll. I tidigare studier av 

diskussionsforum på Internet refereras detta till som metadiskussioner eller metainlägg. 

 
[Metadiscussions] are the primary mechanism through which groups can 

interrogate the boundaries of what is acceptable, can construct norms through 

channels other than the formalized structure of the FAQ, and can enforce a 

certain degree of compliance to those norms. (s. 342, Burnett & Bonnici, 2003) 
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Inlägg och kommentarer av moderatorn som adresserar själva interaktionen mellan 

myndighet och medborgare kan alltså ge oss viktig information om hur moderatorn ser 

på interaktionen mellan dess aktörer. Utifrån detta kan textens innebördsaspekt 

(moderatorns uppfattning), och den intertextuella aspekten (hur texten relaterar till 

begrepp som demokrati, deltagande, interaktion).  

 

Därutöver är jag intresserad av inlägg och kommentarer där specifika språkhandlingar 

förekommer. Detta gäller främst uppmaningar till dialog eller frågor som syftar till att 

användarna på ett eller annat vis ska interagera med Facebook-sidan. Till skillnad från 

metadiskussionerna kan vi utifrån dessa inlägg skapa oss en förståelse för moderatorns 

praxis, alltså inte bara hur denne vill beskriva interaktionen utan hur den praktiska 

interaktionen tar sig uttryck. Detta kan relateras till  textens interpersonella aspekt - hur 

moderatorn vill att användarna ska reagera.  

 

Utifrån dessa kriterier och beaktanden utgör det slutgiltiga materialet 28 inlägg (PiV/A: 

10, Pn: 11 och PJ: 7) med eventuella kommentarer av moderatorn i det tillhörande 

kommentarsfältet. Eftersom jag väljer att se närmare på vissa aspekter innebär det 

således att andra aspekter har exkluderats. Framförallt gäller detta inlägg som syftar till 

att strikt informera om Polisens verksamhet, händelserapportering och efterlysningar 

(med anledning av att användarna hänvisas till andra kanaler). 

 

4.3 Datainsamling 
Med tanke på att Facebook tillåter redigeringar av innehåll och att material kan plockas 

bort eller försvinna utan förvarning skrevs moderatorns inlägg ut för att undvika 

förändringar under arbetets gång. Detta visade sig vara en viktig aspekt då fem valda 

inlägg av PiV/A plockades bort någon gång mellan perioden 10 juni och 15 augusti. 

Anledningen till detta har inte angivits och några kompletterande intervjuer som skulle 

kunna ge klarhet i detta har inte gjorts.  

 

Moderatorns kommentarer i respektive inläggs kommentarsfält skrevs däremot inte ut 

då aktivitet från användare och moderatorer inte går att skilja från varandra och 

eftersom det inte är ovanligt att det totala antalet kommentarer på ett inlägg når uppemot 

flera hundra. Därför gjordes bedömningen att  moderatorns kommentarer bör analyseras 

direkt i kommentarsfälten. I de bortplockade inläggen försvann även tillhörande 

kommentarer. Detta hade dock mycket liten effekt på studiens underlag då det redan var 

noterat att moderatorn inte hade varit aktiv i dessa kommentarsfält.   

 

4.4 Intervjuer 
Intervjufrågor baserades på den teori som presenterats och formulerades med hjälp av 

Ekström & Larssons tips ur Metoder i kommunikationsvetenskap (2011). För PiV/A 

intervjuades en polis från Växjö/Alvestas ungdomsgrupp som med jämna mellanrum 

gör inlägg på deras Facebook-sida. För PJ intervjuades en civilanställd kommunikatör 

med huvudansvar för Polisen i Jönköpings läns sociala medier. För Pn gjordes ingen 

intervju med anledning av uppsatsförfattarens begränsade ekonomiska resurser. 

 

Moderatorerna intervjuades muntligen på sin arbetsplats. Syftet med intervjuerna var att 

få en djupare förståelse för hur moderatorn ser på sitt arbete och de praktiska 

omständigheter som omger deras användande. Intervjuerna syftade även till att samla 

information om distriktets användande av sociala medier och deras målsättningar. Även 
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om RPS riktlinjer ger förslag om det övergripande syftet med sociala medier lämnar 

man utrymme för de lokala distrikten att anpassa både rutiner och syfte efter eget behov.  

 

Moderatorerna intervjuades utifrån följande teman: deras bakgrund och nuvarande 

arbetsuppgifter, rutiner och praxis, vad som är att betrakta som bra respektive dålig 

interaktion, värdet av det personliga tilltalet, samt deras syn på moderatorns roll att 

driva och underhålla ett gott diskussionsklimat (intervjuguide finns som bilaga). 

Intervjuerna tog cirka en timme vardera och transkriberades sedan. 

 

Intervjupersonerna som både informanter och respondenter (Ekström & Larsson, 2011). 

Informanter i egenskap av deras kunskap om rutiner kring användning och utvärdering, 

distriktets lokala riktlinjer, samt hur mycket resurser man lägger på användandet. 

Respondenter i egenskap av sin upplevelse av att vara moderator med den informella 

praxis och normer som sällan framgår i officiella riktlinjer och observationer utifrån. 

 

4.5 Mätandet av deliberativa begrepp 
Med hjälp av den kvalitativa textanalysen avser jag alltså att klargöra till vilken grad 

Polisens moderatorer främjar graden av diskursiv jämlikhet, ömsesidig dialog och 

extern påverkan. Sammanlagt förstått som det deliberativa diskussionsklimatet. För att 

göra detta använder jag mig av ett antal frågor som ställs till undersökningsmaterialet. 

Hur dessa härletts från den teoretiska referensramen och vad de syftar till presenteras 

nedan.  

 
4.5.1 Diskursiv jämlikhet 

Huruvida användare har möjlighet att styra agendan, komma med förslag, eller på annat 

vis uttrycka åsikter, behov och intressen bedöms för det första utifrån interaktionens 

tekniska förutsättningar baserat på vilka funktioner moderatorn har valt att använda sig 

av och vilka man har valt bort. För det andra utifrån regler som styr moderatorns 

agerande baserat på intervjuer med moderatorer samt interna riktlinjer. För det tredje 

utifrån regler som medborgarnas förväntas förhålla sig till vilket baseras på respektive 

sidas externa riktlinjer. 

 
 Syftar interaktionens  tekniska förutsättningar till lika möjligheter att föra fram åsikter, 

attityder och behov? 

 Syftar moderatorns riktlinjer till lika möjligheter att föra fram åsikter, attityder och 

behov?  

 Syftar användarnas riktlinjer till lika möjligheter att föra fram åsikter, attityder och 

behov?  

 
4.5.2 Ömsesidig dialog 

Med utgångpunkt från moderatorns agerande avser jag att redogöra för huruvida denne 

initierar diskussioner, driver diskussioner genom ett aktivt och personligt deltagande, 

samt bekräftar att användares kommentarer blir lästa och övervägda. Till skillnad från 

diskursiv jämlikhet bedöms detta endast utifrån moderatorns skriftliga inlägg. Som 

hjälpmedel ställer jag ett antal frågor till moderatorns inlägg och kommentarer. Alla 

frågor följs upp med frågorna: på vilket sätt och med vilket syfte annat än att främja 

ömsesidig dialog?  
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 Uppmanar moderatorn användare att skriftligen interagera på Facebook-sidan? 

 Adresserar moderatorn användarnas kommentarer i egna kommentarer eller inlägg? 

 Refererar moderatorn till användarnas respons på tidigare inlägg? 

 Framstår moderatorn som personlig?  

 

4.5.3 Extern påverkan 

Graden av extern påverkan avgörs utifrån moderatorns agerande för att inkludera 

medborgarna i externa beslutsprocesser. På respektive Facebook-sida kommer jag 

därför att identifiera och analysera inlägg som efterfrågar medborgarnas respons i 

specifika sakfrågor. Sakfrågan bör vara relaterad till Polisens verksamhet eller i forum 

där Polisen deltar, och det bör även finnas en antydan till att medborgarna ges en 

möjlighet att påverka utfallet.  

 
 Ges användare möjlighet att påverka beslutsprocesser utanför forumet genom sitt 

diskursiva deltagande?  

 

4.6 Metoddiskussion 
Deliberativt modererande på Internet är tyvärr ett förhållandevis outforskat område och 

det är svårt att finna studier som standardiserat analysen av det på ett eller annat vis. 

Överlag finns det mycket lite empiriskt underlag när det gäller den metodologiska 

ansatsen kring deliberativitet. I mångt och mycket har det förblivit ett normativt ideal 

utan starkare koppling till verkliga omständigheter (s. 60-64, Kies, 2010).  

 

I den här studien finner jag inspiration i studier som behandlar moderering av större 

nätforum men det är svårt att avgöra huruvida Facebook-sidor präglas av samma sociala 

dynamik som dedikerade diskussionsforum på Internet och några jämförande studier 

utifrån ett deliberativt perspektiv har jag inte lyckats finna.  

 

Liksom all vetenskap måste textanalysen leva upp till kravet på reliabilitet; att den kan 

upprepas av andra med samma resultat. Därför försöker jag att så utförligt som möjligt 

beskriva min analytiska referensram och dess operationalisering. Men liksom all 

textanalys som inte följer en strikt kvantitativ utgångspunkt finns det alltid en viss grad 

av subjektivitet i tolkningen.  

 

När det gäller kravet på intrasubjektivitet, att jämföra studieobjekten utifrån samma 

referensram, ser jag det som mindre problematiskt då de tre studieobjekten är mycket 

lika i organisationsstruktur och verksamhet samt analyseras utifrån samma medium (s. 

35-36, Bergström & Boréus, 2005). Därför kan jag använda  mig av samma referensram 

och metodologiska avvägningar vilket minimerar risken för att de tre studieobjekten 

bedöms efter olika måttstockar.  

 

Eftersom studien inte inkluderar medborgarnas reaktion på moderatorns agerande finns 

det en risk för att gå miste om betydelsefulla insikter om vad moderatorns agerande 

egentligen syftade till. Som utomstående i studiet av online-forum finns det alltid en 

risk för feltolkningar av texter som görs i förhållande till medlemmarnas tidigare 

historia (Burnett & Bonnici, 2003). Däremot är Polisens Facebook-sidor av desto mer 

offentligt format där det är svårt att urskilja någon stadig användarbar. Därmed minskar 

risken för att dess användare och moderatorer utvecklar en relation som sträcker sig 

över tid.  
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Rent praktiskt kan det vara värt att nämna att Facebook implementerade nya funktioner 

för kommentarsystemet. Detta  för med sig två förändringar. För det första att användare 

direkt kan svara på andra användares kommentarer. För det andra att Facebook 

rangordnar kommentarer efter andra användares förmodade intresse baserat på 

gillningar, hur många som svarat på kommentaren och vilken relation man har till den 

som kommenterar. Det innebär att kommentarerna inte längre följer en strikt 

kronologisk ordning (Lavrusik, 2013).   

 

Trots den förändrade strukturen menar jag att det har liten påverkan för vad moderatorn 

skriver eller hur de agerar. Däremot har det konsekvenser för vilka kommentarer som 

hamnar överst och därmed är mer synliga. Detta redogör jag närmare för i resultatet, 

men utifrån ett metodologiskt perspektiv anser jag att detta har liten betydelse för hur 

moderatorn agerar.  

 

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att jag inte syftar till att undersöka medborgarnas 

respons. Fokus för den här studien är att undersöka om Polisens representanter försöker 

främja ett deliberativt diskussionsklimat. Försökens utfall, alltså medborgarnas önskade 

eller oönskade agerande, är alltså irrelevant för studiens metod och analys. 

 

 

 

5 Resultat 
I följande kapitel redogör jag för skillnader och likheter mellan respektive Facebook-

sidor utifrån uppsatsens analytiska referensram och de frågor som härleds från denna. 

Kapitlet syftar främst till att presentera mina observationer medan det följande 

diskuterar dem i förhållande till teori och tidigare forskning. 

 

5.1 Diskursiv jämlikhet 
Vilka möjligheter har medborgare att föra fram egna åsikter, attityder och behov? 

 
5.1.1 Tekniska begränsningar av användares inflytande  

Alla undersökta Facebook-sidor har begränsat möjligheten att publicera inlägg till 

Polisens moderator enligt RPS rekommendationer (RPS, 2012). För att uttrycka sin 

åsikt måste medborgare uteslutande använda sig av kommentarsfältet i anknytning till 

moderatorns inlägg. Den största skillnaden mellan kommentarer och inlägg är 

synligheten.  

 

För det första syns i regel bara de två första eller två mest populära kommentarerna vid 

en första anblick, för det andra konkurrerar resterande kommentarer om 

uppmärksamheten med ett stort antal andra kommentarer (100 eller fler). Konsekvensen 

av detta är att följare inte kan introducera egna diskussionsämnen med samma synlighet 

och räckvidd som moderatorer.  

 

I nedanstående inlägg av PiV/A:s moderator syns kommentarerna av två användare, de 

har 94 respektive 57 gillningar. Den första har dessutom sex stycken svar på sin 

kommentar. Att just dessa visas  och därmed har lika stor exponering som moderatorns 

inlägg beror Facebook:s algoritmer för hur kommentarers ”popularitet” (Lavrusik, 

2013). Algoritmerna ändras kontinuerligt och kan till viss del modifieras av moderatorn. 

På Polisens Facebook-sidor finns möjligheten att välja efter ”senaste händelser” istället 

för ”top comments”, men detta måste göras aktivt av användarna och sparas inte 
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Exempel på inlägg av moderator och kommentarer:
4
 

 
 

Viktigaste faktorerna för att kommentaren ska komma högt upp är antalet gillningar, hur 

många svar den specifika kommentaren har fått, och huruvida användaren är en del av 

det egna nätverket (Lavrusik, 2013). Eftersom den första kommentaren har fått både 

mer gillningar och svar än den andra, hamnar den första överst. Det är dock värt att 

notera att moderatorns inlägg har fått betydligt mer respons än båda toppkommentarer 

(1686 gillningar och 27 delningar). Den sammanvägda bedömningen är att moderatorn 

har avsevärt mer kontroll och inflytande över interaktionens tekniska förutsättningar. 

 
5.1.2 Begränsningar av användares inflytande över sidornas innehåll 

I sidornas externa riktlinjer framgår det att moderatorn förbehåller sig rätten att ta bort 

material som ”[...] bryter mot svensk lag, mot Facebooks policy eller som är stötande.” . 

Man poängterar att kommentarer ”[...] ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton”. 

Vilka konsekvenser som följer av att inte hålla sig till sakfrågan framgår inte i de 

externa riktlinjerna men enligt moderatorerna censureras inte kommentarer på grund av 

osaklighet med hänsyn till yttrandefriheten
56

Med det sagt är det tydligt att man inte 

önskar att medborgare introducerar egna sakfrågor utan huvudsakligen kommenterar 

utifrån ämnen som Polisen tagit upp i det inledande inlägget.  

 

Eventuell censurering av användares kommentarer sker vanligtvis genom att 

moderatorn döljer enskilda kommentarer för andra användare. Detta rekommenderas av 

RPS och tillämpas enligt moderatorerna främst i samband med personliga påhopp 

                                                 
4
 Exempelinlägget är inte en del av studiens undersökningsmaterial. Detta eftersom kommentarsfält av 

inlägg som legat ute längre än 3-5 dagar döljs, och är därmed inte representativt för verkliga förhållanden. 
5
 Muntl. intervju, PJ, 17/5, 2013 

6
 Muntl. intervju, PiV/A, 15/5, 2013 
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mellan användarna.
7
 Moderatorn kan även välja att helt ta bort kommentaren. Därutöver 

använder alla sidor sig  även av ett automatiskt ordfilter som sorterar ut kommentarer 

med vanliga svordomarna och nedvärderande uttryck.  Bortsorterade kommentarer 

måste därefter manuellt godkännas av moderatorn för att visas på sidan (RPS, 2012). 

 

Det kan även vara värt att notera att Pn:s externa riktlinjer uttryckligen föreslår att 

medborgare har möjlighet att göra inlägg på sidan. Efter flera försök verkar det vara så 

att inlägg endast publiceras efter en restriktiv förhandsgranskning (endast elva inlägg av 

andra än moderatorer visas på sidan). De inlägg som publicerats syftar dock inte till 

diskussion, eller kritik, utan utgörs av enkla frågor kring den generella verksamheten, 

kondoleanser eller anekdoter om gemytliga möten med den lokala Polisen. Eftersom 

moderatorer för Polisens nationella Facebook-sida inte har intervjuats är det oklart 

vilken funktion detta egentligen fyller.   

 

 

5.2 Ömsesidig dialog 
Fråga: Till vilken grad och på vilket sätt främjar Polisen en interaktion som kan anses 

vara ömsesidig?  

 
5.2.1 Polisen i Växjö/Alvesta 

PiV/A uppmanar uttryckligen medborgarna att interagera i två inlägg. I det första 

inlägget uppmanas medborgare till att avsluta meningen:  

 
Det är jättebra att polisen jobbar aktivt för att förhindra bland annat gatuvåld, 

ungdomsbrottslighet och kvinnomisshandel men om jag var polis............. PS. 

Skriv filter-friendly! (Inlägg, PiV/A, 13/3) 

 

Även om användarnas respons efterfrågas är det tydligt att moderatorn inte nöjer sig 

med vilken respons som helst. För att delta i diskussionen måste användarna acceptera 

moderatorns premiss (nyttan med Polisen) och uttrycka sig på ett artigt och civiliserat 

sätt som inte censureras av det automatiska ordfiltret. Detta föreslår att moderatorn är 

mån om att undvika kommentarer med negativa tongångar. Moderatorn ger inte 

kommenterande användare någon återkoppling i kommentarsfältet.  

 

I det andra inlägget ber man medborgare ställa frågor om skillnader mellan Polisen i 

Australien och Sverige (Inlägg, PiV/A, 21/4).  Av frågorna som ställdes om Australien 

besvarades ett antal som huvudsakligen var humoristiska eller lättsamma i senare 

inlägg; ”Använder polisen kängrur i Australien?”, ”Är inte polisen snällare i 

Australien?” (Inlägg, PiV/A, 22/3). Även här är det tydligt att interaktionen inte syftar 

till en meningsfull dialog utan att moderatorn efterfrågar interaktion kring lättsamma 

ämnen som inte ger upphov till konflikt.  

 

Särskilt för moderatorer för PiV/A är att de använder sig av ett förhållandevis personligt 

anslag i sina inlägg och vanligtvis signerar inläggen med sitt förnamn. En av 

moderatorn låter till exempel användarna följa med på hans semester i Australien. På ett 

fåtal inlägg får vi bland annat veta att han började sin poliskarriär i Australien (Inlägg, 

PiV/A, 3/5), att han har en storebror som fortfarande arbetar där (Inlägg, PiV/A, 21/4), 

och att han i sin frus ögon dansar ”som en full orangutang som försöker starta en 

gräsklippare” (Inlägg, PiV/A, 22/4).  

                                                 
7
 Muntl. intervju, PiV/A, 15/5, 2013 
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Enligt moderatorn för PiV/A är detta ett sätt för att ”komma närmare” allmänheten. Dels 

genom att visa upp personerna bakom uniformen och dels genom att lyfta fram deras 

personliga upplevelser av Polisens arbete som inte gestaltas av media
8
. PiV/A försöker 

alltså aktivt ta vara på nyttan med personliga avsändare i sociala medier. Utifrån vår 

förståelse av ömsesidig dialog bör ett personligt tonläge  även kompletteras med en 

interaktion som efterliknar dialog. Detta är något som sällan förekommer på PiV/A.  

 

Den intervjuade moderatorn för PiV/A menar att anledningen till att man sällan 

kommenterar beror på bristande resurser, men också för att medborgarna är ”bra på att 

uppfostra varandra”
9
. Man ser alltså ingen anledning till att kommentera inläggen eller 

besvara användarnas kommentarer så länge det råder en ”god ton”. Det föreslår att 

plattformens interaktiva funktioner ses som medel för att upprätthålla ordning och inte 

för att skapa dialog. Utifrån PiV/A:s respons på användares kommentarer är det tydligt 

att man främst interagerar med och/eller adresserar användarna när det finns ett behov 

av disciplinering. 

 

Ett inlägg som handlade om oaktsam körning på allmän väg gav upphov till närmare 

2800 kommentarer (ett förhållandevis mycket stort antal) (Inlägg, PiV/A, 9/6). 

Moderatorn adresserade då de upprörda användarna och motiverade syftet med sitt 

inlägg. Detta är ett exempel på hur man vid ett fåtal tillfällen adresserar/interagerar med 

användare, och att man då gör det i syfte att lugna (disciplinera) diskussionen. Fortsätt 

gärna att diskutera – men gör det utifrån Polisens referensram. 

 
Inlägg, PiV/A, 10/6: 

 
 

                                                 
8
 Muntl. intervju, PiV/A, 15/5, 2013 

9
 Muntl. intervju, PiV/A, 15/5, 2013 
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5.2.2 Polisens nationella sida 

Ser vi till Pn finns det flera skillnader gentemot PiV/A. Pn bjuder in medborgarna till så 

kallade frågestunder kring specifika ämnen relaterat till Polisens verksamhet. En gång 

med fokus på ämnet alkohol, narkotika och ungdomar (Inlägg, Pn, 20/3) andra gången 

om grooming och brott mot barn på nätet (Inlägg, Pn, 13/6). Majoriteten av alla frågor 

besvarades med utförliga svar. I ett inlägg med en film om hedersrelaterat våld och 

förtryck (Inlägg, Pn, 5/6) meddelade inte Polisens moderatorer att man söker 

interaktion, men i kommentarsfältet var moderatorn mycket aktiv med att besvara frågor 

om ämnet och argumentera för varför man valt att ta upp ämnet. 

  
Inlägg, Pn, 13/6 

 
 

I dessa frågestunder, som vanligtvis inleds på ovanstående vis, framträder en slags 

utbildande interaktion där man på ett sakligt vis besvarar allmänhetens frågor. Det 

handlar i regel om Polisens verksamhet, speciella typer av brott, och brottsförebyggande 

åtgärder som kan vidtas på egen hand. Även om moderatorn är den som utlyser 

frågestunderna och ber användare att ställa frågor kring det aktuella ämnet, så är det 

tjänstemän med särskild kunskap om ämnet som besvarar dem.  

 

Till skillnad från PiV/A är moderatorerna inte särskilt personliga i sitt tilltal, man 

refererar exempelvis inte till egna upplevelser, utan mestadels till formella riktlinjer för 

hur vissa typer av brott hanteras. Däremot delar man ibland inlägg från andra 

Polismyndigheters Facebook-sidor, nedan är ett utdrag ur ett inlägg av Polisen 

Södermalm. Inlägget vittnar om ett personligt engagemang, att Polisen är medmänsklig 

och mycket väl kan ge uttryck för detta. 

 
Vi ville hitta något mer än narkotika hos dig. Hopp om framtiden. Jag frågade 

om din framtid. Vad du är intresserad av. Vad du har för drömmar. Jag pratade, 

lyssnade och tittade dig djupt in i ögonen för att hitta en glöd. [...] Du sa att du 

tyckte om att måla. Den här är till dig. Jag brukar måla på fritiden, och tänka 

igenom hur det varit på jobbet. Så även inatt, efter att ha jobbat tre nattpass. Inatt 

går tankarna till dig. /Annika, gruppchef (Inlägg, Pn, 26/3) 

 

Bifogat till inlägget är en bild som ”Annika” själv har målat. Trots att Pn på grund av 

sin rikstäckande natur inte har samma förhållande till allmänheten som närpolisen i 

Växjö och Jönköping, är man inte rädd för att publicera innehåll av personlig karaktär. 

Liksom PiV/A:s personifierade inlägg följs detta inte upp med kommentarer från 

moderatorn, men i det här fallet är det inte är moderatorn som skrivit inlägget och därför 

finns ingen förväntning om moderatorn bör för ”Annikas” talan. 

 
5.2.3 Polisen Jönköping 

Även PJ öppnar för frågestånder med allmänheten, men på ett något annorlunda vis. En 

gång skedde detta i samband med en demonstration av Svenskarnas parti under första 
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maj. På valborg publicerades ett inlägg som beskrev Polisens roll och funktion i den 

kommande demonstrationen och hur detta är relaterat till yttrandefrihet och rätten till att 

demonstrera. Inlägget avslutades med ”Vad anser du, har du förståelse för Polisens roll i 

detta?” (Inlägg, PJ, 30/4). 

 

I det första uppmanande inlägget samt i de tre följande inläggen som rapporterade på 

plats, och avrapporterade efter att demonstrationen genomförts, bemöttes ett femtiotal 

kommentarer med saklig argumentation för Polisens rätt att ingripa. Moderatorn för PJ 

menade i intervju att man tog initiativet att sätta in extra resurser i sociala medier för att 

upplysa allmänheten om Polisens skyldigheter och befogenheter då man räknade med 

att oroligheter skulle uppstå mellan demonstranter och motdemonstranter.
10

 

 
Kommentar, PJ, 1/5 

 
 

Andra gången uppmanade PJ till interaktion i samband med ett reportage i Uppdrag 

Granskning (Inlägg, PJ, 8/5). Reportaget riktade kritik mot ett omhändertagande av en 

berusad yngre man där graden av våld som förekommit ansågs vara mer än vad 

situationen krävde. PJ informerade om programmets innehåll och att man skulle öppna 

för en chatt på den egna hemsidan där ledningen för den kritiserade polisenheten avsåg 

att svara på allmänhetens frågor.  

 

Detta publicerades i den lokala tidningen såväl som på Facebook-sidan innan sändning. 

Användare uppmanades dels att ställa frågor om Polisens agerande och dels att ta del av 

Polisens eget material då man ansåg att Uppdrag Granskning inte förmedlat Polisens 

ståndpunkt på ett bra sätt. I ingressen som introducerar användare till chatten skriver 

man att ”Vi känner inte igen oss i programmets beskrivning av händelsen och svarar här 

på era frågor och tankar efter programmet.” (polisen.se, 2013)
11

. På en av de inledande 

anklagelserna om övervåld svarar Polisen på följande vis:  

 
Som insatt i "hela" händelsen kan jag bara konstatera att UG haft ett uppsåt och 

det är att vinkla skeendet så att polismännen ser ut som våldsverkare. Jag kan 

förstå att om man bara sett UG inslag så är det lätt att få uppfattningen att det rör 

sig om myndighetsmissbruk. (Polisen.se, 8:46, 5/6, 2013) 

 

Till skillnad från andra frågestunder finns här en konfliktaspekt där man använder sig av 

sociala medier för att bemöta kritik. Chatten ägde dock inte rum på Facebook-sidan utan 

på Polisens hemsida. Den intervjuade moderatorn menade att detta berodde på att man 

haft problem med Facebook:s kommentarfunktion vid tidigare frågestunder och med 

                                                 
10

 Muntl. intervju, PJ, 17/5, 2013 
11

 https://www.polisen.se/Jonkopings_lan/Aktuellt/Nyheter/Jonkoping/april-juni/Test-chatten/ 

https://www.polisen.se/Jonkopings_lan/Aktuellt/Nyheter/Jonkoping/april-juni/Test-chatten/
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anledning av att man nyligen börjat använda sig av en kommentarstruktur som inte är 

kronologiskt ordnad och därmed svårare att följa
12

 (se metoddiskussion).  

 
5.2.4 Moderatorernas syn på användarnas möjlighet att påverka agendan 

I början av året genomfördes en studie av en extern konsult (JMW Communications) på 

uppdrag av RPS
13

. Syftet med studien var att utvärdera huruvida Polisen uppfyller de 

egna målen med sin närvaro i sociala medier. En enkätundersökning genomfördes som 

bland annat visade på att en övervägande majoritet av de som svarat på enkäten ansåg 

att innehållet var relevant för dem. Intressant med studien utifrån den här studiens 

perspektiv är hur moderatorerna valde att  presentera dess resultat på respektive 

Facebook-sida, inläggen initierar så kallade metadiskussioner. 

 

PJ tog tillfället i akt för att belysa vikten av det samarbete mellan myndighet och 

allmänhet som sociala medier möjliggör. “Med er hjälp kan vi på ett mycket effektivt 

sätt få ut exempelvis brottsförebyggande information, bilder på försvunna personer eller 

be om tips vid brottsutredningar.” (Inlägg, PJ, 23/4). Moderatorn presenterar alltså 

mediet som en plattform för bredda samarbetet mellan allmänheten och Polisen. En 

kritisk kommentar angående att endast moderatorer kan skapa inlägg besvaras med att 

det inte finns tillräckligt med resurser för att hantera alla inkommande inlägg 

(Kommentar, PJ, 23/4). I intervju menar moderatorn att man försöker kompensera för 

detta genom att bemöta användare i kommentarsfältet.
14

 

 

Pn publicerar också den nationella utvärderingen på sin sida. Istället för att belysa 

värdet av samarbete framhåller man att allmänheten anser att Polisens ska finnas i 

sociala medier och att nästan alla tycker att informationen är intressant. Därefter listas 

de fem populäraste svarsalternativen kring respondenternas syn på vad Polisen bör 

använda sociala medier till följt av frågan “Håller du med?” (Inlägg, Pn, 23/4). Vad som 

framgår hos både Pn och PJ är att Facebook är en informationskanal som kan nyttjas för 

att effektivisera Polisens verksamhet och att detta är i medborgarnas intresse. 

Distribution av information för att efterlysa, upplysa och utbilda är något som både 

medborgare och Polisen eftersträvar.  

 

PiV/A nämner inget om utvärderingen på sin Facebook-sida. Det förekommer inte 

heller några andra inlägg som syftar till att diskutera Polisens närvaro i sociala medier. 

Skillnaden mellan PJ/Pn och PiV/A:s syn på vem som sätter agendan och hur mycket 

användarna kan förvänta sig att påverka den framgår i ett inlägg av PiV/A som inleds på 

följande sätt: “Ni som tycker att jag skriver på ett fjantigt sätt och klagar över det jag 

skriver.” Följt av en beskrivning av syftet med Polisens närvaro på Facebook. Inlägget 

innehåller inga referenser till undersökningen om vad användarna förmodas vilja ha.  

Inlägget avslutas med: 

 
 [...] snälla, plåga inte dig själv genom att följa oss. Facebook är stort – det finns 

säkert andra sidor som intresserar dig. Jag kommer fortsätta skriva om polisens 

vardag även om just du inte följer oss. (Inlägg, PiV/A, 31/6) 

 

Utifrån detta inlägg ses Facebook-sidan inte som mötesplats där innehållet skapas i 

interaktion och samspel med användarna. Istället framhålls sociala mediers 

                                                 
12

 Muntl. intervju, PJ, 17/5, 2013 
13

 http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/april-juni/Polisens-narvaro-i-sociala-medier-har-

utvarderats-/ 
14

 Muntl. intervju, PJ, 17/5, 2013 

http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/april-juni/Polisens-narvaro-i-sociala-medier-har-utvarderats-/
http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/april-juni/Polisens-narvaro-i-sociala-medier-har-utvarderats-/
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masskommunikativa funktion där mottagarna förväntas acceptera sändarens budskap 

och där alternativa eller motsägelsefulla tolkningar inte diskuteras.  

 

5.3 Extern påverkan 
Fråga: Syftar Polisens interaktion med medborgare till att påverka externa 

omständigheter?  

 

Endast ett inlägg kan kopplas till aspekten extern påverkan i den bemärkelse som den 

här studien utgår från. Detta återfinns i ett inlägg av PJ med rubriken: “Vad ska vi 

diskutera?” (Inlägg, PJ, 21/5). Moderatorn meddelar att tjänstemännen som driver 

Facebook-sidorna för Polismyndigheten Jönköpings län ska träffas för att utbyta 

erfarenheter och få inspiration. Denne ber därför om förslag från användarna om vilka 

ämnen som de skulle vilja se mer av på PJ:s Facebook-sida. Moderatorn besvarar 

därefter på ett uppmuntrande vis majoriteten av alla förslag som framförs under dagen 

och bekräftar således användarnas bidrag.  

 
Kommentar #1, PJ, 21/5 

 
 
Kommentar #2, PJ, 21/5 

 
 

PJ framhäver här att användarna har en möjlighet att påverka vilket innehåll som 

publiceras och formerna för det. Däremot är det tvetydigt huruvida detta egentligen bör 

betraktas som extern påverkan då beslutsprocessen syftar till att påverka forumet i sig - 

och inte sakfrågor i relation till omständigheter utanför forumet. I efterhand sker ingen 

återkoppling till användarna om vad som diskuterades under mötet, vilka eventuella 

förändringar som kan förväntas eller huruvida användarnas bidrag hade någon betydelse 

för mötets agenda. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Endast moderatorn har befogenheter att skapa inlägg och därmed initiera diskussioner 

med största möjliga exponering  och legitimitet. Användarna uppmanas hålla sig till 

sakfrågan men censureras inte om det skulle avvika från moderatorns val av sakfråga. 
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Vid bruk av olämpligt språk eller personangrepp har moderatorn befogenheter att 

censurera användare. Detta gäller för alla tre Facebook-sidor.  

 

PJ interagerar med användarna både genom uppmaningar i inläggen och i 

kommentarfälten. Pn interagerar huvudsakligen i dedikerade frågestunder och är 

förhållandevis frånvarande i inlägg som inte uttryckligen uppmanar till interaktion.  

PiV/A interagerar med användarna under förhållandevis försiktiga former. När 

interaktion efterfrågas försöker man genom val av lättsamma ämnen minska riskerna för 

att kommentarsfältet fylls av kritik eller negativa tongångar. PiV/A adresserar 

användarnas respons främst när det finns ett behov av disciplinering.  

 

Överlag gäller att PJ:s och Pn:s uppmaningar till interaktion ofta genomförs som 

planerade kommunikationsinsatser. Inlägg som syftar till att informera Polisens arbete 

mot grooming modereras till exempel av tjänstemän som är särskilt insatta i området. I 

fallet med UG:s kritiska reportage var det den ansvariga ledningen som representerade 

Polismyndigheten. För att hantera den respons som förväntas matchas moderatorer med 

den kompetens som situationen kräver. Detta kräver intern organisation och indikerar att 

moderatorerna arbetar målmedvetet.  

 

Ett inlägg kan relateras till extern påverkan, men ingen återkoppling förekommer och 

det är därför svårt att säga huruvida användarnas förslag verkligen påverkade agendan i 

den externa beslutsprocessen (inspirationsmötet).   

 

 

 

6 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras resultatet utifrån den teori och tidigare forskning som 

presenterats. Särskilda typer av interaktion initierat av moderatorn definieras och 

kategoriseras för att sedan relateras till diskussionen kring maktutövning. Uppsatsens 

delfrågor angående graden av deliberativitet på Polisens Facebook-sidor besvaras 

avslutningsvis. 

 

6.1 Begränsad inkludering av användarnas åsikter, attityder och behov 

Det är tydligt att det råder ett ojämlikt förhållande för vem som kan introducera 

sakfrågor och ämnen med största möjliga exponering. Tekniska funktioner som 

möjliggör kontroll (censur, filtrering, förhandsgranskning) är verktyg som endast 

moderatorn har tillgång till. Externa riktlinjer liksom moderatorns praxis uppmanar 

användarna till att diskutera och förhålla sig till ämnen som Polisen sätter på agendan. 

Användare förpassas därmed till kommentarsfältet där avvikelser från det inledande 

inlägget inte anses som legitima anspråk på agendan och döljs av ett stort antal 

kommentarer från andra användare.  

 

Eftersom användare inte har möjlighet att introducera egna sakfrågor med samma 

exponering och legitimitet som moderatorn finns det en risk för att medborgarnas 

intressen och behov försummas, något som anses vara ett av det deliberativa samtalets 

huvudsakliga ändamål (Delli Carpini et al., 2004). Moderatorn för PJ menar dock att 

man försöker ge respons på användares kommentarer som inte nödvändigtvis behandlar 
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den aktuella sakfrågan
15

. Att detta tillämpas konsekvent kan varken bekräftas eller 

dementeras i den här studien.  

 

Ett annat problematiskt inslag är att regler och riktlinjer som utannonseras på Facebook-

sidorna endast riktar sig gentemot användarna. Att moderatorns befogenheter synliggörs 

men inte deras skyldigheter kan anses vara problematiskt ur ett deliberativt perspektiv. 

Liksom Wright (2006) föreslår kan användarna uppleva att interaktionen inte syftar till 

ett konstruktivt utbyte om moderatorns maktövertag inte anses legitimt eller tillämpas 

konsekvent.  

 

En tredje problematisk aspekt är tendensen att moderatorerna förefaller vara mer 

intresserade av okritiska kommentarer eller kommentarer som respekterar moderatorns 

auktoritet. Det tar sig dels uttryck i PiV/A:s ”ledande” uppmaningar till interaktion och 

dels i Pn:s restriktiva förhandsgranskning av användargenererade inlägg. Detta 

förhållningssätt till Facebook-sidan kan relateras till vad Hand och Ching (2011) 

refererar till som en ”Freudiansk chimär av ordning, renhet, och skönhet” där ett 

auktoritärt modererande begränsar medborgarnas möjligheter till att ”besudla” sidorna. I 

mindre psykosociala ordalag menar Henderson och Barley (2010) att en sådan censur 

skadar möjligheten till genuin dialog. 

 

Sammanfattningsvis kan moderatorn utöva en hög grad av kontroll över interaktionens 

premisser och över vilket användargenererat innehåll som främjas och/eller tillåts. 

Enskilda användare ges sällan eller aldrig möjligheten att introducera diskussionsämnen 

med samma exponering som moderatorn. Användare kan endast föra fram åsikter, 

attityder och behov genom det underordnade kommentarsfältet. Den sammanvägda 

bedömningen är att det råder en låg grad av diskursiv jämlikhet mellan moderator och 

användare. 

 

6.2 Kategorisering av interaktionstyper  
Ett fåtal inlägg syftar till att främja vad som anses vara sociala mediers unika 

karaktärsdrag - det användargenererade materialet (Halpern & Gibbs, 2013). Förvisso 

kan alla inlägg ses som en implicit uppmaning till att mottagarna ska interagera, då 

möjligheten finns. Men inlägg som inte uttryckligen söker interaktion, utan enbart 

förmedlar information tenderar att begränsa mottagarnas respons (Hand & Ching, 

2012).   

 

I inlägg som uttryckligen uppmanar till interaktion eller direkt tilltalar användarna 

finner vi olika synsätt på vilken roll som moderatorn tillskriver sig själv och 

användarna. I följande text identifieras fyra olika interaktionsaspekter som i varierande 

grad kan relateras till det deliberativa idealet. Interaktionsaspekterna bör ses som 

idealtyper och är alltså inte nödvändigtvis representativt för en specifik moderator, ett 

inlägg, eller en Facebook-sida. 

 
6.2.1 Disciplinerande interaktion 

Detta tar sig uttryck i vilka explicit och implicita regler som redogör för hur användarna 

förväntas bete sig och hur moderatorn tillämpar dem. De regler som Polisen tillämpar 

syftar dels till ordning (att användarna håller sig till sakfrågan) och dels till en god ton 

(att användarna använder ett lämpligt språk och inte går till personangrepp mot 

varandra). Moderatorn har alltså befogenhet att ta bort användares kommentarer om 
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denne betraktar kommentaren som olämplig för det aktuella ämnet eller för 

diskussionsklimatet. Moderatorn kan även skriftligen tillrättavisa användare eller hota 

om repressalier om det finns en tendens till att diskussionerna går överstyr.  

 

Syftet med den disciplinerande interaktion är att upprätthålla de riktlinjer som 

användarna förväntas följa. Eftersom digital interaktion har en tendens att upphäva de 

sociala normer som mellanmänsklig interaktion vanligtvis präglas av (Briendl, 2010), 

fyller detta en betydelsefull funktion för att förhindra att ett fåtal användare triggar ett 

hotfullt diskussionsklimat och eventuellt skrämmer bort andra.  

 

Därmed kan den disciplinerande interaktionen ses som rättfärdigat ur ett deliberativt 

perspektiv om det syftar till att främja den ömsesidiga respekten mellan diskussionens 

deltagare (Halpern & Gibbs, 2013) och möjligheten att framföra sin åsikt utan att riskera 

hot och repressalier (Moore, 2011, Wright, 2006). Man bör dock vara medveten om att 

interaktion som endast syftar till att tillrättavisa utgör en dålig utgångspunkt för ett mer 

inlyssnande och övervägande diskussionsklimat mellan användare och moderator.     

   
6.2.2 Utbildande interaktion 

Syftet med den utbildande interaktionen är att sprida kunskap om Polisens generella 

eller specifika verksamhet. Interaktionen kan jämföras med den som sker mellan lärare 

och elev i ett klassrum. Läraren presenterar dagens ämne och eleverna ges till 

varierande grad möjlighet att ställa frågor. Den utbildande interaktionen kan vara både 

ensidig som ömsesidig. Den mest ömsesidiga formen tar sig uttryck i så kallade 

”frågestunder” där användare kan ställa frågor inom ett specifikt ämne. Informerande 

inlägg som inte kräver någon motprestation från användarna annat än att de mottar 

informationen är den mest ensidiga formen av den utbildande interaktionen.  

 

Att använda sociala medier för att dela med sig av relevant data, i det här fallet Polisens 

expertis i specifika brottskategorier, korresponderar med nivå två på Lee och Kwaks 

(2012) modell för myndigheters bruk av sociala medier. Man använder sig av sociala 

medier för att göra information tillgänglig, men har inte ännu börjat samla in 

användargenererat material.  Tillgängliggörandet av information är dock förhållandevis 

begränsat eftersom medborgare inte kan ta del av vilken information som helst när de 

själva önskar, utan måste invänta myndighetens val av ämne och tidpunkt.  

 

Den utbildande interaktionen är kompatibel med det deliberativa idealet på så vis att 

användarnas ökade kunskap står i centrum (Delli Carpini et al., 2004). Däremot  syftar 

deliberativitet till att båda parter tar del av varandras kunskap. I det här fallet baseras all 

kunskap på Polisens expertis, och därmed kan Polisen med fördel hävda 

tolkningsföreträde i de frågor som diskuteras.   

 

Den utbildande interaktion baseras således på ett ojämlikt förhållande där myndigheten 

antar rollen som expert medan medborgarna är eller förväntas vara kunskapsmässigt 

underordnad. Att allmänheten inte är fullt insatt i Polisens verksamhet kan anses som en 

naturlig följd interaktionstypen, men det är viktigt att poängterat att myndigheten väljer 

att interagera utifrån denna premiss.  

 
6.2.3 Personifierad interaktion 

Den personifierade interaktionen uttrycker sig på Polisens Facebook-sidor genom att 

moderatorerna signerar sina inlägg, tilltalar användarna med ett informellt språk, samt 

skriver utifrån personliga erfarenheter och upplevelser. Moderatorer som syftar till att 
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vara personliga presenterar på olika sätt sin bakgrund inom Polisen och tidigare 

erfarenheter och låter allmänheten ta del i dennes nuvarande yrkesliv och reflektioner 

kring detta. På så vis skapas en persona som användarna förväntas kunna relatera till.  

 

Polisens moderatorer menar att den här typen av personifiering kan jämna ut 

maktförhållandet mellan Polisen och medborgarna. Tanken är att det ska fungera som 

digital variant av närpolisen som medborgare kan relatera till, få relevant information 

som berör medborgarnas vardag, och känna sig trygga att komma fram och prata med.
16

 

Genom att personifiera och intimisera förhållandet mellan myndighet och medborgare 

finns en uppfattning om Polisen får bättre kontakt med allmänheten
17

. 

 

Facebook lämpar sig bra för personliga gestaltningar då mediet baseras på interaktionen 

mellan personliga profiler (Light & McGrath, 2010). I studier har man även kunnat 

konstatera att det kan avhjälpa problemen med den datormedierade kommunikations 

anonyma och opersonliga karaktär. Genom att personifiera Polisen som organisation 

ökar användarnas upplevelse av lojalitet, förtroende, tillfredsställelse (Lee & Jang, 

2011). Det finns även en uppfattning om att en personlig avsändare har större 

möjligheter att delta i en meningsfull dialog (Klang & Nolin, 2011).  

 

När det gäller inlägg av personifierad karaktär finns det dock en tendens till att de 

präglas av en låg grad av respons från moderatorns sida. Detta är problematiskt då så 

kallad personlig interaktion bör ta formen av en ömsesidig dialog för att upplevas som 

genuin. Om Polisens representanter endast gestaltas som personifierade avsändare utan 

att interagera med mottagarna är det svårt att se hur detta ska kunna skapa den 

meningsfulla dialog som Klang och Nolin (2011) syftar på.   

 

Men även om den personifierade interaktionen ökar dialogen med användarna och i 

förlängningen allmänheten, är den inte nödvändigtvis bra för ett deliberativt 

diskussionsklimat. Att användare känner mer lojalitet och tillfredsställelse i 

interaktionen med myndigheten kan för det första utgöra en konflikt med den 

rationalitet som deliberativitet strävar efter. Med det menat att moderatorns argument 

inte bedöms utifrån dess faktiska värde eller betydelse, utan på basis av användares 

relation till moderatorn. Om relationen är god, ökar det moderatorns makt över vad som 

accepteras för sant, eller i varje fall till vilken grad användare utmanar moderatorns 

påståenden. Med användarnas sympati och förståelse för polisens ”situation som 

människa” ökar moderatorns möjligheter att definiera problem - utan att möta 

alternativa tolkningar. 

 
6.2.4 Mediastrategisk interaktion 

Tydligast uttrycker sig den mediastrategiska interaktionen på PJ där moderatorn väljer 

att ta upp konfliktorienterade ämnen där medial uppmärksamhet kan förväntas. Polisens 

agerande under Svenskarnas partis demonstration, samt rapporteringen om övervåld 

gentemot en ung man är exempel på detta.  

 

I det första fallet handlade det om att tydliggöra Polisens roll under demonstrationen 

vilket underlättar den operativa verksamheten om allmänheten är medveten om Polisens 

befogenheter och skyldigheter. Men det tjänade även ett mediastrategiskt syfte då man 

förklarar varför Polisen till synes tar parti med en främlingsfientlig organisation med 
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nazistiska associationer. I ett flertal inlägg förmedlade Polisen sin bild av 

händelseförloppet utan att tvingas gå genom journalister eller andra mellanhänder. 

 

I fallet med Uppdrag Gransknings anklagelser om övervåld använde man sig av 

Facebook för att misskreditera programmets vinkling av en intervju med den ansvarige 

polischefen, publicera intervjun i sin helhet, samt bemöta kritiken på ett sådant vis som 

man inte fick möjlighet till i reportaget. I båda fall nyttjade man alltså Facebook som 

kommunikationskanal för att direkt nå ut till allmänheten angående händelser med 

nyhetspotential - utan journalister som mellanhänder.   

 

I dessa exempel finns en högre grad av konflikt mellan myndigheten och allmänheten. 

Detta indikerar att den fråga som diskuteras är betydelsefull. Men det är också tydligt att 

myndigheten inte har något att vinna på att förändra sina positioner i dessa frågor. Detta 

beror huvudsakligen på sakfrågorna natur, men indikerar även att man inte bjuder in till 

diskussion kring betydelsefulla frågor om man inte anser sig ha tillräckligt med belägg 

för att övertyga och ”vinna”. Om interaktionen huvudsakligen syftar till att föra fram 

organisationen i ett fördelaktigt ljus finns en överhängande risk för att myndighetens 

egenintressen prioriteras på bekostnad av allmänhetens.  

 
6.2.5 Interaktionens förhållande till deliberativ och ömsesidig dialog (+/-) 

 

 Moderatorerna för respektive Facebook-sida interagerar alltså med användarna på 

förhållandevis olika sätt, och med skilda men överlappande syften. Pn:s interagerande 

syftar främst till att sprida information och kunskap om Polisens verksamhet och hur 

medborgare kan undvika brott och olyckor. PiV/A är desto mer återhållsam i den 

direkta interaktionen med användare. Främst interagerar man med syfte att återställa 

ordning och god ton bland användare som anses överträda sidans regler. PiV/A är även 

den som generellt sett mest använder sig av den personifierade interaktionen men vars 

genuinitet begränsas av den låga graden av ömsesidighet och uppmaningar till dialog.  

 

PJ och Pn tillämpar samma grad av ömsesidighet i den utbildande interaktionen. Till 

skillnad från Pn använder PJ sin Facebook-sida för desto mer mediastrategiska ändamål. 

Att man väljer att diskutera kritik gentemot verksamheten och på annat vis 

kontroversiella ämnen kan dels ses som att myndigheten ser deras närvaro på Facebook 

som en legitim kommunikationskanal jämställd med mer traditionella kanaler. Dels får 

det konsekvenser för den deliberativa aspekten då interaktionen präglas av övertalning 

och egenintresse snarare än ömsesidig förståelse av gemensamma problem.  

 

De fyra olika interaktionstyperna varierar när det gäller graden av ömsesidighet, men 

överlag sker interaktionen alltid på moderatorns premisser. Under omständigheter då 

moderatorn är responsiv i direkta kommentarer eller på annat vis adresserar 

Disciplinerande Utbildande Personifierad Mediastrategisk 

   
+Bra diskussionsklimat 
 
-Kontroll över agendan 

+Ökad kunskap 
 

-

Tolkningsföreträde 

+Ökad medborgar- 
dialog 
 
-Ökad kontroll över 
problemdefinitioner 

 

+Betydelsefulla 

sakfrågor 

- Låst 
förhandlings- 
position 



  
 

34 

användarnas åsikter, sker detta i regel under kontrollerade former, utan utrymme för 

alternativa tolkningar och/eller förhandling, eller med syfte att skapa ordning och reda.  

Därmed är dialogen mellan Polisen och medborgarna inte ömsesidig till den grad, eller 

på ett sådant vis, som det deliberativa idealet föreslår. 

 

6.3 Mycket begränsad koppling till extern påverkan 
I tillfället med Uppdrag Gransknings reportage använder PJ Facebook som en 

kommunikationskanal mellan ansvariga tjänstemän och medborgare. Syftet var dock 

inte att förändra rutiner eller ge medborgare en möjlighet för ansvarsutkrävning. Främst 

syftar interaktionen till att legitimera Polisens agerande på ett vis som man inte ansåg 

att man fick möjlighet till i programmet. Detta förfarande är inte felaktigt i sig då 

Polisen framförde belägg för att omhändertagandet hade skett lagenligt, och att 

intervjun vinklades på ett tvivelaktigt vis. Men det är inte heller uttryck för att man låter 

medborgare påverka myndigheten genom kanaler i sociala medier.  

 

Det andra tillfället då PJ efterfrågar direkt feedback angående vilka ämnen användarna 

vill se mer av är av högre relevans för inkluderingen av användare i externa 

beslutsprocesser. Moderatorn antyder att användarnas förslag kommer diskuteras på ett 

internt möte mellan Polisens ansvariga för arbetet i sociala medier. Sakfrågan, vilka 

ämnen användarna vill se mer av, kan potentiellt leda till att användare får större 

möjligheter till att delta och förändra. Men därom finns inga garantier, och inga krav på 

detta framfördes från användarna.  

 

Den här typen av interaktion närmar sig nivå 3 på Lee och Kwaks (2012) modell för 

myndigheters arbete med sociala medier. Man utnyttjar här sociala mediers 

användargenererade funktioner för att skapa underlag för interna beslut. Moderatorn 

visar även här på att man omgående bekräftar och överväger användarnas förslag, vilket 

indikerar deliberativitet (Delli Carpini et al., 2004). Däremot ges ingen information 

kring förslagens slutgiltiga relevans för beslutsprocessen.  

 

Med tanke på att användarna ges mycket få tillfällen till att påverka externa 

beslutsprocesser, varav det enda tillfället desto mer är relaterat till interna 

omständigheter snarare än externa. Därutöver är det tydligt att myndighetens positioner 

är förutbestämda och inte förhandlingsbara, sällan eller aldrig finns utrymme för 

alternativa tolkningar eller antydan om att detta är önskvärt.  Därmed kan Polisens 

interaktion med medborgarna inte sägas syfta till att påverka externa omständigheter. 

Detta föreslår att graden av extern påverkan är mycket låg. 

 

6.4 Sammanfattning av diskussion 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Polisens interaktion med användare präglas 

ojämlikt förhållande där moderatorn har ansenlig makt över interaktionens premisser 

och hur användarna förväntas förhålla sig till Facebook-sidan. När moderatorn initierar 

interaktion med användarna finns det som regel olika med överlappande syften. 

Gemensamt för alla interaktionstyper är att de sker i enlighet med myndighetens 

premisser och önskemål. Därutöver är det mycket sällan interaktionen syftar till att 

påverka externa omständigheter och då enbart under begränsade former. 

 

För att svara på uppsatsens första huvudfråga kan vi konstatera att polisens interaktion 

med användarna visar på en låg grad av deliberativitet där användarna är starkt 

beroende av moderatorns agerande. Detta ger oss anledning att tro att Polisens 
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användande av sociala medier syftar till maktkoncentration och inte maktutjämning. I 

följande kaptitel diskuteras denna utgångspunkt i förhållande till medial maktutövning i 

den senmoderna offentligheten – uppsatsens andra huvudfråga.  

 

 

 

7 Slutdiskussion 
Detta kapitel syftar till att perspektivisera Polisens användande av sociala medier på en 

samhällelig nivå och argumentera både för och mot sociala medier som medel för 

medial maktutövning. För att göra detta krävs en något annorlunda teoretisk 

infallsvinkel, detta redogörs för i det inledande stycket. Efter att uppsatsens andra 

huvudfråga diskuterats följer en sammanfattande slutsats, egna anmärkningar och 

förbehåll samt förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Makt, medier och offentlighet 
I diskussionen konstaterades att Polisens användande av sociala medier föreslår 

maktkoncentration och inte maktutjämning. Ur ett historiskt perspektiv är det ingen 

överraskning då makthavares bruk av information- och kommunikationsteknologi 

generellt sett prioriterat egenintressen på bekostnad av möjligheter som gagnar 

allmänheten (Beniger, 1986, Mathiesen, 1985).  

 

Därmed inte sagt att Polisen använder Facebook för tvivelaktiga ändamål och aktivt 

försummar mediets demokratiska funktioner. Snarare är det så att myndigheter och 

andra organisationer av större format är baserade på hierarkisk och byråkratisk kontroll 

som inte tillåter den typ av crowdsourcing-kultur och förhållandevis platta maktstruktur 

sociala medier möjliggör. Detta är ett återkommande tema i studier av myndigheter och 

sociala medier (se tidigare forskning). 

 

Ett annat återkommande påstående i litteraturen om sociala medier är att de anses vara 

inkompatibla med en traditionell syn på kommunikationskontroll: ”[...] expressions of 

control involve centralization and domination by the controlling entity. Such approaches 

are again in direct conflict with the philosophies of Web 2.0 and the practices of social 

media.” (s. 12, Macnamara & Zerfass, 2012). “Any attempt to control a social media 

initiative is almost certain to doom the effort” (s. 252, Henderson & Bowley, 2010) 

 

Följaktligen menar man då att aktörer som inte anpassar sig till sociala mediers 

otraditionella/okontrollerade förutsättningar kommer att ha svårt för att göra sig hörda. 

Den här förståelsen av sociala medier och den interaktiva webben har iallafall delvis 

lagt grunden för mytbildningen om den digitala staten som medborgar/ 

användarcentrerad (Bekkers & Homburg, 2007). Resonemanget är att staten tvingas ta 

mer hänsyn till medborgarnas intressen om de använder sig av digitala mediers 

interaktiva funktioner. 

 
7.1.1 Det skenbara deltagandet 

Det finns dock en hel del som pekar på att myndigheter mycket väl kan använda sig av 

sociala/interaktiva medier utan att interagera med den grad av ömsesidighet som anses 

vara idealt (Klang & Nolin, 2011, Hand & Ching, 2012, Perlman, 2011, Unsworth et al., 

2012). Även den här studien visar på att en myndighet med ett högt förtroendekapital 

och allmänintresse inte har några större problem med att engagera en större publik 

under förhållandevis begränsade former av interaktiv ömsesidighet. Att interaktiva 
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medier inte nödvändigtvis ökar graden av ömsesidighet menade den norske media- och 

kommunikationsprofessorn Mathiesen redan 1985: 

  
[...] även med en hög nivå av interaktiv mediaverksamhet kommer sändarsidan 

– åtminstone såsom vi idag kan föreställa oss de teknologiska möjligheterna och 

sociologiska sannolikheterna – fortfarande att definiera kriterierna eller ramarna 

för den information som ska finnas lagrad, vara disponibel och kunna väljas ut, 

kombineras och rekombineras (s. 104, Mathiesen, 1985). 

 

Mathiesens pessimistiska slutsats är att interaktiva medium i händerna på de få 

begränsas till ett skenbart deltagande för de många – något som kan vara svårt att 

genomskåda och därmed också svårt att kritisera (s. 102, Mathiesen, 1985). Det 

skenbara deltagandet som Mathiesen syftar på kan liknas med vad andra benämner som 

interpassivitet, eller ”slacktivism”. Detta har observerats i samband med politisk 

nätaktivism där deltagande individer är under intrycket att de gör skillnad, när de 

egentligen har försatts i passivt tillstånd (Dean, 2005).  

 

Vidare menar Mathiesen att när ett mediums kommunikationsstruktur möjliggör 

masskommunikation och samtidigt begränsar möjligheten till premissformuleringar 

underifrån, kan vi förvänta oss att eventuella maktutjämnande funktioner hamnar i 

kläm. Något som konstaterats i andra studier är att sociala medier, eller andra former av 

IKT, tenderar att skapa en situation av ”mobilization of the mobilized” (Breindl, 2010, 

Dean, 2005). Med andra ord att individer som redan organiserat sig kan dra mer nytta av 

teknologiska möjligheter än organisationslösa individer. Detta är synonymt med en 

koncentration av makt som ökar det relativa avståndet till de som saknar makt. Utifrån 

Polisens interaktion med Facebook-användare är det inte svårt att se hur fördelarna med 

mediet gynnar myndigheten snarare än medborgarna. 

 
7.1.2 Maktutövande i sociala kontra traditionella medier 

För att exemplifiera och sätta detta i mer konkreta termer kan vi föreställa oss ett 

scenario där Polisen anklagas för övervåld - likt PJ:s omhändertagande av den berusade 

mannen uppmärksammat av Uppdrag Granskning. Resonemanget baseras på de fyra 

interaktionstyper som identifierats i diskussionen och sätts i relation till hur 

myndigheter vanligtvis har kommunicerat med hjälp av traditionella medier. 

 

För det första kan Polisens moderatorer snabbt och kostnadseffektivt nå ut med sin egen 

version av händelsen till ett mycket stort antal individer. Med tanke på att en sida som 

PiV/A: följs av nära 40000 unika Facebook-användare är deras exponering jämförbar 

med områdets största dagstidning, Smålandsposten, med en upplaga på 35400
18

. Det är 

inte en helt adekvat jämförelse då man exempelvis bör ta hänsyn till att tidningen läses 

av flera i hushållet, att följarna inte nödvändigtvis är från det aktuella distriktet, eller att 

man inte behöver följa Polisens sida för att ta del av deras inlägg. Poängen är att Polisen 

har skapat en interaktionsyta som kan utmana traditionella nyhetsmedier.  

 

I traditionella nyhetsmedier finns det idealt sett en granskande journalist som är insatt i 

sakfrågan och tillräckligt kompetent för att ställa kritiska frågor och genomskåda 

retoriska knep och PR-strategier. Medborgarnas förmåga att göra journalistens arbete 

bör inte undervärderas, men generellt sett har den genomsnittliga medborgaren inte 

tillgång till samma resurser som professionella journalister (Nygren & Carlsson, 2008). 

Därför det mycket möjligt att mötet mellan Polisens representanter och medborgare sker 

                                                 
18

 http://www.ts.se/Mediefakta/Dagspress.aspx 

http://www.ts.se/Mediefakta/Dagspress.aspx
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utifrån en kunskapsmässig överordning där Polisens tillåts tolkningsföreträde (på 

samma vis som den utbildande interaktionen). 

 

Strömbäck (s. 249, 2009) menar dock att Internet och fragmenteringen av medborgarnas 

mediakonsumtion inte riskerar att göra traditionella medier överflödiga. Detta eftersom 

medborgare även fortsättningsvis söker sig till traditionella mediehus. Men här ser vi ett 

exempel på en myndighet som har fått ett mycket stort genomslag. Eftersom 

myndigheten ofta även tillskrivs rollen som ”primary definer”
19

 förstärks deras makt 

över vad som tas för sanning och hur problemen bör formuleras (s. 127, Falkheimer & 

Heide, 2007). 

 

En annan väsentlig skillnad från hur Polisen tidigare har kunnat bemöta kritik i media är 

att kompetenta moderatorer över tid kan utveckla en personlig gemenskap med följarna 

som präglas av lojalitet och förtroende. I traditionella medier ges Polisens representanter 

inte samma möjligheter att ”bounda” med publiken. Denna personliga relation är på 

samma sätt som deltagandet – skenbart. Det är snarare så att de sociala medierna 

erbjuder en plattform för strategiska kommunikatörer att skapa ett slags kändisskap 

kring myndighetens representanter.  

 

Det Louw refererar till som ”celebrity construction” är en relevant aspekt i det här 

sammanhanget (s. 112, 2010). Genom att kändisen ”interpellerar” till sin publik (i 

meningen ”ropar ut”), positioneras publiken i ett ömsesidigt förhållande till kändisen. 

När kändisen är personlig, förväntas publiken relatera till denna personlighet. Målet är 

att publiken kan identifiera och sympatisera med kändisen. Kändisen behöver inte 

nödvändigtvis vara en ”riktig” person, utan likväl kan vara en pseudoperson – medialt 

konstruerad för kändisskap.  

 

När allmänheten sedermera ”lär känna” en viss polis tillskriver dem samma värden till 

andra poliser, och i förlängningen myndigheten. Den strategiska nyttan med 

personifierade relationer mellan makthavare och underordnade noterades redan i början 

av 1900-talet av en av den strategiska kommunikationens föregångare; Dudley Docker - 

”I doubt if any man who is on nodding terms with his Managing Director ever becomes 

a willing striker.” (s. 44, Miller & Dinan, 2008).  

 

På samma vis är det inte osannolikt att medborgare visar större förståelse, och därmed 

undviker att kritisera, om de känner en mer personlig relation till Polisens 

representanter. När makthavare kan interagera utifrån denna skenbart personliga relation 

till medborgarna för att säkerställa egna intressen ökar således det reella maktavståndet. 

Detta är dock ingen enkel process, utan är något som kräver hög kompetens inom 

strategisk kommunikation och ”celebrity construction”, samt karismatiska tjänstemän 

villiga att fylla en sådan roll.  

 

Eftersom interaktionen mellan myndighet och medborgare sker på myndighetens domän 

har dess representanter förhållandevis stor kontroll över dess premisser. I jämförelse 

med traditionella medier som desto mer kan ses som en ”neutral” interaktionsyta har 

myndighetens moderatorer större möjligheter att kontrollera (disciplinera) 

                                                 
19

 Primary definers är aktörer som allmänheten anser vara trovärdiga och som journalister ibland refererar 

till som tillförlitliga källor. Deras trovärdighet bestäms av att de redan har makt, att de ses som legtima 

representanter för en grupp/organisation, och att de har expertstatus inom sitt fält (s. 127, Falkheimer & 

Heide, 2007) 
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interaktionens förutsättningar, vilka frågor som diskuteras, och hur man väljer att 

bemöta kritik och alternativa tolkningar.  

 

Utifrån de fyra interaktionstyperna som identifierades på Polisens Facebook-sidor; den 

utbildande, mediastrategiska, personifierande och disciplinerande interaktionen kan vi 

se väsentliga skillnader för hur myndigheten kan kommunicera med allmänheten genom 

sociala medier. Var för sig fyller varje interaktionstyp mer eller mindre deliberativa 

funktioner. Men samtidigt kan de likväl stärka myndighetens position gentemot 

medborgarna och koncentrera makten till en redan stark aktör. Därutöver försätts 

medborgarna i ett skenbart deltagande som osynliggör det reella maktförhållandet vilket 

gynnar den överordnade parten.  

 

Att mediet möjliggör begränsningar av premissformulering underifrån, att interaktionen 

sker på myndighetens villkor, och att användandet sällan eller aldrig syftar till att 

inkludera medborgare i meningsfulla beslutsprocesser - skapar förutsättningarna för 

detta.  

 
7.1.3 Maktutövande i den senmoderna offentligheten 

Här kan det vara lämpligt att ta ett steg tillbaka och sätta Polisens användande av sociala 

medier i relation till det digitala och fragmenterade medialandskapet som utgör nutidens 

gemensamma och politiska sfär. Sociala medier och Internet betraktas vanligtvis inte 

utifrån enskilda plattformar. Istället framhålls det komplexa systemet av plattformar, 

tjänster och nätverk som Internets styrka. Det liknas bäst med ett ekosystem som är 

både föränderligt och ständigt, bestående av en mängd enheter, stora som små, vars 

relationer präglas av såväl symbios som konkurrens.  

 

Utifrån detta perspektiv är Polisens Facebook-sidor en mycket liten del av det komplexa 

system som är att betrakta som den samtida offentligheten. Medborgare är inte beroende 

av enskilda plattformar för att påverka myndigheter, inte heller är det den enda kanalen 

för myndigheter att komma i kontakt med allmänheten. Dessutom har sociala medier en 

tendens att sprida information genom tid, rum och kontext. Att Polisens agerande på 

Facebook endast diskuteras på Facebook är en mycket begränsad förståelse av hur 

sociala medier och Internet fungerar. I den meningen håller synen på sociala medier 

som okontrollerbara och nyckfulla högre relevans.  

 

Men vi bör också vara medvetna om att Internet kanske inte är lika öppet och 

fragmenterat som det ofta anses vara. Pariser (2011) menar exempelvis att individer 

riskerar att låsa in sig själv i filterbubblor skapade dels av det mänskliga behovet av 

kognitiv resonans och dels av mekanismer som syftar till personifierad reklam och 

kontroll över den enskildes surfvanor för kommersiella ändamål. Morozov (2011) lyfter 

blicken från individnivån och ser istället en centralisering av informationsflöden och 

inflytande till redan starka IT- och mediaföretag.  

 

Huruvida detta även tyder på en begränsning av det digitala och politiska deltagandet är 

dock svårt att resonera kring på dessa grunder. Däremot kan vi konstatera att sociala 

medier mycket väl kan användas som medel för maktutövning, men att detta också sker 

inom en förhållandevis specifik sfär vilket tills vidare lämnar utrymme för alternativa 

möjligheter till medborgerligt engagemang.  
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7.2 Slutsats 
I den här uppsatsen har Polisens användande av sociala medier analyserats ur ett 

deliberativt perspektiv. Utifrån tre kärnvärden av deliberativitet; diskursiv jämlikhet, 

ömsesidig dialog och extern påverkan har graden av deliberativitet bedömts som låg.  

När Polisens användande av sociala medier jämförs med hur man vanligtvis 

kommunicerar genom traditionella medier finner vi belägg för att sociala medier 

erbjuder Polisen fler och/eller andra möjligheter för medialt maktutövande än i 

traditionella medier. Detta indikerar att Polisens användande sociala medier ökar 

myndighetens inflytande över medborgarna och inte verkar för det maktutjämnande 

ideal som ofta tillskrivs sociala medier. 

 

Utifrån Mathiesens begrepp ”skenbart deltagande” föreslår den låga graden av 

deliberativitet att interaktionen osynliggör det ojämlika maktförhållandet mellan 

medborgare och myndighet. Detta förstärker myndighetens position och passiviserar 

medborgare. Man bör dock vara medveten om att detta maktutövande endast sker inom 

en mycket begränsad sfär av den senmoderna offentligheten och att myndighetens 

maktutövande i alla fall delvis syftar till ett diskussionsklimat i den deliberativa andan.  

 

Men interaktivitet föranleder inte ömsesidighet, och en illusion av maktutjämning är 

något som knappast kan vara allmänheten till nytta. Även för den mest välmenande 

makthavare kan detta skapa en skev syn på medborgarnas ”sanna” intressen och vilja att 

påverka. Eftersom vi med förhållandevis stor säkerhet kan säga att sociala medier är här 

för att stanna (även om Facebook kanske inte gör det) är det sannolikt att organisationer 

och myndigheter kommer utveckla mer sofistikerade sätt att använda sociala medier på. 

Det är även rimligt att sociala medier allteftersom kommer ses som mer legitima 

kommunikationskanaler för seriösa aktörer. Därutöver bör man vara medveten om att 

det finns marknadsincitament för plattformarnas ägare för att fortsätta utveckla speciella 

fördelar för den som kan betala för sig.  

 

Sammantaget innebär detta en risk för att aktörer som redan har högt förtroende hos 

allmänheten och tillåts tolkningsföreträde i många frågor inte utnyttjar sociala mediers 

så kallade demokratiska potentialer. Därför bör fortsatt forskning fokusera på huruvida 

makthavare använder sig ny informations- och kommunikationsteknologi. Utan 

insiktsfulla och kritiska analyser om hur saker och ting bör vara riskerar sådana 

möjligheter att gå oss bi.  

 

7.3 Egna anmärkningar och förbehåll 
Under uppsatsens gång har jag haft vissa svårigheter med att tillämpa ett det normativa 

perspektivet för interaktionen mellan medborgare och myndighet. Att döma från den 

stora mängden insiktlösa kommentarer om Polisens verksamhet och samhällsfunktion, 

eller användare som enbart syftar till att provocera, är det ingen enkel uppgift att 

försöka skapa ett konstruktivt diskussionsklimat. I uppsatsen har jag som sagt endast 

sett till hur Polisens moderatorer agerar och inte med vilka de interagerar. Därför kan 

jag inte säga att studien redogör för interaktionens reella förutsättningar, utan endast en 

förhållandevis begränsad aspekt av den. 

 

På samma spår anser jag att sociala mediers demokratiska potential, definierat som 

deliberativitet, begränsar förståelsen av vad som bör vara rimligt under verkliga 

omständigheter. Att som myndighet försöka inkludera medborgare i direkta 

beslutsprocesser med hjälp av ett kommersiellt medium bör nämligen inte vara något 
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som sker lättvindigt från Polisens sida. Mina förväntningar på tillfällen där Polisen kan 

öppna dörrarna för extern påverkan begränsas till sakfrågor där det finns anledning att 

tro att allmänheten sitter på en expertis som är jämförbar eller bättre än Polisens 

resurser/kunskaper.  

 

Egenvärdet av deliberativt deltagande bör under inga omständigheter överträda Polisens 

lagstadgade befogenheter. På grund av dessa naturliga svårigheter i att direkt involvera 

medborgare i specifika beslutsprocesser bör man vara medveten om att deliberativitet, 

speciellt när det gäller aspekten extern påverkan, omgärdas av en hel del problematik.  

 

Ur ett analytiskt perspektiv har däremot den normativa synen för hur interaktionen bör 

se ut varit mycket hjälpsam i att synliggöra hur man inte använder sig av sociala 

mediers så kallade ”inneboende” demokratiska kvaliteter. På så vis har detta icke-bruk 

kunnat diskuteras utifrån sociala medier som medel för maktutjämning kontra 

maktkoncentrering. Av den anledningen anser jag att den deliberativa tillämpningen har 

fyllt sitt syfte och därmed  varit berättigat, trots dess begränsningar ur ett mer operativt 

perspektiv.  

 

7.4 Idealet förverkligat 
Den här uppsatsen syftar inte till ett formulera några specifika handlingsföreskrifter för 

hur myndigheter bör arbeta med sociala medier. Men eftersom uppsatsen i allra högsta 

grad är normativt lagd kan det avslutningsvis vara på sin plats att resonera kring vilka 

praktiska förutsättningar som skulle främja ett deliberativt samtal mellan myndighet och 

medborgare. Detta bör dock ses som mycket generella förslag, men som ändå har viss 

relevans för hur en eventuell dialog mellan medborgare och myndighet skulle kunna se 

ut. 

 

För det första är Facebook inte en särskilt bra plats för en deliberativ dialog. Facebook-

sidor är nämligen desto mer anpassade för kommersiella ändamål där sidan vanligtvis 

används för branding och marknadsföring. Vissa påpekar att detta sker i dialogform, där 

man talar med och inte till användarna. Men mycket pekar på att själva designen och de 

verktyg moderatorn har till sitt befogande desto mer syftar till att maximera sidägarens 

kontroll över sin image. Ett annat problematiskt inslag är Facebooks löpande 

uppdateringar och förändrade kontrakt som sällan eller aldrig sker i samma transparanta 

anda som dess grundare förespråkar för den enskilda användaren.  

 

Därför krävs ett diskussionsforum som är specifikt designat för medborgerligt 

deltagande och är transparant med vilka mekanismer som styr interaktionen och vilka 

förändringar som görs. Forumet bör rimligtvis inte administreras och modereras av 

enskilda myndigheter utan av någon slags oberoende instans. Detta för att undvika jäv 

och problem med trovärdigheten eftersom moderatorer från den enskilda myndigheten 

ofta har ett intresse av att göra beslutsprocesser interna för att undvika eventuell kritik 

eller problematiska aktörer. Liksom Klang och Nolin (2011) noterar finns det en oro hos 

många myndigheter att all denna transparens och öppenhet kommer att belysa att 

verksamheten inte alltid sker ”by the books”.  

 

Vidare bör den oberoende moderatorn aktivt engagera och inkludera tjänstemän och 

beslutsfattare från relevanta myndigheter, men också mana medborgare till att delta. 

Relevanta beslutsfattare bör delta eftersom diskussionerna annars riskerar att bli 

meningslösa (ingen extern påverkan). Medborgare bör manas att delta eftersom den 

kompetens som krävs för att lägga fram realistiska förslag inte nödvändigtvis är de som 
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är mest aktiva på diskussionsforum. Ofta präglas demografin på politiska online-forum 

av vita, lönearbetande, välutbildade män. Men forum som sanktionerats av staten eller 

andra officiella organisationer tenderar i alla fall att dra till sig en mer 

genusrepresentativ användarbas (Jensen, 2002).   

 

Avslutningsvis bör ett sådant diskussionsforum inte heller syfta till någon form av 

direktdemokrati. Den digitala klyftan, problemet med representativitet och tekniska 

begränsningar är tillräckligt viktiga skäl för att ett sådant forum endast fungerar som en 

reglerad inspirationskälla för beslutsfattare. Dessutom bör man vara varse om ett av 

Internets signum är de otal grupper som entusiastiskt försöker spårar ur organisationers 

närvaro i sociala medier på mer eller mindre underhållande vis.  

 

7.5 Vidare forskning 
Den här uppsatsen fokuserar nästintill uteslutande på sändarens agerande och väldigt 

lite på mottagarens respons. I definition av makt är det just den påverkade partens 

beteendeförändring som bekräftar att makt har utövats. Ingen respons – ingen makt. 

Därför är det viktigt att poängtera att jag diskuterar maktutövandet utifrån den 

förmodade effekten på mottagarna.   

 

Förvisso baseras detta på annan forskning kring medier och dess effekter. Men huruvida 

det gäller i lika hög utsträckning i just detta medium, med just denna specifika 

avsändare och för just dessa Facebook-användare, är inte något som går att avgöra 

utifrån den här studien. Överlag verkar det saknas en djupare förståelse kring sociala 

mediers påverkanseffekter, därför finns det goda anledningar till att fördjupa sig inom 

detta.  

 

Inledningsvis nämndes att Polisen med största sannolikhet inte är en myndighet där vi 

kan förvänta oss en hög grad av samarbete och inkludering av allmänheten. Att tillämpa 

samma typ av infallsvinkel på en myndighet eller organisation där man kan förvänta sig 

en starkare vilja till maktutjämning skulle därför utgöra en intressant jämförande studie.  
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IV 

Bilaga  
 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?  

Hur länge har du arbetat som polis? 

Vad har du för arbetsuppgifter/position? 

Har du någon tidigare erfarenhet av att arbeta med kommunikation? 

Arbetade du med något annat tidigare? 

 

Rutiner 

Hur länge har du arbetat med Facebook? 

Hur tycker du att det har utvecklats sen ni började? 

Vem har huvudansvaret? 

Vem är mest aktiv? 

Hur ofta gör du inlägg på Facebook?  

Hur ofta läser du kommentarer? 

Vilka andra har tillgång? 

Hur tycker du att det upplägget fungerar? 

Hur gå ni tillväga när det gäller diarieföringen? 

Har problem som ni stött på förändrat hur ni använder er av Facebook?  

 

Mål och syfte 

Vad uppnår Polisen med att vara på Facebook 

Gör ni det? 

Hur gör man det? 

Hur kom ni fram till det?  

Är det något du önskade att ni kunde förbättra? 

 

Normer 

Vad är ett bra inlägg? Varför?  

Vad är ett dåligt inlägg? Varför? 

Vad är bra respons? Varför? 

Vad är dålig respons? Varför? 

Vad gör ni för att få så mycket bra respons som möjligt? 

Hur ofta censuerar ni? 

Brukar ni meddela användarna när något censureras? 

Ganska ofta ifrågasätts erat arbete när ni skriver om det på Facebook, hur hanterar ni 

det? 

 

Personifiering 

Vad tycker du är för- och nackdelar med att använda sig av ett informellt eller 

personligt språk? 

Vissa signerar sina inlägg med  namn, andra inte, varför är det så? 

Vad ser du som för- och nackdelar med att använda sig av namn?   

Hur ser du på att använda sig av exempel från er vardag?  

 

 

 



  
 

V 

Deliberativitet 

Vad tycker du om att folk använder Facebook-sidan för att diskutera och framföra sina 

åsikter?  

Tycker du att det är erat ansvar att starta eller underhålla diskussioner? Om så, hur kan 

moderatorn göra det? 

Tycker du att det är moderatorns ansvar att det är ett bra diskussionsklimat i tråden? Om 

så, vad kan moderatorn göra för att det ska bli bra? 

Händer det ibland att ni pga användarnas kommentarer känner att det blev fel, och att ni 

måste ändra det ni skrev från början? 

Händer det att det som diskuteras i kommentarsfältet påverkar din syn som polis eller 

moderator? 

Händer det att ni tar tillvara på något som kommit fram i diskussionerna? Antingen 

genom att lyfta det på Facebook eller vidare i organisationen? 

 


