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Abstract 
The aim is to study how the Police build relations by publishing Facebook posts and 

how relation building is expressed in the form and content of the texts. More specifi-

cally, the study examines the picture that the writing police and the police authorities 

paint of their activities, and the effect that the posts can be envisaged to have on the 

receivers.  

 

The material consists of four posts from two police authorities, Växjö/Alvesta and 

Kalmar. This is analysed with a method borrowed from systemic-functional linguistics 

(SFL) and close reading. The results are then interpreted on the basis of SFL and tradi-

tional stylistic theory. 

 

The result shows that the Facebook posts bring both opportunities and risks in building 

relations. The studied posts consist mostly of declarative sentences, with only a small 

proportion of exhortations and offers. No questions occur at all. The posts display a 

large stylistic breadth and varied content from the spheres of police activity, such as 

combating violence and drunkenness or dealing with missing persons and property.  

 

There seems to be a will among the Police to establish contact with the general public, 

toning down the image of a strict authority with a monopoly on violence, and the offi-

cers working for the authority appear as empathetic human beings. The conclusion is 

that the communication of the Police with the general public via Facebook is a balan-

cing act between, on the one hand, seeming good-humoured and human, and on the 

other hand the risk of seeming less serious and authoritative. In texts with a serious 

content presented in a light-hearted form with ironic undertones, the Police risk under-

mining their own authority. Despite this, the Facebook posts from the Police can be said 

to be in line with the catchwords of their activity: engaged, efficient and accessible. The 

Police also try to adjust the style of the posts to what is generally found on Facebook.  

 

Key words 
Social media, SFL, Facebook, official language, writing police officer, local police 

authorities 
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1 Inledning 
Förtroendet för Polismyndigheten och poliser i Sverige är förhållandevis högt, skandaler 

som romregister, dödsskjutningar och hantering av kravaller till trots, och detta visar ett 

flertal av undersökningar från det tidiga 2000-talet (se exempelvis Sandstig 2007:29ff; 

TNS Sifo 2012:4). Dessutom har detta förtroende ökat på senare år, och en möjlig för-

klaring som lagts fram i nyhetsmedier är myndighetens närvaro i sociala medier 

(Ekström 2014). Av denna anledning är myndighetens användning av sociala medier, i 

syfte att ytterligare öka detta förtroende, ett relevant studieområde. I detta sammanhang 

kan det sägas att Polisen under de senare åren fått arbeta med värdegrundsfrågor under-

ifrån i organisationen och deklarerar att de vill vara: engagerade, effektiva och tillgäng-

liga (Polisens värdegrund u.å.). Detta kan ha påverkat deras ökade användning av soci-

ala medier, eftersom bruket av sociala medier kan sägas göra polis tillgängligare. De 

framtonas också som engagerade, och detta kan även göra deras utåtriktade arbete mer 

effektivt. Polisens självreflektion om sitt arbete och den nya policyn för arbetet kan ses 

som en reaktion på den hårda kritik som polisen har fått för sitt agerande i olika medier; 

det gäller romregistret och polisingripanden mot papperslösa etcetera (se exv. Lisinski 

2014; Mächs 2014). 

 

1.1 Syfte och frågor 
Syftet är att undersöka hur lokala polismyndigheter kommunicerar med allmänheten 

genom det sociala mediet Facebook, hur kommunikationen gestaltas språkligt och syftet 

med den. För att uppnå detta syfte utgår jag från följande frågor: 

 

 Vilken bild av poliser vid lokala polismyndigheter synliggörs av deras inlägg på 

myndigheternas Facebooksidor? 

 Vilken relationsbyggande funktion har myndigheternas aktivitet i detta medium, 

och hur kommer den till uttryck i text? 

 

Med andra ord ställs frågorna om det finns utmärkande drag i texterna som är typiskt för 

en viss typ av kommunikation, exempelvis ett vardagligt eller försiktigt språk, och vilka 

signaler detta kan skicka till mottagarna. Implikationerna av dessa drag när det kommer 

till relationsskapande är följdfrågan, som är breddad då även skrivandet som aktivitet 

och den språkliga utformningen är av betydelse för relationsskapandet. 
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1.2 Teori och metod 

Här presenteras den teori och metod som utgör grunden för denna undersökning: 

systemisk-funktionell lingvistik (SFL) (Holmberg & Karlsson 2013) parad med tradi-

tionell stilistisk analys (Cassirer 2003). Denna genomgång avslutas med en presentation 

av kritik som framförts mot denna teori och metod med kommentarer om hur jag förhål-

ler mig till dessa. 

1.2.1 Systemisk-funktionell lingvistik som teori 

Det teoretiska ramverket för undersökningen är systemisk-funktionell lingvistik (SFL) 

som även är känt som systemisk-funktionell grammatik (Holmberg & Karlsson 

2013:10f). Modellen SFL lanserades och utarbetades av Michael Halliday (Halliday 

1972). Teorin visar på komplexiteten i betydelseskapandet och gör anspråk på att 

hantera grammatik och semantik, dvs. betydelse i språkanvändning i såväl talad som 

skriven text (se Holmberg & Karlsson 2006).  

 Till grund för SFL ligger några teoretiska antaganden (Holmberg et al. 2014:11ff). 

Ett första antagande är hur betydelseskapandet är skiktat. Detta innebär att kontext, 

semantik, lexikogrammatik, fonologi och ortografi kan ses som skikt som tillsammans 

utgör betydelseskapandet. Dessa olika skikt realiseras i varandra – kontexten realiseras i 

semantiken, semantiken i lexikogrammatiken och så vidare – och däri finns en med-

vetenhet om att inget av dessa skikt existerar var för sig och inte i ett vakuum, vilket 

innebär att relationen mellan skikten är relevanta att studera inom SFL. Ett andra anta-

gande är att betydelseskapande är metafunktionellt, vilket betyder att språket kan delas 

upp, inte bara i skikt utan även betydelsedimensioner, som benämns: ideationell, inter-

personell och textuell metafunktion. I denna undersökning är det den interpersonella 

metafunktionen som är i fokus, även om teorin framhåller att de tre dimensionerna alltid 

finns närvarande samtidigt och samverkar i texter.  

1.2.2 Systemisk-funktionell lingvistik som metod 

Nedan presenteras metoden i denna studie. Holmberg och Karlsson gör i sin bok Gram-

matik med betydelse en genomgång av den interpersonella metafunktion som rör språ-

kets relationsskapande funktion (2013). Analyser av denna metafunktion kan göras på 

samtal, men även på monologiska skriftliga texter, där avsändaren riktar sig till mot-

tagare och kommunikation är enkelriktad (Holmberg & Karlsson 2013:31). 

 Kommunikationens innehåll, dess ideationella funktion, kan uttryckas genom 

skiftande grammatiska konstruktioner, som uppmaning och påstående (Holmberg & 
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Karlsson 2013:33ff). Uppmaning och påstående är båda exempel på språkhandlingar. 

Alla språkhandlingar enligt Holmberg & Karlsson (2013) redovisas i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. De fyra språkhandlingarna inom SFL 

 Givande Krävande 

Information Påstående Fråga 

Varor och tjänster Erbjudande Uppmaning 

 

I tabell 1 är givande och krävande de två olika rollerna som talaren kan inta, och vad 

som ges eller krävs delas upp i information och varor och tjänster. De allra flesta 

meningar kan sägas uttrycka dessa språkhandlingar, och det är meningens betydelse 

som avses, inte formen. Således kan en fråga som Kan du skicka mig saltet? ses som en 

uppmaning, trots att den har formen av en fråga. Olika språkhandlingar sammankopplas 

med förväntade svar som att en fråga besvaras med antingen ett jakande eller nekande 

och en uppmaning med antingen åtagande eller vägran. Detta finns inga givna regler, 

utan olika språkhandlingar är kopplade till olika situationer. Exempelvis kan en orimlig 

uppmaning göras i skämtsamt syfte och utan förhoppning om åtagande. En sådan kom-

munikation kräver att deltagarna i kommunikationen är införstådda i uppmaningens 

förväntade respons. Denna gemensamma erfarenhet blir därmed en resurs för 

betydelseskapande i text och mellan människor i kontext. 

 SFL-analysen arbetar med olika typ av syntax text. I denna undersökning katego-

riseras endast grafiska meningar, dvs. som inleds av stor bokstav och avslutas med stort 

skiljetecken – punkt, utropstecken eller frågetecken och kolon, dvs. som uttrycker 

någon av de fyra redovisade språkhandlingarna, förutom när meningen består av flera 

fullständiga syntaktiska meningar åtskilda mellan konjunktion. Jag analyserar fullstän-

diga syntaktiska meningar, och de ofullständiga meningarna har uteslutits. Eftersom de 

inte är många i materialet är inverkan på resultatet försumbar. 

 

Språkhandlingarnas kongruenta grammatik 

Språkhandlingarna kan delvis beskrivas utifrån sin grammatik (Holmberg & Karlsson 

2013:37ff). Inom SFL talar man om kongruenta uttryckssätt vilka kan ses som det 

grammatiska huvudalternativet till språkhandlingarna (Holmberg & Karlsson 2013:49). 

I frågor och påståenden som har subjekt och finit verb, som är kärnan i språkhand-

lingen, gör dessa komponenter i regel satsen förhandlingsbar. Det som satsen handlar 
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om bestäms av subjektet, och i olika språkhandlingar kan subjektet ha varierande 

funktion. I en fråga efterfrågas information om subjektet, och i ett påstående inbjuds 

mottagaren att omformulera, bekräfta, precisera eller ifrågasätta den information som 

getts. Exempelvis i intervjuer där subjektet pendlar mellan personliga pronomen som du 

och jag, inbjuds läsaren att upprätta en personlig relation med de människor som 

kommer till tals i texten (Holmberg & Karlsson 2013:41). Denna subjektsanvändnings 

diametrala motsats kan sägas vara långa och informationstäta subjekt som istället för att 

ge texten en personlig ton snarare bidrar till att ge ett distanserat intryck. Orsaken är att 

det är satsens finit som öppnar för respons. Genom att låta subjektet komma sent i 

satsen förhindras mottagaren därmed från att svara direkt, vilket fördröjer den explicita 

eller implicita responsen. 

 Satsernas finit innehåller en tidsförankring genom att den avser dåtid, nutid eller 

framtid (Holmberg & Karlsson 2013:43ff). Även här finns undantag då exempelvis an-

vändning av presens i en berättelse kan vara ett verktyg för att placera mottagaren mitt i 

det beskrivna. Att många verb uttrycker vad som görs är självklart, men en grupp verb 

som inte gör det är de modala verben, vilka jag återkommer till senare. 

 Frågor har en grammatisk struktur som förbereder mottagaren att direkt ge sin 

respons (Holmberg & Karlsson 2013:46ff). Denna struktur kallas frågesats, och den ut-

märks av att finitet huvudsakligen kommer före subjektet. Frågor kan sedan delas upp i 

slutna respektive öppna frågor, beroende på hur begränsade svarsalternativen är. För 

vissa öppna frågor gäller inte huvudprincipen om att subjektet följer finit. Detta är fallet 

där subjektet efterfrågas som i Vem var det som ringde. Påståendets grammatik saknar 

en fixerad ordföljd, trots att subjekt vanligtvis kommer före finit (Holmberg & Karlsson 

2013:49f). 

 En striktare ordföljd har uppmaningar, där satsen typiskt har ett inledande verb i 

imperativ och vanligen saknar subjekt och tidsförankrande finit (Holmberg & Karlsson 

2013:52f). Erbjudande som språkhandling saknar egen grammatik, och för erbjudandet 

är det situationen och kontexten som gör det klart för mottagaren vilken typ av handling 

det rör sig om och inte språkformen (Holmberg & Karlsson 2013:52ff).  

 

Modalitet 

Med fokus på språkhandlingarnas grammatik är det möjligt för en utomstående att ur-

skilja avsändarens modifikation av uttalanden, vilket avspeglar avsändarens inställning 

till innehållet i språkhandlingen eller syften med yttrandet (Holmberg & Karlsson 
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2013:58ff). SFL kan inordna denna modalitet i fyra betydelseskalor som typiskt hänger 

ihop med specifika språkhandlingar: sannolikhet och vanlighet med påståenden och 

frågor, förpliktelse med uppmaningar och villighet med erbjudande. Dessa modalitets-

typer kan i sin tur graderas på en skala mellan låg och hög grad av sannolikhet, vanlig-

het, förpliktelse eller villighet. Exemplet nedan är av en påståendesats, men samma 

princip gäller för de övriga språkhandlingarna. 

 

Tabell 2. Exempel på olika grader av modalitet med det modala verbet understruket 

negerat 

påstående, utan 

modalitet 

SANNOLIKHET onegerat 

påstående, utan 

modalitet 

låg grad 

(ibland) 

medelhög grad 

(vanligen) 

hög grad 

(alltid) 

Det regnar inte Det kan 

regna 

Det bör regna Det måste 

regna 

Det regnar 

 

I tabell 2 ovan är det modala verb och interpersonella satsadverbial som kan ge satser en 

viss modalitet och en interpersonell betydelse. Kanske, antagligen och säkert är exem-

pel på sådana adverbial. 

  Men modalitet kan även uttryckas på andra sätt, exempelvis genom konstruktio-

ner av grammatiska metaforer (Holmberg & Karlsson 2013:58). Detta innebär att en 

språkhandling kan uttryckas med formen från en annan språkhandling. Därmed kan till 

exempel ett påstående ha formen av en retorisk fråga, där mottagaren inte inbjuds att ge 

sin respons, utan valet blir att, som i vanliga påståenden, antingen bekräfta eller 

ifrågasätta det som sägs (Holmberg & Karlsson 2013:36). Övriga möjligheter för 

metaforisk lexikogrammatik är ledande frågor som innehåller påståenden (Hon kommer 

väl?), uppmaning i form av en påståendesats (Du bör komma) eller en frågesats (Kan du 

komma?) och erbjudanden i form av uppmaningssats (Låt mig komma), påståendesats 

(Jag kommer gärna) eller frågesats (Skulle du vilja att jag kommer?) (Holmberg & 

Karlsson 2013:58). 

 Tabell 2 omfattar inte alla satsers potential att uttrycka modalitet. Ett exempel är 

negerande interpersonella satsadverbial som kan inte och måste inte. Dessutom kan 

modaliteten finnas i den sats som föregår den som modifieras, som i Det är troligt att 

hon kommer där understrykningen kopplas till modifikationen av den efterföljande på-

ståendesatsen. Även satsadverbial som uttrycker interpersonella betydelser men som 

inte passar in i modalitetsskalorna förekommer, som de som rör intensitet (liksom, tvek-
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löst, naturligtvis), relativ tid (snart, plötsligt, fortfarande) och talarattityd (lyckligtvis, 

tyvärr). 

 Det finns även typer av icke-kongruent modalitet som hamnar utanför användan-

det av modala verb och interpersonella satsadverbial på det ovan beskrivna sättet, och 

som inte använder grammatiska metaforer (Holmberg & Karlsson 2013:66ff).  

 Analyser av detta slag undersöker grammatik och modalitet i text och kontexten 

som utgörs av relationen mellan talarna eller, i detta fall, skribenterna och mottagarna 

(Holmberg & Karlsson 2013:70). I exempelvis frekvensen av modalitet kan valet av 

jag- eller du-tilltal eller olika uttryck för talarattityd avslöja om texten präglas av närhet 

eller distans. Då det är monologiska texter som ligger till grund för denna undersökning 

antyder det därmed vilken närhet eller distans som avsändaren medvetet eller omedvetet 

skapar. 

1.2.3 Traditionell och deskriptiv stilistik 

Det finns en rad andra relevanta aspekter för en myndighets kommunikationsutform-

ning. E-delegationen och språklagen (se 2.1) ställer krav på myndigheters språk, och i 

sin kommunikation med medborgarna har de lagar och direktiv att förhålla sig till. I 

denna studie använder jag deskriptiv textanalys för att belysa denna aspekt i materialet 

(jfr Cassirer 2003), och inte i första hand att vara normerande eller värderande (Cassirer 

2015). E-delegationens riktlinjer och språklagens föreskrifter har visserligen normeran-

de drag, som jag kommer att diskutera, men mitt syfte med min analys av materialet är 

just deskriptiv och inte föreskriftande eller värderande. 

 Utöver förmågan att beskriva verkligheten, har orden en stilvalör, som uttrycker 

attityder och synen på det som vi talar om (Cassirer 2003:75f). Det är ordets bruklighet 

som bestämmer stilvalör på ett ord. En specifik stil kan uppnås genom bruket av kliché-

er, och en annan kan uppnås med fackord, till exempel myokard istället för hjärt-

muskulatur. Myokard riktar sig troligtvis till specialister inom vården, vilket gör texten 

svårläst för lekmän, medan hjärtmuskulatur troligen är begriplig hos en bred allmänhet. 

 Närhet och distans är en dimension som ingår i stilvalör (jfr SFL-analysen). När-

het kan uttryckas med hjälp av pronomen som du och jag (Cassirer 2003:79f). Efter du-

reformen som genomfördes under tidigt 1970-talet är det nu standard att dua även okän-

da personer. Att nia någon för att visa respekt slog aldrig igenom utan upplevs av 

många snarare som nedsättande och snorkigt. Trots detta förekommer uppfattning att 

niande är något allmänt vedertaget och artigt (Mårtensson 1986), trots att det riskerar att 

skapa distans mellan deltagarna i kommunikationen. Holmberg och Karlsson beskriver 
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ytterligare ett alternativ till subjektsanvändning i deras beskrivning av påståendesatsens 

grammatik (Holmberg & Karlsson 2013:51). När det förekommer en informell relation 

mellan skribent och läsare är det möjligt att utelämna subjektet, om detta är underför-

stått. 

 Det är visserligen en falsk dikotomi att dela upp stilar i personlig respektive oper-

sonlig, men det går ändå att ta fram några utmärkande drag hos de båda ytterligheterna 

(Cassirer 2003:80ff). I opersonlig stil är såväl personliga pronomen som personliga till-

tal med endast förnamn sällsynt. I personliga texter är det tvärtom, och ofta anges även 

avsändaren och den tänkta mottagaren. Texter med en personlig karaktär skyr dessutom 

inte ett känsloladdat språk i samma utsträckning som opersonliga, och skribent-jaget 

kan träda fram mer genom att beskriva ett händelseförlopp genom det egna perspektivet 

och att låta framställningen vara subjektiv. 

 Dimensionen talspråklig – skriftspråklig är en annan aspekt av texters stil. Nomi-

nalkvoten mäter texters informationstäthet (Cassirer 2003:60f). Till denna undersökning 

används enkel nominalkvot som är kvoten mellan substantiv och verb. En generell regel 

är att texters talspråklighet har fler verb, vilket också ger lägre nominalkvot och en text 

som är gles på information. Detta blir relevant i och med de relationer som öppnar upp 

för en mer talspråklig stil, där exempelvis stilen i konversation mellan goda vänner 

sällan oproblematiskt kan överföras till situationer där det råder distans mellan delta-

garna i samtalet. Exempel på en sådan distans kan vara när det råder tydliga maktskill-

nader, som mellan chef och anställd eller mellan polismyndighet och allmänhet. 

 I denna studie analyseras endast en metafunktion, trots att teorin SFL hävdar att 

alla tre metafunktioner samverkar. Följderna detta får är att vissa aspekter av det analy-

serade materialet inte tas upp. 

 Holmberg, Grahn och Magnusson varnar för att anta ett deterministiskt förhåll-

ningssätt till kopplingen mellan metafunktioner och kontextaspekter (2014:14). Detta 

innebär att min undersökning inte kan sägas uppdaga något kausalt förhållande mellan 

kontexten Polis i sociala medier och de språkliga val som görs däri. Istället handlar det 

om sannolikheter att kontexter påverkar språkliga val på olika sätt. 

 En risk med själva metoden är att jag kan ha bortsett från modalitet som uttrycks 

på annat sätt än det som nämnts i min teorigenomgång ovan. Min närläsning av texterna 

har ofta fokuserat på modalitet där frågan snarare är om materialet säger något om in-

läggens effekter på relationsbyggande verksamhet med allmänheten, istället för på vilka 

modalverb som förekom. 
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1.3 Material – beskrivning och kritik 
Materialet består av fyra inlägg på två lokala polismyndigheters Facebooksidor: Alvesta 

och Växjö samt Kalmar. Därmed är resultatet inte generaliserbart, men genom att jag 

hämtat materialet från två olika polismyndigheter visar jag på den språkliga variationen 

mellan de undersökta polismyndigheterna. När dessa myndigheter valdes, ville jag läm-

na möjligheten öppen för intervjuer med skribenterna. Det kan också påpekas att Poli-

sen i Växjö/Alvesta var först i landet med Facebook (se Goodwin 2014). Deras Face-

booksida skapades år 2011, och i slutet av 2014 hade den 65 000 följare (Polisen i 

Växjö/Alvesta 2014). Detta kan jämföras med sidan Polisen i Kalmar som etablerades 

2013 och endast har 6 300 följare (2014). I inläggen från båda dessa sidor förekommer 

skribenter som skriver ut sina namn, men eftersom jag inte gör en analys av enskilda 

skribenter utelämnas signaturerna från analysen, eftersom poliserna på Facebooksidorna 

yrkesskriver som poliser och inte som privatpersoner. 

 Generellt fungerar Facebook så att människor med konton där kan prenumerera på 

de inlägg som läggs upp på en viss Facebooksida. De studerade inläggen kan vara 

offentliga eller endast synliga för en viss grupp. Inläggen i mitt material är synliga för 

alla, även de som inte har ett inloggningskonto på Facebook. Men det krävs ett konto 

för att kommentera inläggen, markerat med en pratbubbla, och för att visa att man 

uppskattar inlägget genom att trycka på ”gilla”, markerat med en tumme upp (se Bilaga 

A: Inläggen). 

 Jag misstänker att det kan förekomma inlägg som senare tas bort eller redigeras på 

grund av att de inte når upp till de riktlinjer som E-delegationen föreskriver (se 2.2 E-

delegationen). Således var ett kriterium att inläggen inte skulle vara för nya utan till-

räckligt gamla så att radering eller redigering kunde uteslutas. Därmed avgränsades 

materialet till texter från augusti 2014, och detta urval skedde i slutet av september sam-

ma år. Sedan dess har två av inläggen tagits bort, eftersom de inte längre är aktuella. 

Därför skrev jag av texterna på datorn, och jag tog även skärmdumpar av inläggen (se 

Bilaga A: Inläggen). 

 Jag har gjort ett strategiskt urval för att visa på variationen, vilket ger texter från 

båda myndigheter som består av en berättelse från polisens yrkesliv och en som handlar 

om att polisen frågar efter vittnen till brott respektive ägaren till en upphittad barnvagn. 

Längden på inläggen är mellan 100 och 186 ord, en längd som är vanlig i andra inlägg 

på sidorna. 
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 På båda polismyndigheternas Facebooksidor informerar Polisen om att inläggen 

är allmän handling (Polisen i Växjö/Alvesta 2014, Polisen i Kalmar 2014), vilket inne-

bär att materialet är offentligt, och en del av principen om att myndigheters maktut-

övning ska ske under möjlig insyn (Riksdagen 2013). Eftersom mitt material inte berör 

enskilda utan en myndighet, gör jag inga etiska överväganden. Därför har jag valt låta 

signaturerna står kvar under inläggen, men som beskrivet tidigare namnger jag inte 

poliserna i analysen. 
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2 Myndighetsskrivande och skrivforskning 
Här presenteras hur myndigheter förväntas skriva effektivt och forskning som bedrivits 

på detta område.  

2.1 E-delegationen 
Som en kommitté under Näringsdepartementet har E-delegationen, efter direktiv från 

regeringen, som uppdrag att arbeta med e-förvaltning (elektronisk förvaltning av de 

offentliga tillgångarna) och sociala medier (E-delegationen 2014). En viktig del i e-för-

valtningen är förenklingen av allmänhetens kontakt med myndigheter (Näringsdeparte-

mentet 2014). Det finns tydliga direktiv om hur myndigheter ska skriva och använda 

exempelvis sociala medier. 

 E-delegationen är i sina riktlinjer positiv till att sociala medier används av myn-

digheter, förutsatt att detta sker utifrån vissa riktlinjer (E-delegationen 2010:6ff). De 

menar att förvaltningspolitiska mål från 2010, som att privatpersoner ska få utökad till-

gång till information och bli mer delaktiga i policyprocesser, kan uppnås genom ett kor-

rekt användande av dessa medier. Andra skäl till att myndigheter ska använda sociala 

medier är omvärldsbevakning, att nå fram till nya grupper för att skapa förtroende och 

etablera relationer. Det är främst det sistnämnda som är relevant för min studie. 

 I E-delegationens riktlinjer förkommer det krav på att informera i det sociala 

mediet om syftet med användningen av mediet och krav på att alla inlägg blir allmänna 

handlingar (E-delegationen 2010:10). På Facebooksidorna hos Polisen i Växjö och 

Alvesta och Polisen i Kalmar finns information om detta (Polisen i Växjö/Alvesta 2014, 

Polisen i Kalmar 2014). I enlighet med riktlinjerna förklarar de att inläggen är allmänna 

handlingar och att de förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som är stötande eller som 

bryter mot svensk lag eller Facebooks policy. Även myndighetens syften med sidan 

beskrivs. Sidorna ger tips och information om hur allmänheten kan förebygga brott. 

Dessutom informerar myndigheten om Polisens arbete.  

2.2 Myndigheters språkanvändning 
E-delegationen ger vissa direktiv om språkliga krav i sociala medier (E-delegationen 

2010:25). Dessa baseras på 11 § språklagen som säger att ”[s]pråket i offentlig verksam-

het ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600). E-delegationen konkretise-

rar detta något genom att påpeka att hänsyn ska tas till dem med olika former av funk-

tionsnedsättningar och dem som inte behärskar det svenska språket (E-delegationen 

2010:25). Det sistnämnda innebär att ålderdomliga eller svårbegripliga skrivsätt ska 
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undvikas och att facktermer ska strykas eller förklaras. Att klarspråk är eftersträvansvärt 

motiveras med en ideologisk uppfattning om att samhället ska bygga på demokrati och 

rättssäkerhet (Nord 2011:20f). Om medborgarna utesluts från beslutsfattande på olika 

nivåer i ett samhälle blir demokratin hotad. Kritik av denna strävan är sällsynt, men då 

den framförs har det att göra med en oro för att det svenska språket kan bli fattigare, 

mindre exakt och mindre nyanserat. Ett annat argument är att det inte finns några bevis 

på att detta klarspråk ökar begripligheten. 

 I september 2000 fick statskontoret uppdraget att utvärdera begripligheten i myn-

dighetstexter, vilket de gjorde med ett diagnosinstrument de utformade i detta syfte 

(Statskontoret 2001:3). Gruppen som fick använda detta diagnosinstrument på olika 

myndighetstexter var själva myndighetsskribenter (Statskontoret 2001:14). Texterna 

valdes ut av ett större material med avsikten av att vara så representativt som möjligt 

(Statskontoret 2001:18f). Syftet med undersökningen var att studera material som möter 

medborgare utan tidigare erfarenhet av myndighetstexter. Även om det var myndighets-

skribenter som fick tillämpa diagnosinstrumentet var undersökningen inriktad på texter 

som huvudsakligen läses externt. Resultatet visar att några av de undersökta texterna 

hade en kanslispråklig stil och att alla hade bristande mottagaranpassning (Statskontoret 

2001:83ff). Denna brist på mottagaranpassning berörde bristande överskådlighet, min-

dre informativa rubriker och ordval, som konsekvent du-tilltal användes, vilket ses som 

ett tecken på mottagaranpassning. Denna utvärdering gjordes innan språklagen trädde i 

kraft, men den ger ändå en inblick i en ständigt pågående process med myndighets-

språkvård. Denna process har pågått sedan 1993 när Klarspråksgruppen inrättades med 

uppgift att främja språkvårdsaktiviteter (Nyström Höög 2010:120). 

 I Att skriva bättre i jobbet ger en rad språkkonsulter och språkexperter råd för hur 

man mer allmänt skriver i arbetet, där myndigheter nämns som ett av dessa arbeten 

(Ehrenberg et al. 2014). I instruktioner om skrivande i sociala medier upprepas en del av 

det som E-delegationen tagit upp i sina riktlinjer, som att ha ett tydligt syfte med använ-

dandet av mediet och vikten av begriplighet (Ehrenberg et al. 2014:172ff). En sak som 

E-delegationen inte tar upp, men som författarna finner relevant, är riskerna med texters 

snabba spridning på internet och att en redigering eller radering av texten i efterhand 

inte gör den ursprungliga texten ogjord. Exempel som nämns är felskrivningar och 

faktafel men även känslomässigt språk, ironi och sarkasm. De sistnämnda är riskabla då 

de lätt kan missuppfattas, inte minst i skriven text, eftersom den är monologisk. Olle 

Josephson betonar vikten av att tänka på vilken lässtrategi läsaren har (1991:27f). Varje 
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läsare som möter en text tar sig an den med en särskild strategi, och denna borde 

skribenten ha i åtanke. En humoristisk anekdot kan läsas som en uppriktig beskrivning 

av vad som utgör Polisens verksamhet, men om läsaren inte behärskar den tänkta läs-

strategin kan det försvåra eller omöjliggöra förståelsen. 

 

2.3 Polisens användning av sociala medier 
Polisen i Växjö var första med att använda Facebook av de svenska polismyndigheterna. 

Det vara polisen Scott Goodwin som började göra inlägg på Facebook; han skriver i 

Facebookpolisen (2014) om hur han nått 23 miljoner människor, omskrivits i Washing-

ton Post och blivit en Facebookförebild för kollegor inte bara i Sverige. Men alla gillar 

inte att Scott Goodwin använder Facebook i polisarbetet. Han har fått intern kritik från 

Polismyndigheten och Rikspolisstyrelsen, fått hatmail och blivit JO-anmäld för sin 

skrivverksamhet på Facebook (2014:6). Innehållet i hans redogörelse visar att denna 

skrivverksamhet mottogs på varierande sätt av medborgarna och det offentliga samhäl-

let. Några såg det som ytterst diskutabelt att polismakten kunde agera så; andra välkom-

nade initiativet och var positiva till verksamheten. I baksidestexten på Facebookpolisen 

ställs frågorna: ”Är det okej för en polis att skriva om sin vardag? Att använda humor 

för att skildra olika situationer som han har varit med om? Att försöka närma sig all-

mänheten genom att visa känslor och skriva på ett sätt vi inte är vana vid av en myndig-

hetsperson?” Somliga besvarar dessa frågor nekande och andra jakande. Goodwin 

nämner explicit språket och apostroferar allmänhetens syn på hur poliser bör skriva. 

 I förordet till boken skriver han om sin målsättning med Polisens Facebooksida, 

där Goodwin vill visa ”en annorlunda sida av polisen och visa att vi är vanliga 

människor som har känslor och till och med humor. Av responsen som jag fått ute på 

gatan och via e-post, och framförallt av kommenterarna på sidan, kan jag dra slutsatsen 

att det har fungerat väldigt väl” (Goodwin 2014:6–7). Sålunda förklarar han varför han 

arbetar med information och statusuppdateringar på Facebook. Denna verksamhet kan 

delvis sägas ligga i linje med polisens nya riktlinjer för polisarbetet, nämligen 

engagerade, effektiva och tillgängliga (Polisens värdegrund u.å.). 
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3 Analys och resultat 
Här presenteras och analyseras de fyra texterna var för sig, och för varje text görs en 

sammanfattning av dess innehåll, följt av en SFL-analys och en traditionell stilanalys. 

Fördelningen av språkhandlingar i texterna presenteras i tabeller. I dem anges antalet 

grammatiska metaforer inom parentes. Det vill säga om exempelvis en uppmaning har 

påståendets syntaktiska form placeras det under rubriken Uppmaning. 

 

3.1 Vittnen sökes 
Första texten berör två misshandelsfall som Polisen söker vittnen till:  

 
VITTNEN EFTERFRÅGAS TILL MISSHANDLAR I VÄXJÖ CENTRUM 

 

Kronobergspolisens utredare vill gärna komma i kontakt med vittnen som har sett 

eller har upplysningar om två olika misshandelsfall som inträffade i centrala Växjö 

förra veckan. I båda fallen är det samma målsägande som blivit illa slagen. 

 

Den första misshandeln som målsägande drabbades av inträffade på Storgatan/ 

Västergatan i Växjö utanför butiken JC natten mellan torsdag 8/8 och fredag 9/8 strax 

efter midnatt. En eller flera personer misshandlar målsägande kraftigt med slag så han 

får söka sjukhusvård. 

 

Nästa misshandel mot samma målsägande inträffar på fredagen 9 /8 vid fyratiden på 

eftermiddagen mitt under pågående Karl Oskar fest i Växjö. Denna händelse inträffar 

vid Willans Park vid Storgatan i Växjö. Återigen blir samma målsägande nedslagen 

och misshandlad av en eller flera personer och får söka sjukhusvård.  

 

Vid denna misshandeln var det mycket folk på platsen under den pågående 

stadsfesten och polisens utredare vill komma i kontakt med fler personer som fanns på 

platsen under bråket/ misshandeln. 

 

Du som kan lämna upplysningar om ovanstående misshandelsfall kan kontakta 

Kronobergsolisen och lämna tips via telefon 114 14 eller skicka ett mail till 

tips.kronoberg@polisen.se. 

 

OBS: Lämna inga tips via Facebook./ Kommunikationsenheten. 

 

Texten ovan är en uppmaning till potentiella vittnen till två misshandelsfall att kontakta 

Polisen med upplysningar och tips via mejl eller telefon (Polisen i Växjö/Alvesta 2014). 

Händelserna beskrivs kortfattat och ger tillräcklig information för den som eventuellt 

har bevittnat händelsen genom att texten anger tid och plats. Det påpekas också att det 

är samma målsägande i båda misshandelsfallen. Den utskrivna avsändaren är: ”Kommu-

nikationsenheten” 

 
Tabell 3. Språkhandlingarnas antal i Vittnen sökes 

 

Påstående Fråga Uppmaning Erbjudande 

7 (0) 0 5 (4) 0 
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Av tabell 3 framkommer att antalet uppmaningar i denna text utgör nästan hälften av 

alla språkhandlingar i texten. Av dessa uppmaningar har dock bara en mening kongru-

ent grammatik med verb i imperativ och frånvaro av subjekt och tidsförankrande finit. 

Den avslutar texten och lyder ”Lämna inga tips via Facebook”, vilket gör den till en 

negerad uppmaning. De övriga fyra uppmaningarna är påståenden, som exempelvis 

”Kronobergspolisens utredare vill gärna komma i kontakt med vittnen som har sett eller 

har upplysningar om två olika misshandelsfall som inträffade i centrala Växjö förra 

veckan”. I denna mening fångas modalitet i form av verbet ”vill”, som placerar den i 

medelhög grad på villighetsskalan. Skalan är typiskt kopplad till erbjudande, och alter-

nativt kan meningen tolkas som ett erbjudande i påståendeform. Kontexten klargör att 

det är Polisen som har mest att vinna på att vittnen träder fram. Samma resonemang är 

applicerbart på en annan uppmaning, där ”vill” är modalt verb. I den tredje meningen 

där denna modalitetstyp förekommer, rör det sig istället om förpliktelse av låg grad i 

formen av ”kan” som satsens finit: ”Du som kan lämna upplysningar om ovanstående 

misshandelsfall kan kontakta Kronobergsolisen [sic]”. I denna mening finns även ett an-

nat ”kan” i satsens subjekt, men innebörden är möjlighet snarare än sannolikhet. Dessa 

uppmaningar vittnar om att skribenten framställer dem så att de inte framstår som ett 

tvång för mottagaren. Istället får ett vittne möjligheter att hjälpa till i utredningen och få 

uppskattning för det av Polisen. Således kan det uppfattas som att vittnet ska träda fram 

av egen vilja och inte på grund av att polisen, utredningen eller plikten kräver det. 

 Vi kan notera att den kongruenta uppmaningen inte rör själva rättsfallet eller kom-

munikationen med potentiellt vittne. Skribenten vill tona ner det uppfordrande och be-

fallande som riskerar skrämma bort eventuella vittnen som kan vara användbara i utred-

ningen. Den mest frekventa språkhandlingen är uppmaning, men det befallande tonläget 

döljs genom att meningen har en form som är kongruent med ett erbjudande och använ-

dandet av en modalitet som signalerar låg grad av förpliktelse.  

 Tempusböjningen varierande då misshandelns händelseförlopp ofta, men inte 

alltid, återges i presens, till exempel ”En eller flera personer misshandlar målsägande 

kraftigt med slag så han får söka sjukhusvård”. Presensanvändningen kan sägas vara en 

strategi för att dramatisera händelseförloppet för läsaren (jfr Ask 2013:61). Presensan-

vändning är också ett vanligt sätt att uttrycka sig inom poliskåren. 

 Det förekommer några avvikelser från språklagens krav på korrekthet i språket, 

som regelrätta stavfel (”Kronobergsolisen”), överflödiga mellanslag (”bråket/ misshan-



 

17 

deln”) och särskrivning (”Karl Oskar fest”). Språkfel av denna typ riskerar att ge ett 

oseriöst intryck. Vidare finns i inlägget orden ”målsägande” och ”upplysningar”, som är 

juridiskt fackspråk. Med andra ord får vi en påtaglig variation mellan olika stilnivåer i 

samma inlägg, vilket kan göra att språket på en och samma gång känns både vardagligt 

och högtravande. Genom fackspråket kan texten också signalera professionalitet och 

kompetens hos skribenten. Nominalkvoten är 1,9, vilket gör denna text till den mest 

skriftspråkliga av de undersökta inläggen. En gång tilltalas läsaren direkt i slutet av tex-

ten genom nominalfrasen: ”Du som kan lämna upplysningar om ovanstående misshan-

delsfall…”, vilket ger ett förtroligt tonläge. 

 

3.2 Den försvunna vännen 

Följande text handlar om två kvinnor som är vänner och som ringer varandra varje dag 

för att höra om livet flyter på som vanligt:  

 
En 100 år gammal kvinna och hennes 87år gamla bästa vän hade en 

överenskommelse. De ringde varandra på samma tid varje dag i många år för att kolla 

läget och för att se om allt var ok. 

 

Förra helgen svarade inte den 87-åriga vännen. Naturligtvis blev 100- åringen 

jätteorolig och ringde till polisen. Två kollegor körde till 87- åringens lägenhet och 

blev oroliga när hon inte öppnade när de ringde på dörren.  

 

Kollegorna var redo att bryta sig in i lägenheten när det plötslig kom en pigg och glad 

dam mot lägenheten med sin rullator. Det var 87-åringen! 

 

Blixten hade slagit ut hennes telefon. Eftersom hon inte kunde ta emot det dagliga 

telefonsamtalet bestämde hon sig för att gå och handla istället. 

 

Det var en glädje för patrullen att ringa till 100-åringen och berätta att hennes 87 år 

gamla kompis var ok. 

 

Händelsen lämnade ett leende på många kollegors läpparna länge. Vi hoppas att deras 

daglig kontakt fortsätter ett bra tag framöver. // Scott 

 

Inlägget handlar alltså om ett vänskapspar i åldrarna 87 och 100 som brukade hålla 

kontakten via regelbundna telefonsamtal (Polisen i Växjö/Alvesta 2014). Ett uteblivet 

sådant väckte stor oro hos den ena parten, vilket ledde till att polisen tillkallades. I 

själva verket mådde personen i fråga bra, men en blixt hade slagit ut telefonen. 

 

Tabell 4. Språkhandlingars antal i Den försvunna vännen 

Påstående Fråga Uppmaning Erbjudande 

12 (0) 0 0 0 
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Då denna text kan beskrivas som en berättelse är det föga förvånande att uppmaning 

eller erbjudande inte förekommer. Frågor hade kunnat vara med men då som återgivna 

repliker hos personerna i berättelsen eller som direkt tilltal mellan aktörerna i texten 

eller läsaren. I detta inlägg blir påtaglig modalitet synlig enbart en gång i inlägget, näm-

ligen i meningen ”Naturligtvis blev 100- åringen [sic] jätteorolig och ringde till poli-

sen”, eftersom meningen inleds med naturligtvis, ett exempel på en modalitet som i 

Holmberg & Karlsson benämns intensitet. Ordet ”naturligtvis” uttrycker att händelse-

förloppet sker i enlighet med den förväntan som finns hos skribenten (jfr Holm & Karls-

son 2013:68). Således träder skribenten fram och visar sin åsikt. Ett annat exempel är de 

beskrivningar av de gamla vännerna ”kom en pigg och glad dam” ger läsaren insyn i 

vad skribenten anser om dem. Detta rör sig om ett polisärende men får här anekdotens 

form. Eftersom den vardagliga historien fick ett lyckligt slut, så yppar sig här ett tillfälle 

för polisen att ägna sig åt relationsskapande verksamhet. I detta inlägg visar skribenten  

Även sin inställning och sin känslor: ”Det var 87-åringen!”; det är utropstecknet som 

representerar skribentens affektiva reaktion på händelsen. 

 Misstag i texten förekommer i form av sammanskrivning (”87år”), överflödiga 

blanksteg (”100- åringen”), felstavning (”när det plötslig kom”) och felaktig ordböjning 

(”kollegors läpparna”). Till skillnad från den föregående textens ”målsägande” innehål-

ler denna text formuleringar som ”kolla läget” och ”se om allt var ok”. Nominalkvoten 

är 1, vilket visar skillnaden mellan detta inlägg och förgående, vars nominalkvot nästan 

är 2. Här framstår avsändaren som mer personlig, eftersom det är undertecknat med 

enbart förnamnet, även om det förekommer ett vi och inte ett jag i den avslutande 

meningen. Troligen skriver polisen för hela patrullens eller Polisen i Växjö och Alvestas 

räkning. 

 

3.3 Den upphittade barnvagnen 
Nedanstående inlägg från Kalmar polisen handlar om en upphittad barnvagn: 

 
I natt när jag och min kollega kom körande vid Tullslätten såg vi en barnvagn som var 

ställd in till ett träd. Vi reagerade naturligtvis på detta och första tanken hos oss var 

ifall det låg ett barn i. Vid kontroll fanns det som tur inget barn i vagnen. 

 

Men någon har roat sig med att ta denna vagn från ett spädbarn som behöver den. Vi 

efterlyser därför föräldrarna till denna vagn så de kan köra sin lilla guldklimp i sin 

fina vagn igen.  

 

Du som saknar en barnvagn kan kontaktar polisen i Kalmar och lämnas tillbaks mot 

beskrivning. 

/Örjan 
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Detta inläggs syfte tycks vara tudelat. Det tycks först vara en vardaglig berättelse om 

hur skribenten och en kollega fann en barnvagn som, till deras lättnad, var tom (Polisen 

i Kalmar 2014). I slutet av texten framträder dock ett annat syfte, nämligen att ta reda på 

vem som äger barnvagnen så att Polisen kan lämna tillbaka den funna barnvagnen. 

Skribentens namn är utskriven som signatur i detta inlägg. 

 

Tabell 5. Språkhandlingars antal i Den upphittade barnvagnen 

Påstående Fråga Uppmaning Erbjudande 

5 (0) 0 2 (2) 0 

 

Tabell 5 visar att alla meningar i denna text är påståendesatser men att två har en upp-

manande funktion. Det visar på ett adekvat sätt textens tudelade syfte, nämligen att 

berätta och uppmana. Den första uppmaningen lyder: ”Vi efterlyser därför föräldrarna 

till denna vagn så de kan köra sin lilla guldklimp i sin fina vagn igen”, det vill säga att 

Polisen vill att vagnens ägare kontaktar dem. Verbet ”kan” har här innebörden ”har för-

mågan att”, som inte har någon påtaglig modal funktion. I den andra uppmaningen ges 

ägaren en anvisning om att hen ”kan kontaktar [sic] polisen i Kalmar”, där kan har en 

modal funktion som kan placeras på förpliktelseskalan med låg grad av förpliktelse. I 

inlägget döljer sig en även en önskan om att ägaren ska hämta barnvagnen.  

 Även två av de kongruenta påståendesatserna innehåller modalitet: ”Vi reagerade 

naturligtvis på detta” har ”naturligtvis” som visar att reaktionen skedde i enlighet med 

förväntan. Ytterligare en modalitetstyp som inte förekommer i modalitetsskalorna är 

talarattityd, vilket framkommer i meningen ”Vid kontroll fanns det som tur [sic] inget 

barn i vagnen”. Här framträder skribenten och förklarar sin positiva reaktion till det som 

skedde genom att tala om vad hen anser är tursamt. 

 Några misstag har smugit sig in i inlägget; det finns en särskrivning (”in till”), 

uteblivet ord (”som tur [var]”), ordböjning eller felstavning (”kan kontaktar”) och 

uteblivet subjekt (”och [den] lämnas tillbaka mot beskrivning”). Ägaren till barnvagnen 

benämns dels som ”du” men också i plural som ”föräldrarna” och ”de”. Den enkla 

nominalkvoten för denna text är 1,1, vilket motsvarar förgående inlägg om Den för-

svunna vännen. 

 

3.4 Spilld alkohol 
Följande inlägg är informativt och humoristiskt och handlar om mötet mellan ungdomar 

och polis i Kalmar under stadsfesten där: 
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Hej på er alla ungdomar som besökte stadsfesten i Kalmar. Vi från polisen vill tacka 

er för att ni bemött oss trevligt trots att vi tagit och hällt ut er alkohol. Vi har inte 

behövt hjälpa speciellt många av er att komma hem till era föräldrar på grund av 

fylleri. Det har varit givande att få prata med er. Hoppas ni känner likadant för oss 

poliser. 

 

Vi har troligen gjort ett nytt rekord att hälla ut alkohol för ungdomar i Kalmar vilket 

känns bra med tanke på att få personer blivit inblandade i tråkigheter. Därför är jag 

övertygad att många ungdomar kommer minnas denna helg med positiva upplevelser.  

/ Örjan 

 

Denna text är skiljer sig från de ovan presenterade, eftersom den återger tidigare händel-

ser och insatser från Polisens sida och tycks främst vara riktad till dem som upplevt hän-

delserna (Polisen i Kalmar 2014). I inlägget återges episoder från stadsfesten i Kalmar, 

där polisen hade talat med ungdomar, varav några var berusade och fick hjälpas hem till 

föräldrarna av poliserna. I samband med det hade Polisen hällt ut ungdomarnas alkohol. 

Det blir uppenbart att Polisen hällde ut mycket sprit under festen, eftersom skribenten 

misstänker att det var nytt rekord för Polisen i Kalmar. Inlägget är en lättsam beskriv-

ning av polisens verksamhet, även om ungdomsfylleri ses som ett allvarligt brott. Poli-

sen som gjort inlägget har skrivit under med sitt förnamn, men talar uppenbarligen för 

hela polisstyrkan genom den pronominella referensen ”vi” i inlägget. 

 
Tabell 6. Språkhandlingars antal i Spilld alkohol 

Påstående Fråga Uppmaning Erbjudande 

4 (0) 0 1 (1) 1 (1) 

 

Tabell 6 visar att det finns tre olika språkhandlingar i inlägget Spilld alkohol: fyra på-

ståenden, en uppmaning och ett erbjudande. Märk väl att erbjudande saknar egen satstyp 

och således alltid uttrycks med grammatisk metaforer, som alltid bär modalitet. Textens 

första mening lyder ”Hej på er alla ungdomar som besökte stadsfesten i Kalmar” och 

passar inte in i någon av de fyra språkhandlingarna, vilket leder mig till att exkludera 

den från tabell 6 ovan, men utan att utesluta den från analysen. I övrigt förekommer fyra 

kongruenta påståenden, medan såväl uppmaningen som erbjudandet är grammatiska 

metaforer som har påståendens form. Uppmaningen följer påståendet att det poliserna 

tyckte att det var givande att tala med ungdomarna, lyder: ”Hoppas ni känner likadant 

för oss poliser.” Här är det långt ifrån självklart att det rör sig om en uppmaning, men 

jag tolkar det som att det rör sig om utbyte av varor och tjänster och att skribenten 

kräver detta. Mer specifikt rör det sig om att skribenten försiktigt kräver samma 

tacksamhet som hen uttryckt för ungdomarna. Inläggets käcka första mening öppnar för 
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en mer avslappnad relation till mottagarna. Dessutom får man nog förutsätta att inlägget 

är en ironisk kommentar till att ungdomar inte bör supa sig fulla. Meningen ”Vi från 

polisen vill tacka er för att ni bemött oss trevligt trots att vi tagit och hällt ut er alkohol” 

föregår uppmaningen, och i likhet med denna tolkar jag det som att det rör sig om ut-

byte av varor eller tjänster. Subjektet har en givande roll, men det är inte givet om den 

tänkta mottagaren av tacksamheten ska acceptera det erbjudna. Ytterligare argument för 

att det ska uppfattas som ett erbjudande är det modala verbet vill som hör till modalitets-

skalan villighet, som typiskt finns i erbjudanden, och graden villighet kan här bedömas 

som medelhög. Även ett av de kongruenta påståendena har modalitet genom adverbialet 

troligen, i beskrivningen av hur poliserna ”troligen” gjorde nytt rekord i att hälla ut 

alkohol för ungdomarna. 

 I beskrivningen av detta inläggs innehåll nämnde jag att det råder viss osäkerhet 

om vem den tänkta mottagaren är. För det första görs det tydligt att den tilltalade är en 

grupp av ungdomar som deltog i stadsfesten. Nästföljande mening avgränsar dock detta 

till de ungdomar som hade med sig alkohol. Preciseringen är otydlig och risken blir att 

denna avgränsning av mottagare kan uppfattas som att alla närvarande ungdomar hade 

alkohol som polisen hällde ut. I slutet av inlägget framstår ungdomarna som mottagare 

av budskapet, och händelsen träder i förgrunden. Nominalfrasen ”många ungdomar”, 

som är subjekt i att-satsen, verkar handla om andra ungdomar som inte hade alkohol 

med sig, men hur det förblir egentligen oklart hur det förhåller sig. 

 Användningen av pronomen i första person plural visar att skribenten, sin person-

liga signatur till trots, talar för alla poliser som arbetade under denna stadsfest. Även de 

tilltalade ses som en grupp och tilltalas i plural med ni och ungdomar. I meningen 

”Hoppas ni känner likadant för oss poliser” är subjektet utelämnat, vilket är ett stildrag 

som hör till informella relationer och informell stil som ett sätt att upprätta en förtrolig 

relation med mottagarna. I inlägget saknas ett i och ett om i två meningar, och i övrigt 

följer texten standardsvenskans grammatiska regler. Den enkla nominalkvoten ger 

siffran 0,7, vilket är den lägsta av alla inlägg här. Att de tänkta mottagarna är ungdomar 

kan möjligtvis förklara denna låga siffra men även den talspråkliga stilen. 
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4 Resultatdiskussion och slutsatser 
Sammantaget framgår av analysen råder det stor språklig variation mellan de olika 

undersökta texterna, vilket delvis beror på att texterna är skrivna i olika syften. Dock 

kan några mönster urskiljas. I tabell 7 redovisas språkhandlingarnas fördelning i hela 

material, och grammatiska metaforer redovisas inom parentes. 

 
Tabell 7. Språkhandlingars antal i hela materialet 

Påstående Fråga Uppmaning Erbjudande 

28 0 8 (7) 1 (1) 

 

Av tabell 7 framgår att texterna till övervägande del består av påståenden, 28 av 37 

meningar är påståenden, vilket är förväntat med tanke på att myndigheternas uttalade 

uppdrag att informera (se E-delegationen). Vidare visar resultaten att texterna samman-

taget enbart har en kongruent och explicit uppmaning. I alla andra fall gör texten bruk 

av grammatiska metaforer, det vill säga en omskrivande strategi för att framföra sina 

uppmaningar. Noterbart är att det inte finns en enda kongruent fråga i det studerade 

materialet. Hur det ska tolkas är svårt att säga, men en kvalificerad gissning är att de två 

polismyndigheterna inte önskar alltför mycket interaktivitet från allmänheten, åtmin-

stone inte via Facebook.  

 I en text som Vittnen efterfrågas ställer det allvarliga innehållet krav på inläggets 

utformning, vilket kan förklara frånvaron av personliga pronomen eller namnsignatur. 

Kanske har ett personligt tilltal bedöms som mindre lämpligt i detta inlägg, där Polisen 

söker efter vittnen till ett allvarligt brott. En annan förklaring kan vara att inlägget skri-

vits i hast och därför har kanske det vanliga polisutredningsspråket fått duga, det vill 

säga en prosa som liknar polisens övriga yrkesskrivande. Ett ord som ”målsägande” är 

vanligt förekommande i polisutredningar (jfr Ask & Byrman 2010). Genom att använda 

alltför många fackord, som inte förklaras i texten, riskerar Polisen det bryta mot såväl E-

delegationens krav på förklaringen, som språklagens krav på enkelhet (E-delegationen 

2010:25; SFS 2009:600). Men ett mer formellt språk kan även ge ett professionellt in-

tryck, samtidigt som myndigheten riskerar att mottagarna inte förstår och därför inte vill 

engagera sig i misshandelsfallen och kontaktar Polisen för att vittna. Den diskuterade 

texten Vittnen sökes, liksom inlägget om Den försvunna vännen är förmodligen riktad 

mot alla som följer Polisens Facebooksidor. De har båda ett högt informationsvärde och 

kan även läsas som ett handlingsmönster för andra människor; det vill säga att alla ska 

bry sig om sina medmänniskor och vara hjälpsamma.  
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 Jag kan konstatera att Polisens relationsskapande på Facebook har med såväl 

innehåll som med mottagaranpassning att göra. Därför är det en grannlaga uppgift att 

skriva så att innehållet anpassas till den avsedda mottagaren. I två av de studerade 

inläggen, nämligen Den upphittade barnvagnen och Spilld alkohol, förefaller inläggen i 

första hand rikta sig till barnvagnsägare respektive berusade ungdomar som bevistat 

stadsfesten i Kalmar. I inlägget Den upphittade barnvagnen skriver polisen en berättelse 

om hur barnvagnen hittades, vilket gör texten mer läsvärd än om texten enbart hade 

varit en efterlysning av ägaren till den upphittade barnvagnen. Genom detta skrivande 

visar Polisen hur de kan uppfylla två syften samtidigt på sin Facebooksida, nämligen att 

informera om Polisens arbete, det vill säga sökande efter ägare till borttappade saker, 

och byggande av goda relationer med allmänheten (Polisen i Växjö/Alvesta 2014, 

Polisen i Kalmar 2014, E-delegationen 2010:7). 

 I inlägg med lättsamt innehåll som Spilld alkohol och Den försvunna vännen kan 

mediets relationsskapande potential utnyttjas mer fritt. I det förstnämnda inlägget är den 

tänkta mottagaren de ungdomar som besökte stadsfesten i Kalmar, i synnerhet de som 

var berusade. Detta gör att mottagaranpassning blir enkel. Både ordvalet, som ”fylleri” 

och ”Hej på er alla ungdomar” i kombination med en låg nominalkvot visar att texten 

mycket väl kan vända sig till unga personer. SFL-analysen pekar på att maktskillnader 

mellan skribent och läsare tonas ner genom att den del i texten som kan tolkas som en 

uppmaning inte framställs explicit och syntaktiskt kongruent. Det vill säga skribenten 

kan sägas närma sig mottagarens språk och utövar därmed ingen makt genom bruk av 

ett formellt skrivsätt. Hela inlägget framstår, förutom att informera om det inträffade, 

som en ironisk kommentar till ungdomarnas fylleri och polisens förebyggande aktivitet 

att hälla ut ungdomarnas sprit. Det får därmed ett allmänt underhållningsvärde för alla 

som läser Polisens Facebooksida. 

 SFL-teori, som har sin utgångspunkt i hur betydelseskapandet är skiktat (jfr 

Holmberg & Karlsson 2013), försöker att ge verktyg för att analysera lexikogrammatik 

eller semantik men också kontexten. Trots att övervägande delen av de analyserade 

meningarna är påståenden, ges även erbjudanden en framskjuten roll i texten genom att 

verksamheten på sociala medier är en invit till en närmare relation mellan Polisen och 

allmänheten och ett samarbete med Polisen i brottsförebyggande syfte. Dock kan jag 

konstatera att frågor över huvud taget inte förekommer, vilket kan vara en signal om att 

Polisen inte vill att medborgarna ska kommunicera med dem, åtminstone inte via 

Facebook. En annan slutsats som skulle kunna dras av att frågor inte finns är att 
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Polisens aktivitet på Facebook i stort är en envägskommunikation från Polis till med-

borgarna och inte tvärtom.  

 Polisens Facebooksidor har fått genomslag, vilket antalet människor som följer 

sidorna vittnar om. Eftersom det är en relativt ny företeelse är ett ökande intresse hos 

allmänheten att förvänta. Hur stor uppmärksamhet inläggen i det studerade materialet 

fått framgår av skärmdumparna i Bilaga A, där historien om de gamla vännerna intar en 

särställning och har gillats och delats mest av alla inläggen. Dessutom görs det tydligt 

att relationen mellan allmänhet och polisen inte är någon som nödvändigtvis måste vara 

präglad av distans, trots maktskillnaden. Med modalitet, grammatiska metaforer och 

andra språkliga verktyg har polismyndigheterna närmat sig användarna på Facebook. 

Poliserna visar här att det på polismyndigheten arbetar människor, som bryr sig om 

medborgarna och tar sitt uppdrag att skydda allmänheten på allvar, och de olika skriben-

terna skriver för alla kollegerna i patrullen eller myndigheten i stort. 

 Några långtgående slutsatser kan inte dras eftersom materialet är litet, men bilden 

av den polismyndigheten med våldsmonopol och som pekar med hela handen verkar 

knappast vara den som framhävs i de studerade inläggen. Stilen i inläggen ger ingen 

enhetlig bild utan varierar beroende på vem som är avsändare och den tänkta mottaga-

ren. Innehållet präglar också i högre grad varje inläggs stil. Det kan uppfattas som stra-

tegiskt att dölja uppmaningar med grammatiska metaforer, men att vara för personlig 

och värderande riskerar att ge ett oseriöst intryck på mottagare som kräver att polisiära 

ärenden avhandlas på en sakligt neutral och med korrekt prosa. En sådan risk föreligger 

när språkliga fel blir vanliga inslag, något som polisen Goodwin av egen erfarenhet 

beskriver när hans inlägg väckt starka reaktioner i kommentarsfältet (Goodwin 

2014:10). I de studerade inläggen uppvisar Polisen en medvetenhet om att inte bruka 

fackord, eftersom de skrivande poliserna enbart sparsamt brukar juridiskt fackspråk in 

läggen. Dessutom förekommer det ingen distans genom niande, utan mottagaren duas 

genomgående. Även om detta inte automatiskt gör att texterna kan rubriceras som per-

sonliga, anser jag att det finns textdrag som antyder att poliserna som skriver strävar 

efter att vara personliga snarare än opersonliga, som exempelvis den förhållandevis låga 

nominalkvoten. Alla medborgare anser inte att poliserna ska ha en personlig framtoning 

i sin kommunikation med allmänheten. Valet mellan att vara professionell och sakligt 

neutral i framtoning eller personlig och lättsamt är en svår avvägning som måste han-

teras varje gång Polisen gör ett inlägg på Facebook. Det gäller att inte underminera möj-

ligheten att skapa relationer med allmänheten, men samtidig måste Polisen behålla sin 
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auktoritet i kraft av sitt ämbete och uppdrag. Annars riskerar Polisens skrivande på 

Facebook negativt påverka förtroendet för och relationen med Polisen. 

 Sammantaget framgår Polisens relationsbyggande arbete i sociala medier i deras 

användning av modalitet och grammatiska metaforer. Ofta träder skribenten fram 

genom användandet av ord med modal karaktär, och i texter som är uppmanande för-

söker polisen dölja eller förmildra uppmaningen genom grammatiska metaforer som får 

uppmaningarna att verka som ett erbjudande snarare än en uppmaning. Även i tydliga 

uppmaningsmeningar förekommer det modalitet som toner ner bilden av Polisen som en 

myndighet vars verksamhet och språk annars kan uppfattas som svårbegripligt för en 

bredare allmänhet. E-delegationens riktlinjer är varken juridiskt bindande eller detalje-

rade, och om de föreslår relationsskapande verksamhet i sociala medier och ett språk 

som följer språklagen, lämnar det många frågor öppna om hur detta kan eller ska åstad-

kommas. Analysen av mitt material ger dock bilden av att polisen försöker att anpassa 

sitt språk på Facebook till andra forum där, vilket riskerar att påverka myndighetens 

auktoritet negativt. 
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