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Sammanfattning 
I denna studie undersöks evalueringar i Polisens texter på Facebook. Evalueringar är 

språkhandlingar som värderar, uttrycker åsikter, bedömer och uttrycker känslor. 

Evalueringarna i Polisens Facebooktexter har studerats med hjälp av en metod för 

textanalys baserad på metodramverket Appraisal. Materialet består av 29 inlägg från 

lika många av Polisens konton på Facebook. Evalueringarna identifieras, räknas och 

beskrivs. Uppsatsen identifierar även några teman som ofta är föremål för Polisens 

evalueringar.  

      Resultatet visar att majoriteten av Polisens Facebooktexter innehåller evaluerande 

uttryck. Det innebär att det verkar vara vanligt att Polisen på Facebook gör värderingar 

av människors beteende och uttrycker känslor samt ger omdömen om saker och 

företeelser. Detta är viktigt att uppmärksamma mot bakgrund av bland annat kravet på 

Polisen att som myndighet arbeta sakligt och opartiskt. Ett sakligt och opartiskt 

förhållningssätt är svårt att förena med ett känslo- och värderingsladdat språkbruk. 

 

Nyckelord  
sociala medier, Polisen, Facebook, evalueringar, Appraisal, attityder, saklighet, 

opartiskhet 

 

Engelsk titel 
Objective and impartial? A study of evaluative language in police communication on 

Facebook  
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1 Inledning 
Polisen är för närvarande den myndighet i Sverige som satsar mest på närvaro i sociala 

medier. Satsningen har pågått i fem år, och Polisen har, enligt Erlandsson (2015), i dag 

bland annat 117 officiella Facebookkonton och 1,5 miljoner följare på Facebook. 

Omkring 500 polisanställda runt om i landet medverkar för Polisens räkning i sociala 

medier. Det handlar både om anställda med kommunikation som huvudsyssla och ett 

stort antal poliser i yttre tjänst som skriver om sin arbetsvardag. Företrädare för 

polismyndighetens ledning ser satsningen på sociala medier som en stor framgång och 

planerar att vidareutveckla den i samma riktning som hittills (Erlandsson 2015:12). 

      Omfattningen av de resurser som Polisen satsar på kommunikation i sociala medier 

är alltså betydande, och detta gäller även antalet texter som myndigheten dagligen 

publicerar i dessa kanaler. Polisen har på så sätt skaffat sig ett nytt, kraftfullt 

kommunikationsverktyg och en möjlighet till ökat kommunikativt inflytande. Detta gör 

det angeläget att ur ett oberoende perspektiv studera Polisens kommunikation i sociala 

medier. Några av många intressanta frågor är vilka budskap som förs ut och hur det görs 

samt om kommunikationens innehåll är i samklang med policydokument och lagar.  

     Polisens närvaro i sociala medier har sedan starten 2011 tilldragit sig en hel del 

intresse och beskrivits i uppsatser inom olika vetenskapliga discipliner, i första hand 

inom samhälls- och kommunikationsvetenskap. Studier baserade på språkvetenskapliga 

metoder och teorier kan ge viktig ytterligare belysning. Den här uppsatsen har en 

språkvetenskaplig ansats och bygger på en textanalys av inlägg från 29 av Polisens olika 

sidor på Facebook. Uppsatsen undersöker förekomsten av språkliga uttryck för känslor 

och värderingar i Polisens texter på Facebook. Analysmetoden bygger på teori- och 

metodramverket Appraisal som fokuserar på språkhandlingars innebörd i ett 

sammanhang och inte på bestämda lexikala egenskaper (White 2005). 

     Ett återkommande begrepp i denna uppsats är evaluering. Jag använder det som en 

sammanfattande benämning på språkhandlingar som visar skribentens attityd till någon 

eller något – alltså som uttrycker känslor, värderingar eller omdömen (jfr. Holmberg 

2002:1). Ett språkbruk med många känslouttryck och värderingar står i kontrast till 

kravet att Polisen som myndighet ska arbeta sakligt och opartiskt. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka evalueringar i Polisens texter på Facebook. 

Frågeställningarna är: 

 Uttrycker Polisen känslor, värderingar och omdömen på Facebook?  

 I så fall om vad, i vilken omfattning och hur görs det ur ett språkligt 

perspektiv? 

 

1.2 Avgränsningar 
Analysen i denna studie har begränsats till ett av Appraisals tre delsystem –  

attitydsystemet. Denna avgränsning beskrivs närmare i metodavsnittet, s. 12. 

     Studien fokuserar på de texter Polisen själv publicerar på Facebook. 

Läsarkommentarerna ingår inte i analysen eftersom det är Polisens språkbruk som 

studeras.   

 

1.3 Uppsatsens disposition 
I detta inledande avsnitt görs en övergripande presentation av Polisens närvaro på 

Facebook, studiens syfte och frågeställningar samt dess avgränsningar och disposition. 

Avsnittet Bakgrund belyser den ökande användningen av sociala medier bland 

myndigheter, Polisens satsning på sociala medier och vilka regler som styr denna samt 

tidigare forskning som är relevant för denna studie. Teoriavsnittet presenterar Appraisal, 

det metodramverk som uppsatsen bygger på, och ger några exempel på tidigare 

forskning baserad på denna metod. Därefter redogör jag i avsnittet Metod för på vilket 

sätt jag använt Appraisal i analysen, och diskuterar analysmetoden. Materialavsnittet 

förklarar sedan hur det analyserade textmaterialet samlats in, hur urvalsmetoden 

påverkar möjligheten att dra slutsatser samt vilka etiska överväganden som gjorts. Efter 

detta presenteras och sammanfattas resultaten av analysen. Avslutningsvis diskuteras 

dessa mot bakgrund av bland annat frågan om var gränsen går för myndigheters 

opinionsbildning och kravet på saklighet och opartiskhet i myndigheters verksamhet.  

 

2 Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet beskriver jag kort myndigheternas ökande användning av digitala 

informationskanaler i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Vidare presenteras 

Polisens strategiska satsning på närvaro i sociala medier och de bestämmelser och 

riktlinjer som ska reglera denna närvaro. Jag sammanfattar även relevant 

språkvetenskaplig forskning om polisers texter samt om Polisen i sociala medier. 
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2.1 Myndigheter och sociala medier 
Många förhoppningar har fästs till den moderna kommunikationsteknologins 

möjligheter att utveckla demokratin bland annat genom att minska avståndet mellan 

medborgare och förvaltning (Budd & Harris 2009:1–5). Myndighetsutövning på 

webben kallas på svenska ibland för e-förvaltning och har setts som ett sätt att förbättra 

myndigheternas service och dialogen mellan allmänheten och myndigheterna (Nordfors 

m.fl. 2006). Ett uttryck för den ökande e-förvaltningen är att allt fler myndigheter 

medverkar i sociala medier. Detta uppmuntras av den statliga E-delegationen som 

rekommenderar myndigheterna att använda sociala medier för att fånga upp 

användarnas behov och göra dem delaktiga i olika processer (E-delegationen 2010: 6,7). 

 

2.2 Polisens satsning på sociala medier 
Stakston (2013:11–13) beskriver i sin utvärdering av Polisens närvaro i sociala medier 

att myndigheten satsat på en aktiv medverkan i dessa medier sedan 2011. Detta är 

resultatet av ett strategiskt beslut som innebär att Polisens övergripande syfte med 

kommunikationen i sociala medier är (Rikspolisstyrelsen 2012:1): 

 en ökad dialog – att vara synlig och tillgänglig där många människor är 

 att dela brottsförebyggande information och tips för att minska brottsligheten 

 att berätta om Polisens arbete för att öka tryggheten 

 att nå ut med att Polisen vill ha tips och vittnesuppgifter för att lösa brott. 

Företrädare för Polisen beskriver satsningen på sociala medier som en stor framgång 

och en ny möjlighet att nå ut till allmänheten utan vanliga massmediers filtrerande 

mellanled (Götblad 2012). Polisen har sedan starten snabbt och stadigt ökat sin aktivitet, 

främst på Facebook och Twitter. I början av 2015 hade Polisen 117 Facebookkonton, 53 

Twitterkonton och 4 konton på Instagram (Erlandsson 2015:12). 

 

2.3 Bestämmelser och riktlinjer för Polisen i sociala medier 
En viktig grund för verksamheten inom Polisen och andra myndigheter är 

regeringsformens krav på att beakta allas likhet inför lagen samt att vara saklig och 

opartisk (SFS 1974:152, 1 kap. 9 §). När det gäller Polisens skrivande är en annan 

grundsten språklagen som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara ”vårdat 

enkelt och begripligt” (SFS 2009:600: 11 §). 

      Rikspolisstyrelsen har utarbetat riktlinjer för Polisens närvaro i sociala medier. I 

detta policydokument sägs att varje kanal som Polisen startar i sociala medier bör ha ett 
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tydligt syfte och mål kopplade till det grundläggande uppdraget att minska 

brottsligheten och öka tryggheten. När det gäller Polisens språk i sociala medier 

föreskriver riktlinjerna följande (Rikspolisstyrelsen 2012:10): 

 Använd inte onödiga facktermer och förklara dem som måste användas. 

 Använd inte interna eller ovanliga förkortningar. 

 Använd inte kanslispråk. 

 Undvik värdeladdade ord och var objektiv.  

 Stava rätt och skriv korrekt. 

 

Riktlinjerna säger vidare att dialogen bör genomsyras av tydlighet och öppenhet, men 

inte bli för nära och avslappnad. Här följer i sammanfattning de punkter ur riktlinjernas 

föreskrifter om attityd och bemötande i sociala medier som är särskilt relevanta för 

denna uppsats (Rikspolisstyrelsen 2012:11): 

 Använd samma anslag och nivå på dialog som när Polisen i andra sammanhang 

diskuterar frågor med allmänheten. 

 Förmedla fakta – inte åsikter. 

 Använd gärna en mänsklig ton som visar på ödmjukhet och respekt. 

 Var försiktig med humor. Humor är högst personligt och kan lätt missuppfattas. 

Gör dig aldrig rolig på någon annans bekostnad. 

 

År 2012 anmälde två personer ett antal av Polisens Facebookinlägg till 

justitieombudsmannen, JO. Anmälarna kritiserade inläggen och hävdade att vissa av 

Polisens Facebooksidor inte levde upp till kraven på saklighet och opartiskhet, utan 

snarare var ett forum för politiska yttringar och hån mot medborgarna. I sitt beslut i 

ärendet ger JO anmälarna delvis rätt. Så här skriver JO i sin sammanfattning av beslutet: 

 

Inläggen har i och för sig relevans för ändamålet med Polisens deltagande i sociala 

medier; de har ett brottsförebyggande budskap eller informerar om Polisens arbete. Flera 

av inläggen har dock ett innehåll som gör att sakligheten kan ifrågasättas. De präglas 

delvis av en raljerande ton som är mindre lämplig för den som företräder Polisen. Det kan 

även diskuteras i vilken utsträckning beskrivningar av människor i en utsatt situation 

överhuvudtaget lämpar sig för Polisens inlägg på sociala medier. Vidare bör 
utgångspunkten vara att man som företrädare för Polisen i sociala medier är återhållsam 

med att uttrycka personliga känslor inför sina arbetsuppgifter. (Justitieombudsmannen 

2013:1) 
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JO avslutar trots dessa synpunkter med att Polisens eget regelverk för närvaron i sociala 

medier (se ovan), om det efterföljs, bör vara tillräckligt för att förhindra olämpliga 

publiceringar. 

 

2.4 Tidigare språkvetenskaplig forskning om polisers texter 

Tidigare språkvetenskapliga studier av polisers skrivande har framför allt undersökt de 

texter som poliser producerar under processen att utreda anmälda brott. 

     Jönsson (1988) har undersökt kommunikationen under polisförhör, bland annat 

genom att jämföra bandinspelningar och utskrifter av förhör. Hennes studie visar att 

förhörsledaren ofta lade till egen information i protokollet. Även en studie av Gumbel 

(2000) fokuserar på polisprotokoll. Hennes undersökning visar att Polisens egen 

inställning till kvinnomisshandel gav språkligt avtryck i förhörsprotokoll.  

      I det pågående projektet Texter med tyngd studerar Ask och Byrman hur studierna 

förbereder poliser, lärare, respektive socionomer för skrivande yrken. Ask och Byrman 

har bland annat publicerat en analys av språkliga skillnader mellan förhör skrivna av 

polisstudenter respektive yrkesverksamma poliser (Ask & Byrman 2009). Författarna 

konstaterar att studenternas texter saknade tillräckligt utförliga formuleringar och att de 

yrkesverksamma poliserna valde mer neutrala verb. Ask (2013) har även använt 

forskningsresultaten som en av utgångspunkterna för läroboken Skrivande polis, riktad 

till polisstuderande. 

      Ek (2013) har undersökt polisstudenters respektive yrkesverksamma polisers 

användning av evalueringar i avrapporterings-pm. Undersökningen gjordes med hjälp 

av Appraisalanalys och resultatet jämfördes med Rikspolisstyrelsens språkliga riktlinjer. 

Ek fann att både studenter och yrkesverksamma poliser uttryckte attityder med hjälp av 

evalueringar i sina pm. Ek ifrågasatte därför om texterna levde upp till riktlinjernas krav 

på objektivitet och diskuterade om riktlinjerna är alltför svåra att följa. 

 

2.5 Tidigare forskning om Polisen i sociala medier 

Många av de studier som hittills gjorts om Polisen i sociala medier har gjorts ur medie- 

och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. 

      I en studie av Thunholm (2014) analyseras till exempel närvaron i sociala medier 

som en del av helheten i Polisens kommunikationsarbete i ett uppmärksammat fall av 

misstänkt polisövervåld. Thunholm menar att myndigheters ökade användning av 

digitala kommunikationskanaler skapar en ”kommunikativ maktförskjutning” där 
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myndigheterna själva tagit större makt över omvärldens bild av verksamheten, på 

bekostnad av traditionella massmediers rapportering. I Polisens fall har även införandet 

av ett krypterat polisradiosystem försvårat extern granskning och rapportering om 

polisverksamheten (Thunholm 2014: 2, 50). När det gäller specifikt sociala medier 

menar Thunholm vidare att Polisens massiva närvaro där bidrar till maktförskjutningen 

och att denna närvaro hittills har problematiserats i ganska liten omfattning (a.a. 54). 

      En annan tidigare studie som har relevans för den här uppsatsen gjordes ur ett 

sociologiskt perspektiv. Larsson (2013) gjorde en kvalitativ studie av Polisens 

användning av Facebook. Larsson drog bland annat slutsatsen att många inlägg som inte 

följer Polisens egna riktlinjer bidrar till att skapa det som i sociologin kallas en in-grupp 

som består av den egna yrkeskåren samt alla de följare som förutsätts hålla med om det 

man skriver. Samtidigt skapas då en ut-grupp av personer som begår brott och andra 

som man stöter på i sin yrkesvardag. De inlägg som, enligt Larsson, inte följde 

riktlinjerna beskrev ofta människor på ett negativt sätt och med en ironisk ton (Larsson 

2013:24). 

 

3 Teori  
I detta avsnitt presenteras Appraisal, det teori- och metodramverk som analysen i denna 

uppsats bygger på. Avsnittet ger vidare några exempel på tidigare språkvetenskaplig 

forskning baserad på denna metod.  

 

3.1 Appraisalanalys 
Den typ av uttryck som jag studerar är alltså sådana som positionerar Polisen – 

avsändaren – i förhållande till ett innehåll och till omvärlden. Sådana uttryck kallas 

inom språkforskningen som tidigare nämnts för evalueringar. Evalueringar är språkliga 

uttryck för värderingar, åsikter, känslor, attityder, uppskattning eller kritik (Holmberg 

2002:1–2).   

      För att analysera Polisens Facebooktexter använder jag delar av det metodologiska 

ramverket Appraisal. Appraisal har sina rötter i den systemisk-funktionella 

grammatiken enligt vilken språket har tre metafunktioner: den ideationella, den 

interpersonella och den textuella (Halliday 2004).  

      Språkets ideationella funktion är, enligt bland andra Hellspong och Ledin (2010:115 

–157), att ge uttryck för erfarenheter och att föra fram ett budskap. Den textuella 

funktionen handlar om textens konstruktion, om hur texten formmässigt konstrueras för 
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att kunna förmedla information (Hellspong & Ledin 2010:65–114). Språkets 

interpersonella funktion är att skapa och upprätthålla sociala relationer i texten – 

relationer mellan avsändaren, mottagaren och andra aktörer (Hellspong & Ledin 

2010:158–195). I systemisk-funktionell språkforskning ligger fokus på textens 

kommunikativa betydelse och funktion, och inte på form. Språket och texten studeras i 

sitt sammanhang (a.a.: 41–48).  

      Appraisal är en vidgning och fördjupning av det spår i systemisk-funktionell 

textanalys som handlar om att studera interpersonella aspekter. Metodramverket 

Appraisal har utvecklats av en grupp forskare i främst Australien under mer än två 

decennier och är fortfarande under utveckling. Det sammanfattande standardverket The 

Language of Evaluation av Martin och White publicerades så sent som 2005. 

 

3.2 Appraisalforskning 
Appraisalanalys användes inledningsvis främst för att studera engelskspråkiga texter, 

men fick sedan internationell spridning. I Sverige introducerades  ramverket av 

Holmberg (2002), som har jämfört olika textanalysmetoder och kommit fram till att 

Appraisal passar bra för att studera evaluerande språk. Sedan dess har 

Appraisalramverket, eller delar av det, i svensk textforskning använts för att undersöka 

en rad skilda texttyper. Allt ifrån äldreomsorgsjournaler (Jonasson 2010) till 

reklamtexter (Björkvall 2003) och vinrecensioner (Hommerberg 2011) har studerats 

med hjälp av Appraisal.  

      Nord (2008) har lämnat ett viktigt bidrag till den svenska Appraisalforskningen. 

Nord var nämligen först i vårt land med att använda ramverket i sin helhet, vilket han 

gjorde i en avhandling om trädgårdsböcker från flera århundraden.  I studien har Nord 

översatt och tolkat Appraisals engelskspråkiga termer till svenska motsvarigheter. 

Nords benämningar och beskrivningar av ramverket har använts av de svenska 

Appraisalforskare som kommit efter honom. Även i denna uppsats om evaluerande 

språk i Polisens Facebooktexter används Nords termer. 

      Appraisal har tre delsystem: Dialogicitet (på engelska engagement), attityd 

(attitude) och gradering (graduation) (Nord 2008:191–192). Med hjälp av delsystemet 

attityd fångar man upp och beskriver förekomsten av känslouttryck och värdeomdömen. 

Inom delsystemet dialogicitet beskrivs vem i texten som för fram olika yttranden och 

ståndpunkter och på vilket sätt det sker. Det tredje delsystemet inom Appraisal är 

gradering. Med hjälp av detta beskrivs styrkegraderingen hos textens attitydyttranden. 
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4  Metod 
Här beskrivs hur analysmetoden Appraisal används i denna studie. Metoden för analys 

diskuteras också kritiskt. 

4.1 Kvalitativ analys 
Textanalysen i den här uppsatsen har gjorts med hjälp av systemet Appraisal. Enligt 

Appraisalmodellen bör, framhåller Hommerberg (2011:59) uttryck för attityd ses främst 

som språkliga handlingar i ett socialt sammanhang snarare än som ensidiga uttryck för 

talarens eller skribentens värderingar. Man kan se det som att talaren/skribenten bjuder 

in andra att dela värderingarna och därmed ingå i en värdegemenskap (a.a.:61). 

     Analysmetoden är kvalitativ. Den bygger på noggrann närläsning av materialet för 

att identifiera inte bara det uppenbara utan även sådan information som kräver förståelse 

för olika sammanhang i och kring texten för att kunna avläsas (White 2005). Vid 

närläsningen identifieras de evalueringar som framträder i texten och sedan klassificeras 

de i olika kategorier. Som nämndes i föregående avsnitt består Appraisal, med termerna 

från Nord (2008), av de tre delsystemen attityd, dialogicitet och gradering. Jag har 

begränsat denna studie till att undersöka evalueringar inom attitydsystemet eftersom 

detta delsystem är det mest relevanta för studiens frågeställningar. Det är just detta 

delsystem som beskriver de språkliga resurserna för att uttrycka känslor, värderingar av 

mänskligt beteende och omdömen om saker och företeelser (a.a.:191–192). 

 

4.2 Attitydsystemet 
Attitydsystemet är i Appraisalmodellen indelat i tre kategorier: Uttryck för affekt, 

bedömning respektive uppskattning. Figur 1 nedan visar delsystemets och under- 

kategoriernas plats i systemstrukturen: 
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Figur 1: Attitydsystemet är ett av tre delsystem inom Appraisal. Attitydsystemet delas i sin tur in i affekt 

(affect), bedömning (judgement) och uppskattning (appreciation). Efter Hommerberg (2011:62). 

 

4.2.1 Affekt 

I kategorin affekt ingår alla språkliga resurser för att uttrycka känslor (Martin & White 

2005:35, 46). Det handlar om hur någon reagerar känslomässigt på en person, en sak, en 

händelse, en företeelse eller ett tillstånd. Detta är den mest grundläggande formen av 

attityd, i själva verket ligger ett visst mått av affekt i alla former av attityd (Nord 

2008:192).  

      Det finns möjlighet att dela in affekt i en rad olika typer. Nord (2008:192) räknar 

exempelvis med de tre typerna tillfredsställelse–otillfredsställelse, lycka–olycka och 

säkerhet–osäkerhet. I den här studien har jag valt att enbart kategorisera känslouttrycken 

som positiv respektive negativ affekt. 

      Affekt kan lexikogrammatiskt uttryckas på en rad olika sätt. Till dessa hör, enligt 

Hommerberg (2011:62), adverb, attribut, adverbial och nominaliseringar. Ek (2013:10) 

framhåller även att affekt kan uttryckas som processer och med hjälp av adverbiella 

kommentarer.  

 

4.2.2 Bedömning 

Kategorin bedömning beskriver beröm och kritik av människors beteende. Beteendet 

eller handlingen beskrivs alltså inte enbart, utan värderas också utifrån moraliska eller 

andra normativa principer (Martin & White 2005:52). Även denna kategori delar olika 

författare in i olika typer (se t.ex. Nord 2008:192). I denna studie räknar jag 

bedömningarna som antingen positiva eller negativa. 

      Precis som affekt kan bedömningar ha olika språkliga skepnader. Bedömningar kan 

bland annat uttryckas som adjektiv, adverbial och substantiv (Hommerberg 2011:63). 

Andra språkliga varianter av bedömningar är verb och satskommentarer (Ek 2013:10). 
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4.2.3 Uppskattning 

Den tredje kategorin inom Appraisals attitydsystem är, med terminologin från Nord 

(2008), uppskattning. Hit räknas yttranden som värderar saker och företeelser, eller 

människor om de betraktas som ting (a.a.:192). 

     Också inom denna kategori kan man klassificera uttryck i olika undertyper. Jag har 

valt att räkna med positiva och negativa värderingar av saker och företeelser. Det  

innebär att jag i detta sammanhang accepterat att använda den på svenska 

motsägelsefullt klingande termen negativ uppskattning. Negativ och positiv 

uppskattning kan språkligt uttryckas bland annat med hjälp av adjektiv som visar en 

reaktion inför något eller som värderar estetik (Hommerberg 2011:63). 

 

4.2.4 Gränsdragningar 

I den praktiska textanalysen är det ibland svårt att dra distinkta gränser mellan affekt, 

bedömning respektive uppskattning. Som påpekats ovan (se 4.2.1) innehåller alla 

evalueringar ett visst mått av affekt, vilket i en del fall gör det svårt att avgöra om ett 

uttryck exempelvis hör hemma i affekt- eller bedömningskategorin (eller i affekt- eller 

uppskattningskategorin).  

     Jag har strävat efter att så långt som möjligt klassificera evalueringarna efter deras 

huvudsakliga fokus. I tveksamma fall har jag, med stöd av Martin och White (2005:67–

68) dubbelklassificierat uttrycket och tagit upp det i två kategorier. Här är två exempel 

som illustrerar det sistnämnda:  

 

Ö: /…, en händelse relaterad till den värsta av droger. /  

 

Denna formulering har jag kategoriserat både som ett uttryck för den skrivande polisens 

negativa känslor inför Spice (affekt) och som en negativ värdering av denna drog 

(uppskattning). 

 

V: NEJ, jag kommer göra allt som står i min makt för att du skall leva, för att du skall få 

ett drägligt liv./  

 

Denna formulering har jag klassificerat både som ett uttryck för skribentens känslor 

(affekt) och som en värdering av Polisens arbete mot missbruk (bedömning). 
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4.3 Metodkritik 

Appraisal fokuserar på textens betydelse och inte på bestämda lexikala egenskaper. Det 

är en styrka hos metoden, men innebär samtidigt att den som gör analysen har ett 

betydande tolkningsutrymme. Det är inte alltid självklart hur man ska kategorisera ett 

evaluerande uttryck; flera tolkningar kan i många fall vara möjliga.  

     Beslutet att inte ta med graderings- och dialogicitetssystemen i analysen kan också 

ifrågasättas. Att använda dessa skulle kunna förtydliga och fördjupa analysen 

ytterligare, men jag avstår med argumentet att attitydsystemet är det som är mest lämpat 

för att besvara studiens frågeställningar. 

 

5 Material 
I det här avsnittet beskriver jag hur de analyserade Facebooktexterna valdes ut samt 

diskuterar de begränsningar som urvalsmetoden för med sig. Jag redovisar också mina 

etiska överväganden i samband med insamling och presentation av material.  

 

5.1 Urval  
Med hjälp av de förteckningar över Polisens lokala och regionala Facebookkonton som 

finns på www.polisen.se gjorde jag en lista där samtliga angivna konton fanns med. Det 

handlade om 113 konton som administreras vid de då 21 polismyndigheterna runt om i 

landet. Fredagen 14 november 2014 besökte jag var fjärde av Facebooksidorna på listan. 

Jag kopierade den senaste status som den aktuella polismyndigheten publicerat, samt i 

förekommande fall Polisens kommentarer i tillhörande konversation, förutsatt att 

kommentaren bestod av något mer än korta upplysningar som svar på ställda frågor.  

      Jag valde bort texter som enbart var en länkning till myndighetens hemsida eller en 

delning av inlägg på Polisens nationella Facebooksidor, eftersom jag ville ha exempel 

på de olika aktörernas egen Facebookkommunikation. När inlägget endast utgjordes av 

en bild med tillhörande rubrik, kopierade jag texten i Polisens kommentarer till bilden 

eftersom det i dessa fall var där den språkliga informationen fanns. Om det inte fanns 

något inlägg på kontot under de senaste åtta veckorna före 15 november som uppfyllde 

kriterierna, hämtade jag i stället material från nästa Facebookkonto på listan, om det där 

fanns text som uppfyllde kriterierna. I annat fall gick jag ännu ett steg längre ned på 

listan, och så vidare. Dessutom hämtade jag det senaste statusinlägget från Polisens 

nationella huvudsida på Facebook.  

      Materialet består av totalt 29 texter från lika många av Polisens Facebooksidor. 

Ungefär hälften av texterna var ursprungligen illustrerade med en bild. Jag tog inte med 

http://www.polisen.se/
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bilderna i materialet eftersom bildanalys inte ingår i mina frågeställningar eller min 

metod. För att underlätta analysarbetet och presentationen av detta fick vart och ett av 

textexemplen en unik identitetsbokstav. 

 

5.2 Materialkritik 
Det finns skäl att vara varsam med slutsatser om hur representativt materialet är för 

Polisens verksamhet på Facebook. Skribenterna bakom de valda texterna utgör bara en 

liten andel av alla de poliser som publicerar sig på myndighetens Facebooksidor. Därtill 

kommer att bara en enda text har hämtats från var och en av Facebooksidorna. 

Urvalsmetoden har dessutom avsiktligt favoriserat de polismyndigheter som använder 

Facebook aktivt. Man måste därför ha i minnet att urvalskriterierna gör det mycket svårt 

att dra några kvantitativa slutsatser om olika textaspekter. 

5.3 Etiska överväganden 

Genom att publicera texterna på Facebook har Polisen valt att göra dem tillgängliga för 

alla som har en dator eller smartphone. Därför har jag inte sett några etiska skäl att 

exempelvis utesluta delar av texten som skulle kunna uppfattas som känsliga ur Polisens 

synvinkel. Dock har ju de poliser som skrivit texterna säkert inte tänkt sig att de ska 

förekomma i det sammanhang som denna kandidatuppsats utgör. I de fall poliserna 

undertecknat Facebookinläggen med sina förnamn har jag av hänsyn till den personliga 

integriteten därför valt att ta bort dessa ur materialet. När det gäller de personer som 

Polisen skriver om på Facebook så anonymiserar Polisen dem i texterna av sekretess- 

och anonymitetsskäl. 

6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av textanalysen. Presentationen visar i vilken 

omfattning som någon typ av evaluering förekommer i de undersökta Facebook- 

texterna. Vidare redovisas förekomsten och typen av uttryck inom var och en av de tre 

attitydkategorierna samt ämnesvalets betydelse för förekomsten av evalueringar. 

Slutligen sammanfattas resultaten. 

 

6.1 Förekomst av evalueringar  
I detta textmaterial bestående av 29 strategiskt valda texter från lika många av Polisens 

olika sidor på Facebook är det mycket vanligt med uttryck som förmedlar känslor 

(analyskategorin affekt), omdömen om mänskligt beteende (bedömning) och/eller 

värderingar av saker eller företeelser (uppskattning). Enligt analysen innehåller 24 av 
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texterna minst en sådan evaluering och ofta flera. Den vanligaste typen av evaluering är 

bedömning, därefter kommer affektuttryck och minst vanlig är uppskattning.  

 

 

Affekt 

    Negativ     61 
    Positiv     22 
    Totalt     83 

 

Bedömning 

    Negativ     65 
    Positiv     46 
    Totalt   111 

 

Uppskattning 

    Negativ     29 
    Positiv     22 
    Totalt     51 

Figur 2: Förekomsten av uttryck inom respektive  

attitydkategori (affekt, bedömning och uppskattning). 

 

Av figur 2 framgår antalet identifierade uttryck i de analyserade texterna inom 

respektive kategori i attitydsystemet, uppdelat på positiva respektive negativa 

evalueringar. Samma uttryck kan ibland höra till två kategorier. 

 

6.1.1 Evalueringar inom kategorin affekt 

Affekt är den kategori av evalueringar som beskriver känsloreaktioner (Nord 2008: 191). 

22 av 29 texter i materialet innehåller uttryck för affekt. Det verkar alltså vara vanligt att 

Polisen speglar känslor i sina texter på Facebook. Uttryck för negativa känslor 

förekommer nästan tre gånger så ofta som positiva känslouttryck (se figur 3 nedan). 

Polisen skriver både om polisers egna känsloreaktioner och om reaktionerna hos 

brottsoffer och hos anhöriga till missbrukare.  

       Det går att se ett tydligt mönster för vad Polisen speglar positiva respektive 

negativa känslor om. Texterna förmedlar positiva känslor till drogfrihet, trygghet, låg 

brottslighet och brottsförebyggande insatser samt negativa känslor till missbruk och 

brottslighet och dess effekter. I affektkategorin finns det även en rad uttryck för positiva 

känslor till Polisens relation med följarna på Facebook. Två teman som speglas med 

negativa affektuttryck är Polisens reaktioner på kritik samt konflikter med personer som 

Polisen möter i sin yrkesvardag. Figur 3 nedan visar de teman jag identifierat i 

affektkategorin och förekomsten av uttryck inom dessa teman. 
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Affekt (83) 

Positiv (22) Negativ (61) 

Trygghet, minskad brottslighet (9) Exempel: 

 

H: Det kommer att finnas pins att pryda sina 
ytterkläder med för att visa att man tagit 

ställning i vilket samhälle man vill ha här i 

Nynäshamn. 

 

T: Nu hoppas vi att Eslövsborna ska slippa 

rånare ett bra tag framöver. 

 

Alkohol- och narkotikamissbruk (37) Exempel: 

 

V: Jag lider med dig, jag vill så väl att det skall gå 
bra för dig. Du hade nästan klarat det, men nu 

börjar kroppen säga ifrån. Du allt för nära döden, 

ändå är du hälften så gammal som mig./…/Det 

smärtar mig att se dig såhär. 

 

Ä: Vi poliser som var på plats är också bedrövade 

och oroliga. Att se så unga i denna miljö väcker 

alltid lite extra eftertanke. 
 

Hjälp från allmänheten att förhindra brott 
(6) Exempel: 

 
Å: Ca 40 motiverade blivande grannsamverkare 

bjöd på lika god stämning som fika. 

Brottslighet (15) Exempel: 

 

 
N:  Ja, det är nog ingen polis som inte tycker att det 

är tragiskt att konstatera hur unga människor av 

olika anledningar väljer att begå brott. 

Att lyckas bli drogfri (4) Exempel:  

 

V: Ni vet den unga människan som stolt 

deklarerade att livet som missbrukare var över.  

Polisens reaktioner på kritik eller stor 

arbetsbörda (5) Exempel: 

 

K: En fd polishund som bitit ihjäl en hund i somras? 

Om det inte är en polishund i tjänst känns det lite 

mycket begärt att vi ska känna till ärendet.  

Social samhörighet med Facebookföljarna (3) 

Exempel:  

 

C: Ha en bra torsdag!  

 
B: Happy Halloween!  

Vardagliga konflikter mellan poliser och 

brottslingar eller personer i utsatta situationer 
(4) Exempel:  

 

Ä: "Fan jag hatar er poliser, ni bara förstör" 15 
åringen skriker åt mig. 

Figur 3: Teman som texterna uttrycker positiv respektive negativ affekt om, i fallande ordning efter 

förekomst. Antal belägg inom parentes. 

 

Textexemplen ovan illustrerar också det faktum att det är ett tema som tydligt skiljer ut 

sig i affektkategorin. Det handlar om narkotikamissbruk, särskilt bland unga. När 

Polisen skriver om detta tema sker det med betydligt fler affektuttryck än när det 

handlar om andra ämnen, som till exempel vålds- eller egendomsbrott. De många 

affektuttrycken när det gäller just detta ämne tyder på att Polisen här inte är lika säker 

på värdegemenskapen med läsarna som i övrigt. De känsloladdade evalueringarna ger 

intrycket att Polisen argumenterar för sitt perspektiv i drogfrågan och försöker övertyga 

läsarna. 

     Hellspong och Ledin (2010:124–127) skiljer mellan explicita och implicita budskap i 

texter. Explicita budskap är, förklarar Hellspong och Ledin, klart utsagda medan 

implicita budskap är beroende av sammanhang i och runt texten för att kunna tolkas så 

som avsändaren avser. I de analyserade Facebooktexterna förmedlas evalueringarna i 

bedömningskategorin med hjälp av både explicita och implicita formuleringar. Explicita 
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känslouttryck med hjälp av adjektiv är dock ändå det vanligaste sättet att uttrycka affekt 

i materialet. Några exempel:  

 
W: Det är glädjande att vi har kunnat se en positiv utveckling och att det just nu 

inte finns tecken på att vi skulle få oroligheter igen.  

 

U: Det sorgligaste och allvarligaste var att de hade dragit ut lastpallar ut i 

vägen. 

 

Även olika typer av implicita affektuttryck förekommer. Detta innebär att det är  

sammanhanget i texten och nyanser i ordval som gör formuleringen till ett 

känslouttryck. Exempel: 

 
H: Det kommer att finnas pins att pryda sina ytterkläder med för att visa att man 

tagit ställning i vilket samhälle man vill ha här i Nynäshamn.  
 

I: I går, strax efter kl 13.00, drabbades en familj på Sorögatan av inbrott. 

 

Det första exemplet ovan är hämtat från en text som på ett delvis känsloladdat sätt 

belyser människors längtan efter trygghet och tillfredsställelsen i att hjälpas åt för att 

skapa ett tryggt samhälle. I det sammanhanget signalerar det positivt laddade pryda och 

formuleringen visa att man tagit ställning tillsammans en positiv känsla av stolthet. I 

det andra exemplet räcker det negativt laddade drabbades för att uttrycka de negativa 

känslorna hos den utsatta familjen.  

     Sammanfattningsvis fungerar affektuttrycken till övervägande delen som 

förstärkningar av den bild av värdegemenskap mellan Polisen och ansvarsfulla 

medborgare som evalueringarna i bedömningskategorin bygger upp. Affektuttrycken 

speglar också det poliserna upplever som positivt respektive negativt i sin yrkesvardag. 

De särskilt starka affektuttrycken när det gäller narkotika och missbruk kan tyda på att 

skribenterna i just detta fall anser sig behöva övertala läsarna att dela Polisens 

uppfattning. 

 

6.1.2 Evalueringar inom kategorin bedömning 

Bedömning är den av de tre kategorierna i attitydsystemet som handlar om att värdera 

mänskligt beteende positivt eller negativt utifrån normativa principer (Nord 2008:192). 

Detta är den mest representerade attitydkategorin i de analyserade texterna. Endast 6 av 

29 texter är, enligt analysen, helt fria från uttryck inom kategorin bedömning. Både 

negativa och positiva värderingar inom denna kategori är vanliga, men det råder en 

övervikt för de negativa bedömningarna (65 negativa mot 46 positiva). 
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      Det går, liksom i affektkategorin (se ovan), att se ett återkommande mönster när det 

gäller vilka typer av handlingar och beteenden som Polisen ger positiv respektive 

negativ bedömning av. Till stor del är det, naturligt nog, samma teman som beskrivs 

med positiva respektive negativa uttryck i affektkategorin som i bedömningskategorin. 

Socialt ansvarstagande och brottsförebyggande handlingar och beteenden blir föremål 

för positiva bedömningar, liksom aktiviteter som främjar samarbete och dialog mellan 

medborgare och polis. Även Polisens eget arbete och enskilda personers kamp mot 

droger blir föremål för positiv bedömning. Brottsliga handlingar, missbruk, kritik mot 

Polisens metoder och att som privatperson utsätta sig för brottsrisker är fenomen som 

blir föremål för Polisens negativa bedömningar. I figur  redovisas min indelning i 

ämneskategorier med textexempel:    

 

Bedömningar (110) 
Positiva (45) Negativa (65) 

Socialt ansvarstagande, förhindra brott 
(19) Exempel: 

 

H: Stå upp för Ett Tryggt Nynäshamn  

 
T: Vi uppmanar aldrig att någon ska ingripa 

i dessa situationer men med facit i hand var 

det mycket bra jobbat av samtliga 

inblandad!.  

Brottsliga handlingar (31) Exempel: 

 

U: Höstlovslediga ungdomar ska vara lediga 

och inte ägna sig åt skadegörelse!!!  

 
Ä: Alla tre kraftigt berusade av vodka som 

någon "vänlig" människa köpt ut åt dem.  

 

Samarbete och dialog mellan medborgare 

och polis (12) Exempel:  

 

Q: Vi är väldigt tacksamma när ni hör av er 

till Polisen med tips och iakttagelser 

angående båtmotorstölder! 

Missbruk (25) Exempel: 

 

Ä: TONÅRSTJEJER PÅVERKADE MITT I 

VECKAN  

 

V: /… missbrukare. Gemensamt för dem är att 

de vanemässigt och tvångsmässigt utför 

handlingar som på ett eller annat vis negativt 

påverkar dem och deras omgivning.  

Polisens arbete (8) Exempel: 
 

V: NEJ, jag kommer göra allt som står i min 

makt för att du skall leva, för att du skall få 

ett drägligt liv.  

Kritisera Polisens metoder (5) Exempel: 
 

W: I föreställningen tas framförallt Polisens roll 

upp på ett sätt som vi inte vill lämna obesvarad.  

Bli drogfri (6) Exempel: 

 

V: Du hade nästan klarat det, men nu börjar 

kroppen säga ifrån. 

Utsätta sig för brottsrisk (4) Exempel: 

 

P: Polisen uppmanar att innan man köper en 

telefon via en privatperson ska man testa att ens 

egna SIM-kort fungerar i telefonen annars är 

det lätt att bli lurad.  

Figur 4: Typer av beteende som texterna uttrycker positiva respektive negativa bedömningar av, i 

fallande ordning efter förekomst. Antal belägg inom parentes. Bokstaven före textexemplen visar vilken 

text de är hämtade ur. 
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I min analys har jag funnit att Polisens positiva bedömningar i Facebooktexterna oftast 

är explicita på så sätt att Polisen till exempel berömmer medborgare som hjälpt till i 

polisarbetet: 

X: Hunden är åter hos sin ägare! Stort tack till Peo Carlsson och alla ni andra som 

delat och engagerat er i ärendet. Bra jobbat! 

 

De negativa bedömningarna är oftare implicita, det vill säga att Polisen inte med en rak 

formulering klart skriver ut att ett visst handlingssätt är till exempel dåligt. I stället förs 

de negativa bedömningarna fram med formuleringar som läsaren förväntas tolka med 

hjälp av sammanhanget. I flera av texterna görs sådana implicita negativa bedömningar 

med hjälp av ironi: 

A: Föraren av fordonet visade sig vara förra patrullens vittne då denne vid det tillfället 

satt på passagerarplats. Nu skulle han tydliga "bara" parkera om bilen. - ytterligare en 
misstänkt rattfyllerist till Södermalm.  

 

R: En konfektyrbutik i Lunds city inatt. Frågorna man ställer sig är många. Hur kan 

man bli så arg på en godisbutik? Hatar man godis eller har sockerbegäret helt tagit 

över? Har en dipp i blodsockernivån påverkat humöret? Förväntade man sig ett 

framtida liv som ekonomiskt oberoende? Skrek personen möjligen svaret i själva 

kastögonblicket?  

Endast de närboende kan verifiera den frustration som ekat mellan husväggarna. Jag 

tror dock att jag har ett hyfsat enkelt och samlat svar, gott folk. Personen har givetvis, 

pga allmänt avvikande beteende, ingen möjlighet att besöka butiken under dess 

öppettider! (Inlägg om en krossad butiksruta) 

 
Ö:”Det är lugnt, det syns inte på pissprovet” Detta är ett vanligt resonemang från 

många av dem som vi kommer i kontakt med som röker spice.  

 

T: Därefter kunde rånaren paketeras och han kunde inte göra annat än ligga kvar 

rejält fastbunden tills polis kom till butiken. 

 

 

I det första exemplet intar skribenten med ordet tydligen och citationstecknen runt bara 

en ironisk distans till den misstänktes sätt att resonera, alternativt till sanningshalten i 

den misstänktes utsaga. I det andra exemplet använder skribenten retoriska frågor och 

ett påhittat svar för att få den misstänktes beteende att framstå som löjeväckande. Det 

tredje exemplet är hämtat ur en text om de allvarliga följderna av att använda Spice och 

i det sammanhanget får det fiktiva citatet Spiceanvändare att framstå som dumma. I det 

fjärde exemplet gör sig skribenten lustig över att den misstänkte blev bunden och skapar 

samtidigt distans genom att använda ordet paketeras. 

      Ytterligare ett sätt som Polisen använder för att göra negativa bedömningar i 

Facebooktexterna  är att använda värdeladdade ord i stället för mer neutrala uttryckssätt.  
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Exempel: 

A: Två rattfyllerister i samma bil......... 

 
D: Väldigt tam så hon måste ha haft ett hem nyligen, antingen har hon kommit bort 

eller blivit dumpad. 

 

Sammantaget ger de explicita positiva bedömningarna intryck av att Polisen uppskattar 

ansvarstagande medborgare och vill skapa en nära relation till personer och grupper som 

arbetar brottsförebyggande. De negativa bedömningarna av brottsligt beteende och 

missbruk, som görs med hjälp av bland annat ironi och värdeladdade ord, skapar mer 

distans till personerna bakom beteendet. Texternas bedömningar förs fram som 

invändningsfria påståenden vilket signalerar att Polisen har en självklar auktoritet att 

värdera mänskligt beteende. I detta utgår bedömningarna också från att det finns en 

värdegemenskap mellan Polisen och Facebookanvändarna, som uppenbarligen 

förutsätts vara laglydiga medborgare. 

 
6.1.3 Evalueringar inom kategorin uppskattning 

Uppskattning är den tredje kategorin i attitydsystemet. Den innehåller värderingar av 

företeelser och av ting, eller av personer om de behandlas som ting (Nord 2008:192). 

Detta är den minst representerade kategorin i det analyserade materialet. 17 av 29 texter 

innehåller inga uttryck alls inom kategorin uppskattning.  

      Det finns nästan lika många positiva som negativa uttryck i kategorin uppskattning i 

texterna. De negativa uppskattningarna dominerar dock (se figur 4 nedan). När det 

gäller positiv uppskattning kan två återkommande teman skönjas: ett tryggt samhälle 

respektive värdefull materiell egendom som teknikprodukter och fina kläder. Vid sidan 

av dessa är den blandade gruppen ”övrigt” stor. Poliserna på Facebook uttrycker positiv 

uppskattning av skiftande saker och företeelser som god fika, helgledighet och 

polishundar. När det gäller negativ uppskattning finns också två teman som återkommer 

i flera texter – narkotika respektive brott och brottsrisker. Utöver dessa finns ett stort 

antal negativa uppskattningar om social oro respektive polisförakt, men alla dessa ingår 

i en och samma text och är inte representativa för materialet i övrigt. Den aktuella texten 

(W) är ett långt debattinlägg där Polisen i Linköping går i polemik mot budskapen i en 

lokal teaterföreställning om våldsamma upplopp. Några andra, liknande texter 

förekommer inte i materialet. Figur 5 visar hur uttrycken för uppskattning fördelar sig 

mellan de teman jag har identifierat. 
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. 

Uppskattning (51) 
Positiv (22) Negativ (29) 

Samhälle med lugn, ordning, öppenhet 

och rättssäkerhet (8) Exempel: 

 

H: … naturligtvis ska Polisen vara en 

garant för trygghet och ordning i samhället 

…  

 

M: Men, det händer då och då att rätten 

anser att åklagarens bevis inte håller, men 

det är liksom hela poängen med 

rättssystemet.  

Narkotika, alkohol, missbruk och 

missbruksmiljöer (13) Exempel: 

 

Ö: Den senaste tiden har flera fallit offer för 

spice. Det räcker nu. 

 

V: /…, en händelse relaterad till den värsta av 

droger. 

Materiell egendom (5)  Exempel:  

 

J: De behöver hjälp med att tanka sin bil, en 

välskött Merzedes. 

 

P: Bedragaren tar sedan ut sitt SIM-kort när 

telefonens alla finesser har  demonstrerats. 

 

Brott och brottsrisker (6) Exempel: 

 

Q: Många har sina båtar kvar längre i vattnet 

och det blir öde och mörkt i båthamnarna, detta 

utnyttjar naturligtvis båttjuvarna.  

 

Övrigt (9) Exempel: 
 

Y: Äntligen fredag! 

 

K: Polishundarna är viktiga i dessa 

sammanhang. 

 

V: Vill du som förälder eller anhörig veta 

mer om Spice, se nedan i vårt flöde, där 

finns en informativ film. 

Social oro (7, alla i samma text) Exempel: 
 

W: Vissa områden i våra städer är mer känsliga 

för att social oro kan uppstå. 

 

 Polisförakt (3, alla i samma text) Exempel: 

 

W: Att då göra det på sätt som riskerar att 

skapa ett polisförakt genom bl.a. citat som ovan 
gynnar inte det arbetet.  

Figur 5: Saker och företeelser som texterna uttrycker positiv respektive negativ uppskattning  av. Antal 

belägg inom parentes. 

 

De flesta av både de positiva och de negativa evalueringarna i kategorin uppskattning är 

explicita, vilket innebär att skribenten med hjälp av adjektiv klart skriver ut sitt negativa 

eller positiva omdöme (jfr. Hellspong & Ledin 2010:124–127). Exempel: 

J: Vid vägkanten nära en bensinstation så står två välklädda personer och stannar en 

förbipasserande bil.  

 

M: Idag börjar två viktiga rättegångar i Göteborgs Tingsrätt. 

 

I det första exemplet är välklädda ett positivt laddad adjektiv som säger att kläderna var 

fina. I det andra exemplet visar skribenten explicit sin positiva uppskattning av 

rättegångarna med hjälp av adjektivet viktiga.  
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     Slutsatsen av analysen i kategorin uppskattning är att det inte är lika vanligt att 

värdera ting eller företeelser som att bedöma mänskligt handlande och uttrycka känslor i 

Polisens texter på Facebook. När uttryck för uppskattning ändå förekommer, ansluter de 

ofta till de ämneskategorier som dominerar även i de andra två kategorierna. Det 

betyder att företeelser relaterade till lugn, ordning och trygghet värderas positivt och 

företeelser relaterade till brott och missbruk värderas negativt. Det finns dock även 

många uttryck i kategorin uppskattning som inte har med just dessa teman att göra utan 

handlar om vitt skilda saker som är svåra att sammanföra till något särskilt 

ämnesområde. 

 
6.1.4 Evalueringarnas fördelning mellan texterna 

Majoriteten av de undersökta texterna innehåller minst en evaluering. Ofta följs 

attitydkategorierna åt – i en text som innehåller värderingar av mänskligt handlande  

hittar man ofta också känslobeskrivningar. Ibland hör också samma uttryck till flera 

kategorier.  Förekomsten av evalueringar varierar dock stort. Fem texter innehåller inga 

sådana uttryck alls medan sex texter innehåller över tio evalueringar. Däremellan finns 

allt ifrån texter med ett enstaka, implicita evalueringar till texter med ett flertal explicita 

uttryck för känslor och värderingar.  

 

6.2 Sammanfattning av resultat 
24 av 29 analyserade Facebooktexter innehåller uttryck för känslor, värderingar och 

omdömen. Formulerat utifrån analyskategorierna i metodramverket Appraisal (Martin 

& White 2005, Nord 2008) innehåller texterna ett stort antal uttryck inom kategorin 

bedömning (av mänskliga handlingar), många uttryck även inom kategorin affekt 

(känslouttryck) samt ett mindre antal uttryck för uppskattning (omdömen om saker och 

företeelser). Spridningen är stor när det gäller antalet evalueringar i de analyserade 

texterna. Materialet innehåller allt ifrån språkligt helt värderingsfria inlägg, till inlägg 

med ett mycket stort antal evalueringar.  

     Alkohol- och narkotikamissbruk är ett tema som återkommer i ett flertal texter och 

som alltid kopplas till ett stort antal evalueringar. Beteendet att missbruka värderas 

starkt negativt och speglas också med många negativa känslouttryck. Missbruksmiljöer 

samt narkotika som produkt beskrivs med uttryck för negativ uppskattning. Brottslighet 

och brottslingar skildras i vissa fall utan evalueringar, men i de flesta fall med uttryck 

för negativ bedömning och affekt. Att medborgare samarbetar med Polisen och hjälper 
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till att förhindra brott är ett återkommande tema som alltid kopplas till positiva 

evalueringar. 

      Både explicita och implicita evalueringar förekommer. Ett implicit sätt att uttrycka 

negativ evaluering som förekommer i flera texter är att använda ironi. 

      Genom sin användning av evalueringar i Facebooktexterna signalerar Polisen sin 

auktoritet att göra värderingar inom de områden som texterna handlar om. Texternas 

sätt att uttrycka evalueringar visar också att Polisen utgår från att läsarna delar de 

värderingar som uttrycks. Ett möjligt undantag är ämnesområdet narkotika och 

missbruk, där Polisens starkt värde- och känsloladdade språk emellanåt gör ett 

argumenterande intryck och tyder på en önskan att övertyga läsaren om det egna 

perspektivet. 

 

7 Diskussion 
Analysen visar att evaluerande språkbruk kan ses i flertalet av texterna i det begränsade 

urvalet från 29 av Polisens Facebooksidor. Det förekommer även texter där Polisen 

skriver utan sådana evalueringar, men i majoriteten av de analyserade Facebooktexterna 

ger Polisen uttryck för framför allt värderingar av mänskliga handlingar och för känslor, 

egna eller andras. 

      Resultatet är i linje med tidigare språkvetenskaplig forskning om polisers skrivande 

som funnit att den skrivande polisens egen inställning ofta avspeglas språkligt i 

förhörsprotokoll och avrapporterings-pm (se t.ex. Gumbel 2008 och Ek 2013). Mot den 

bakgrunden är det inte förvånande att Polisen i många fall använder ett evaluerande 

språkbruk även i sociala medier.  

      Det är inte heller några överraskande attityder som bärs fram av evalueringarna i 

Facebooktexterna. Det ingår i Polisens uppdrag att arbeta mot kriminalitet och att delta i 

samhällets drogförebyggande arbete, och det kan därför förefalla förväntat och 

invändningsfritt att Polisen på Facebook förmedlar negativa evalueringar av brottslighet 

och brottslingar samt av droger och missbruk. Av samma skäl kan det verka förväntat 

att Polisens Facebooktexter återkommande uttrycker positiva evalueringar av 

medborgerliga insatser mot brott och av samarbete mellan Polisen och allmänheten. Att 

nå ut med att Polisen vill ha in tips och vittnesuppgifter är ju dessutom ett av de fyra 

övergripande målen med Polisens kommunikation i sociala medier (Rikspolisstyrelsen 

2012:4).  

      Jag vill dock ändå problematisera det evaluerande språkbruket ur några aspekter. En 

aspekt är att det attitydbärande språkbruket riskerar att utesluta många människor från 
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kommunikationen med Polisen. Evalueringarna gör det tydligt att Polisens inlägg på 

Facebook vänder sig till socialt anpassade, laglydiga medborgare som förutsätts dela 

Polisens syn på personer som använder droger och begår brott. De upprepade positiva 

evalueringarna av de socialt ansvarstagande skapar ett intryck av närhet och 

värdegemenskap. De återkommande negativa evalueringarna av missbrukare och 

kriminella ger i stället en bild av distans. Det gäller inte minst de evalueringar som görs 

genom att i raljerande ton förlöjliga brottsmisstänkta personer.  

      Tillspetsat kan man säga att det evaluerande språkbruket drar en tydlig gräns mellan 

två grupper av människor, mellan ”vi” och ”de”. Denna slutsats överensstämmer med de 

sociologiskt grundade slutsatserna i studien av Larsson (2013), som kom fram till att 

Polisens kommunikation på Facebook formar en så kallad in- respektive en ut-grupp. 

Man kan tänka sig att ett språk som inte är lika evaluerande inte skulle ha samma 

polariserande effekt. Detta skulle då i sin tur kunna bredda gruppen av möjliga 

mottagare för Polisens kommunikation så att man även når andra grupper än de som i 

dag följer och gillar Polisen på Facebook. ”Personer i utsatta situationer” nämns 

exempelvis som en av målgrupperna för Polisen i sociala medier i myndighetens 

policydokument (Rikspolisstyrelsen 2012:5). Med ett språk som är mer värdeneutralt 

skulle det kunna gå bättre för Polisen att kommunicera också med denna grupp. 

     En annan fråga som anknyter till Polisens evaluerande språk på Facebook är den om 

i vilken utsträckning myndigheter bör ägna sig åt opinionsbildning. Särskilt när Polisen 

skriver om drogfrågor tenderar de många evalueringarna att forma texter som tydligt vill 

argumentera och övertyga. I materialet finns dessutom även ett renodlat opinionsinlägg 

där Polisen kritiserar innehållet i en lokal teaterföreställning. Thunholm (2014) 

framhåller att myndigheters opinionsbildande verksamhet ökar och att gränsen för 

denna är otydlig. Gränsdragningen för vad som är godtagbart överlåts i praktiken ofta åt 

det goda omdömet (Thunholm 2014:53). 

      En närbesläktad och ännu lika obesvarad fråga är i vilken utsträckning som de olika 

formerna av evaluerande språkbruk i Polisens Facebookinlägg är förenligt med kravet 

på saklighet och opartiskhet i myndigheters verksamhet. Att Polisen uppfattas som 

saklig och opartisk är viktigt för förtroendet för Polisen och i förlängningen för 

rättssamhället (Ask 2013:97).  Justitieombudsmannen har i detta sammanhang ifrågasatt 

om Polisen bör uttrycka känslor, skriva raljerande eller berätta om människor i utsatta 

situationer i sociala medier (Justitieombudsmannen 2013). Rikspolisstyrelsens 

policydokument för sociala medier säger bland annat att Polisen i sin kommunikation 
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ska undvika värdeladdade ord och vara objektiv, förmedla fakta – inte åsikter – samt 

vara försiktig med humor och inte göra sig rolig på andras bekostnad (Rikspolis- 

styrelsen 2012:11). Det förefaller uppenbart att evalueringarna i åtminstone några av de 

analyserade Facebooktexterna står i konflikt med såväl JO:s uttalande som RPS-

policyn. 

      I materialet finns som tidigare redovisats flera texter där Polisen explicit uttrycker 

åsikter, värderingar och känslor med hjälp av ett stort antal evalueringar, där såväl 

värdeladdade ord som en raljerande ton förekommer. Det finns också ett större antal 

texter där evalueringarna är ett sammanlagt resultat av textens olika delar och av 

sammanhanget. Ask (2013:91) påpekar att hur en text uppfattas avgörs av en samverkan 

mellan ord och fraser som var för sig inte behöver verka laddade, men som tillsammans 

kan bli det. Det är tänkbart att de poliser som skriver på Facebook inte alltid är 

medvetna om det evaluerande intryck som sammanhanget i och mellan deras texter 

skapar. Möjligen uttrycker skribenterna många gånger värderingar och attityder 

omedvetet. En slutsats är att det tycks finnas ett behov av fortsatt diskussion och 

utbildning inom Polisen om kommunikationen i sociala medier för att denna på ett mer 

enhetligt sätt ska följa de uppsatta riktlinjerna. Det verkar också finnas ett behov av att 

vidareutveckla riktlinjerna för att göra dem mer exakta och lättare att tolka. 

      Stockholmspolisen har tagit fram en egen handledning för arbetet med sociala 

medier, där RPS-policyn omsatts i mer praktiskt inriktade regler (Polismyndigheten i 

Stockholms län 2012). Kanske kan sådana exempel inspirera till en fortsatt utveckling 

inom Polisen som helhet. 

      Det är uppenbart att det finns ett stort behov av fortsatt utvärdering av och forskning 

om myndigheters, och inte minst Polisens, kommunikation i sociala medier. Appraisal 

har i denna studie visat sig vara en mycket användbar språkvetenskaplig metod för att 

studera sådan kommunikation. Genom att använda fler av Appraisals delsystem och 

studera ett större material skulle man kunna utöka och fördjupa förståelsen av hur 

Polisen och andra myndigheter kommunicerar i sociala medier. När det gäller just 

Polisen på Facebook finns flera aspekter som är viktiga att studera vidare. Det vore till 

exempel intressant att undersöka vad den stora spridningen mellan helt värderingsfria 

texter och inlägg med ett starkt evaluerande språkbruk beror på. En annan aspekt värd 

att studera är vad som styr ämnesvalet i Polisens skrivande på Facebook. Varför skriver 

Polisen om vissa saker, men inte om andra? Ännu ett exempel på sådant som vore värt 

att belysa är vilka mottagarna är och hur de uppfattar Polisens kommunikation. 
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