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Abstrakt 

 
Titel: E-snuten 

 

Författare: Mattias Bjarsch Follin och Tobias Ohlsson 

 

Problem: Poliskontot @Yb_sodermalm utmärker sig på Twitter, till skillnad från andra 

poliser på sociala medier, genom kåserande texter med värderingar och tyckande, en 

språkstil som inte tillhör vanligheten för extern myndighetskommunikation. Kontot, 

som drivs av en formell organisation, använder sig av en blandning mellan informellt 

och formellt skrivna texter i en informell kanal. 

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga yttre befäl Södermalms twitterkonto 

@Yb_Sodermalm för att undersöka myndighetskommunikationens informalisering på 

sociala medier. Vidare vill vi även studera hur den verklighet som yttre befäl 

Södermalm erbjuder i sitt twitterflöde ser ut och undersöka om denna myndighet har 

domesticerat det digitala PR-verktyget. 

 

Frågeställning:  

 

 Har myndighetskommunikationen på Twitter blivit informaliserad?  

 Hur ser verkligheten som presenteras i yttre befäl Södermalms twitterflöde ut? 

 Har myndigheterna domesticerat det digitala PR-verktyget?  

 

Teori: Talspråkets och den traditionella kanslisvenskans förutsättningar och syntax, 

myndigheternas informalisering, digital PR 

 

Metod: Undersökningen gjordes med hjälp av både kvantitativ och kvalitativ metod. En 

kvantitativ analysmetod användes på 313 tweets från twitterkontot @Yb_sodermalm i 

form av ett kodschema i syfte att kategorisera materialet. Ett kvalitativt 

textanalysverktyg komponerades för att analysera det insamlade materialet. 

 

Resultat och slutsats: Den verklighet som erbjuds är en polisvärld som rapporterar om 

polisarbete eller upplysningar. Språkbruket är blandat mellan formellt och informellt 

språk. Detta visar att det finns en viss grad av informalisering i myndigheternas 

kommunikation på sociala medier, men myndigheternas språk är inte helt informaliserat 

än utan kommunikationen bör snarare ses som i en brytningsfas från kanslisvenskan 

mot ett mer informaliserat språk. Det finns även inslag av roliga tweets, opinionstweets, 

känslosamma tweets, och blogginlägg. Deras öppna Twitterprofil och användning av 

retoriska begrepp som engagerar medborgare talar för att myndigheterna har 

domesticerat det digitala PR-verktyget. Det som talar emot detta är att de belyser sina 

personliga åsikter i sina inlägg. Således är domesticeringen av PR i 

myndighetsutövandet i sociala medier på väg, men den är inte helt framme ännu.  
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Tack 
Vi vill tacka vår handledare Dino Viscovi för exemplarisk handledning, från början till 

slut. Tack!  
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Inledning 
1.1 Bakgrund 

Sedan efterkrigstiden har stora förändringar präglat det svenska myndighetsspråket då 

medborgarnas rättigheter och skyldigheter blivit allt fler. I takt med utvecklingen ökade 

även medborgarnas behov av att bli informerade och i sin tur myndigheternas behov att 

informera (Löfgren, 1988:108-109). I samma takt ökade även framväxten av nya 

tekniker och kommunikationssätt för att tillfredsställa behovet att kommunicera med 

omvärlden. Sådan teknisk utveckling kallas informations- och kommunikationsteknik 

(IKT) och hjälper information att bli mer lättillgängligt och därmed även mer frekvent 

(Larsson, 2008:22-23).  Svenska myndigheter började redan under 1990-talet att 

intressera sig för internet som en plattform för att kunna erbjuda lättillgänglig och snabb 

information till medborgare samt att ge relationen mellan medborgare och myndighet ett 

effektivare kommunikationsverktyg än vad som tidigare funnits (Hadenius m.fl., 

2011:124-125). Genom utvecklingen av IKT, användandet av internet och den 

datormedierade kommunikationen har en utveckling bort från massinriktad 

kommunikation till en allt mer nätverks- och individanpassad kommunikation uppstått 

(ibid.2008:212). Ett exempel på en  sådan internet- och nätverksbaserad 

kommunikationskanal är mikrobloggstjänsten Twitter. Svenskarna och internet gjorde 

2015 en undersökning som visade på att tiden som personer dagligen spenderar på 

sociala nätverkstjänster ökar samt att Twitter har de senaste åren tredubblat sitt 

användarantal i Sverige (Davidsson & Findahl, 2015). myndigheter behöver därför göra 

sig tillgängliga online, på flera olika plattformar, ifall de vill informera medborgarna.  

 

Polisen har gjort en egen utredning för att skaffa sig bättre förståelse för vad deras 

följare är intresserade av att läsa. Resultatet av utredningen visar att läsarna vill veta 

mer om polisens vardag och ha mer personliga inslag (Rikspolisstyrelsen, 2013). I och 

med efterkrigstidens språkutveckling anses det idag mer acceptabelt för myndigheter att 

kommunicera genom att porträttera sig vänskapligt med följarskalan, mer acceptabelt 

idag än vad det kanske var för 30 år sedan.  

1.2 Twitter 

Twitter är en social nätverkstjänst, även kallad mikroblogg, där användaren kan skriva 

meddelanden med en utrymmesbegränsning på 140 tecken. Tjänsten Twitter lanserades 

2006 och i december 2015 fanns det 320 miljoner aktiva användare registrerade 

(Twitter, 2016a). En text som skrivs på Twitter kallas “tweet” och vi kommer att 

referera till sådana twitterinlägg när vi skriver tweet i uppsatsen.  

 

Den som har ett konto på Twitter kan prenumerera på andra kontons inlägg. Detta kallas 

att bli en ”följare”. Tweetsen är synliga för alla om kontoinnehavaren har en öppen 

profil, men om kontoinnehavaren har en stängd profil måste den som vill se tweetsen 

vara godkänd som följare av kontoinnehavaren. I tweetsen har användaren möjlighet att 

med hjälp av symbolen ”@” tagga andra användares användarnamn och således skapa 
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en öppen konversation mellan dem själva och den taggade användaren (Davidsson & 

Findahl, 2015). 

 

1.3 Yttre Befäl Södermalms twitterkonto 
I vår studie kommer vi undersöka yttre befäl Södermalms twitterkonto 

(@YB_Sodermalm). Kontot hanteras av Viktor Adolphson och Johan Säfström som 

båda arbetar som yttre befäl inom utryckningsverksamheten på Södermalm i Stockholm. 

Den 26 maj 2016 hade twitterkontot @YB_Sodermalm 64 500 följare (Twitter, 2016c). 

I perspektiv till hur många följare det är går det att jämföra med Stockholmspolisens 

konto som har 80 200 följare den 26 maj 2016 (Twitter, 2016b). 

    

1.4 Problembeskrivning  
Södermalmspolisens yttre befäl har under 4 års tid varit verksamma på Twitter med sitt 

konto @YB_Sodermalm. Till skillnad från andra Twitter- och Facebookkonton från 

polisen utmärker sig YB Södermalm genom kåserande texter med värderingar och 

tyckande, en språkstil som inte tillhör vanligheten för extern 

myndighetskommunikation. Studiens problem uppstod efter att vi studerat yttre befäl 

Södermalms twitterkonto mer djupgående och  såg en blandning av formellt och 

informellt skrivna tweets samt den annorlunda jargong som kontot använder sig av i 

förhållande till andra twittrande poliser. Således ämnade vi att undersöka skillnaden 

mellan informellt och formellt skrivna texter av en formell organisation i en informell 

kanal. Med boken “Hej, det är från försäkringskassan” skriven av Orvar Löfgren m.fl. 

(1988), där författarna diskuterar myndigheternas informalisering, i åtanke tillsammans 

med den nya kommunikationstekniken som tillkommit de senaste åren vill vi undersöka 

delvis vilken verklighet som polisen förmedlar i sitt twitterflöde men även hur 

samhällskommunikationen är utformad och hur olika medborgare samt polisen 

framställs i denna verklighet. Således kan vi få en bild av den pars pro toto-verklighet 

som YB Södermalm erbjuder i sitt twitterflöde. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att kartlägga yttre befäl Södermalms twitterkonto 

(@YB_Sodermalm) för att undersöka myndighetskommunikationens informalisering på 

sociala medier. Vidare vill vi även studera hur den verklighet som yttre befäl 

Södermalm erbjuder i sitt twitterflöde ser ut och undersöka om denna myndighet har 

domesticerat det digitala PR-verktyget. Detta syfte har mynnat ut i följande 

frågeställning:  

 

 Har myndighetskommunikationen på Twitter blivit informaliserad?  

 Hur ser verkligheten som presenteras i yttre befäl Södermalms twitterflöde ut? 

 Har myndigheterna domesticerat det digitala PR-verktyget?  
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1.6 Begrepp 

Begreppet Domesticering används inom medie- och kommunikationsvetenskap för att 

beskriva den sociala process som äger rum när ny teknik blir accepterad och vardaglig. 

Begreppet används frekvent inom forskningen av internet och IKT (Helles, 2009). I vår 

studie behandlas begreppet i förhållande till svenska myndigheters har domesticering av 

det digitala PR-verktyget. 

 

Teleman och Wieselgren förklarar att en formell text utmärker sig b.la. genom att det 

inte finns någon personlig prägel på textens utformning eller innehåll. Den formella 

texten ska således kunna vara skriven av vem som helst. En informell text är å andra 

sidan präglad av en personlig utformning och dess innehåll likaså (Teleman och 

Wieselgren, 1980). Att den formella texten vanligtvis är längre än den informella blir 

därför en definitionsfråga i vår undersökning då texterna som undersökts aldrig sträcker 

sig över 140 tecken. Vi har därför valt att inte fokusera på textens längd när vi 

analyserar kring textens formalitet då detta hade skapat ett orättvist resultat i och med 

att texternas utformning antyder på en stor skillnad mellan informell och formell 

uppbyggnad.  

 

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

I undersökningen och skrivandet av uppsatsen har vi använt oss av “Att skriva en bra 

uppsats” av Rienecker och Jørgensen. Boken har hjälpt oss i samtliga avsnitt i 

uppsatsen både som uppslagsbok i skrivprocessen och förslag till alternativa tankesätt 

än vårt eget (Rienecker & Jørgensen, 2012). I det följande kommer vi presentera den 

fortsatta dispositionen för denna uppsats och kort förklara vad varje kapitel innehåller. 

 

Kapitel 2; Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning på området om 

myndighetskommunikation i förhållande till informalisering, humor och profilering. Vi 

kommer dessutom att lyfta fram forskning på området om ny informations- och 

kommunikationsteknik samt digitaliseringen av myndigheter. Avslutningsvis 

presenteras en forskningsartikel som berör Public Relations. 

 

Kapitel 3; Teori 

I teorikapitlet presenteras undersökningens teoretiska ramverk. Ramverket är indelat i 

talspråkets och kanslisvenskans förutsättningar och syntax, en historisk överblick 

av informaliseringen av det svenska myndighetsspråket och teorin om digital Public 

Relations. Slutligen kommer vi att diskutera detta ramverks väsentlighet i förhållande 

till vår studie. 
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Kapitel 4; Metod 

I metodkapitlet kommer vi att presentera de metoder som vi har använt oss av i studien 

och tillvägagångsättet för undersökningen. Vi kommer även att diskutera och 

argumentera för studiens generaliserbarhet. Avslutningsvis redovisas en 

metoddiskussion i förhållande till reliabilitet, validitet, objektivitet, självkritik och 

avgränsning. 

 

 

Kapitel 5; Resultat 

I detta kapitel presenteras först övergripande fakta från kodningen av tweetsen, därefter 

presenteras tweetsen från twitterkontot efter en kategorisering av de undersökta 

variablerna ur kodschemat. Denna kategorisering kommer sedan att ligga till grund för 

respektive analysområde från vårt textanalytiska verktyg. 

 

Kapitel 6; Analys 

I analyskapitlet kommer vi att analysera twitterkontots tweets generellt efter den 

kategoriseringen som presenterats i resultatkapitlet. Den interpersonella analyskategorin 

kommer däremot att analyseras i förhållande till det som tidigare beskrivits som den 

typiska tweeten. Analysen sker metodologiskt med hjälp av det textanalytiska verktyg 

som presenteras i metodkapitlet. För att bistå vår argumentation i analysen kommer vi 

använda exempel som är signifikativa för respektive analysområde. 

 

Kapitel 7; Sammanfattning 

I sammanfattningen kommer vi att sammanfatta de olika kategoriska tweets från 

resultatet och analysen. 

 

Kapitel 8; Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer vi lyfta fram de mest givande resultaten från vår 

undersökning och koppla dessa till vårt syfte. Vi kommer även koppla in det teoretiska 

ramverket och tidigare forskning för att se hur vår undersökning står i förhållande till 

dessa. Slutligen kommer vi presentera vilket bidrag denna studie lämnar till medie- och 

kommunikationsvetenskapen och vad framtida forskning kan fortsätta att undersöka 

inom ämnet. 
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 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning på området om 

myndighetskommunikation i förhållande till informalisering, humor och profilering. Vi 

kommer dessutom att lyfta fram forskning på området om ny informations- och 

kommunikationsteknik samt digitaliseringen av myndigheter. Avslutningsvis presenteras 

en forskningsartikel som berör Public Relations. 

 

2.1 Informalisering, humor och profilering  
Polisens närvaro på Twitter har gått från att vara en nykommen faktor till att numera 

anses som en självklarhet. I Sverige finns det nästan ett polisiärt twitterkonto för varje 

län eller större stad (Polismyndigheten, 2016). Sociala medier, i vår undersökning 

Twitter, är menade till att hjälpa polisen kommunicera snabbt och effektiv med stora 

grupper av medborgare samtidigt, men mediet hjälper även polisen att involvera 

allmänheten i vanligt polisarbete. Således bjuder mediet in till att poliser runt om i 

världen ska öppna twitterkonton för att kunna ta del av denna fördelaktiga 

informationskanal (Meijer & Torenvlied, 2016).  

 

I en studie undersökte Meijer och Torenvlied relationen mellan sociala medier och 

myndigheters organisationskommunikation med ett riktat fokus på Twitter. 

Undersökningens syfte var att se om användandet av Twitter kan avbyråkratisera en 

myndighets externa kommunikation. Genom att analysera 982 twitterkonton inom den 

holländska polismyndigheten visade undersökningen att majoriteten av 

twitterkommunikationen användes genom decentraliserade kanaler och att de flesta 

twittrande poliser använde sig av en formell identitet. Studien visar på förändringar där 

gamla och nya kommunikationsstrukturer konvergeras till en hybridmodell för extern 

kommunikation på sociala medier. Meijer och Torenvlied menar på att ett byråkratiskt 

förhållningssätt inte längre lämpar sig för dagens offentliga organ då 

informationssamhället bygger på omvärldens dynamiska och komplexa 

informationsbehov. Myndigheter behöver därför anpassa sig till detta dynamiska 

förhållande för att inte tappa sin legitimitet och effektivitet. Studien visade även på att 

enskilda poliser förhöll sig fortfarande efter organisationens styrdokument men att de 

opererade på en lokal nivå då omvärlden ställer krav på personlighet och lokal 

förankring (Meijer & Torenvlied, 2016).  

 

Ett sådant personligt angreppssätt i sin sociala medie-strategi kan öka allmänhetens 

engagemang och förbättra eller underhålla relationen mellan organisation och 

allmänhet. Detta menar Men och Tsai i sin studie av företagsidentiteter och parasocial 

interaktion. De visar på att effekter av etablerandet av företagsidentitet och engagemang 

i interaktion med mottagarna leder till en humanisering. Organisationer bör således 

satsa på att humanisera sig själva och porträttera sig som vänliga, acceptabla och 

välskapta för att skapa en intim och personlig användarinteraktion med organisationen 

för att förbättra relationen med målgruppen. Genom ett sådant nätverksbyggande skapar 

organisationen positiva attityder gentemot sig själva. Sociala medier har således blivit 

en nödvändig strategisk kanal för att engagera allmänheten och förädla relationen med 

sina intressenter online (Men & Tsai, 2015).  
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Denna efterfrågan om personlighet i extern kommunikation kan mynna ut i flera 

användningsmönster. Ett användningsmönster som är relevant för vår studie är humor. 

Fraustino och Ma undersökte den amerikanska myndigheten “Centers for Disease 

Control and Preventions” (CDC) kampanjframgångar med särskild inriktning på 

kommunikation genom sociala medier och med inslag av humor. Myndigheten CDC 

använde sig av en humoristisk ingång i en katastrofkampanj i hopp om att nå nya 

målgrupper. Undersökningen visade att sociala medier har förmågan att sprida en stor 

mängd information snabbt till mottagarna för minimala kostnader, men däremot hade 

den humoristiska delen av experimentet en negativ påverkan i den mån att mottagarna 

hade betydligt mindre avsikter att vidta åtgärder i jämförelse med dem som fick den 

traditionella och icke-humoristiska informationen (Fraustino & Ma, 2015). 

 

2.2 Ny teknik  
Som vi förklarade i studiens inledning har myndigheter präglats av IKT sedan början av 

1990-talet. I början av 2000-talet myntade Tim O’riley begreppet Web 2.0. För att 

klassas som en Web 2.0 hemsida krävs det att hemsidans innehåll kan justeras av 

användarna på den, att designen är dynamisk och interaktiv, att användarna kontrollerar 

sin egen information och att hemsidan använder sig av tekniken API så att appar kan 

användas. Exempel på sådana Web 2.0 tjänster är Wikipedia, Facebook och Twitter. 

(O’riley, 2007). I en studie undersökte Bonson m.fl. användandet av Web 2.0 och 

sociala medie-verktyg i myndigheter inom den Europeiska unionen för att se om dessa 

myndigheter använde sig av IKT för att öka transparens i sin kommunikation och skapa 

möjligheten till e-demokrati. I studien undersöktes 75 lokala myndigheter inom EU. 

Studiens resultat visar på att de flesta av dessa myndigheter använder sig av Web 2.0 för 

att öka transparens men att konceptet om e-demokrati fortfarande är i ett väldigt initialt 

skede. Studien visade även att användandet av dessa tekniker inte har sitt ursprung i en 

förfrågan från allmänheten utan i det egna initiativet, men att myndigheterna ofta ligger 

efter i utvecklingen i förhållande till allmänhetens som alltid ligger steget före (Rui & 

Ligia, 2012). 

 

2.3 PR 

Inom Public Relations används begreppet intressenter för att förklara de individer eller 

grupper av individer som gör anspråk på en organisations ägarskap eller rättigheter. 

Dessa individer har dessutom ett intresse i organisationens verksamhet, en verksamhet 

som kan både påverka individerna och påverkas av dem (Clarkson, 1995). I vår 

undersökning kan medborgarna ses som en intressentgrupp eftersom de är den primära 

målgruppen av twitterkontots kommunikation, men även för att de har en möjlighet att 

integrera med twitterkontots skribenter.  

 

Allagiu och Breslow undersökte de bästa metoderna för effektiv PR-användning i 

sociala medier samt kartlägger kortsiktiga trender inom ämnet med hjälp av fallstudier. 

Fallstudierna används som infallsvinkel i fyra prisbelönta PR-kampanjer som är 

genomförda på olika sociala medie-plattformar. I granskningen av kampanjerna 
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urskiljer författarna följande metodtrender: sociala medie-kampanjer använder digitala 

storytelling-tekniker som är både fördjupande och känslomässiga och som främjar olika 

former av innehållsdelning. Dessa historier involverar människor inom målgruppen som 

är aktiva i ett offline-forum som involverar delningsbeteenden. En annan trend som 

författarna kartlägger är att innehållet är optimerat för mobildisplayer och 

mobilhantering. Slutligen lägger författarna fram att innehållet även ska ligga rätt i 

tiden. Författarna drar slutsatsen att även om kommunikatörer och PR-yrkesverksamma 

tänker på varumärkeskännedom och rykteshantering i sociala medier, kan användning 

av denna kanal i PR-kampanjer generera konversation, underlätta varumärkes-

positionering och bibehålla fortsatt varumärkesbekräftelse. Att generera publicitet till en 

PR-kampanj genom evenemang kan i framtiden ersättas av kampanjtaktiker i sociala 

medier där handlingen att dela innehåll genom sociala medier genererar publicitet 

istället för att anordna ett evenemang för samma ändamål (Allagiu & Breslow, 2016). 
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 Teori 
I detta kapitel presenteras undersökningens teoretiska ramverk. Ramverket är indelat i 

talspråkets och kanslisvenskans förutsättningar och syntax, en historisk överblick 

av informaliseringen av det svenska myndighetsspråket samt digital Public Relations. 

Slutligen kommer vi att diskutera detta ramverks väsentlighet i förhållande till vår 

studie. 

  

3.1 Stilistiska ytterpunkter 
För att sätta prägel på i vilken stil en text är skriven beskriver Teleman och Wieselgren 

att en bra metod är att jämföra den givna texten med de båda ytterpunkterna i stilistiken, 

talspråk och traditionell kanslisvenska. Dessa två stilarter skiljer sig markant i sina 

förutsättningar och i sitt utnyttjande av syntaxens möjligheter (Teleman & Wieselgren, 

u.å:78). Nedan förklarar vi förutsättningarna och syntaxen för både talspråket och den 

traditionella kanslisvenskan.  

3.1.1 Talspråkets förutsättningar 

Talet förflyktigas ofta snabbt efter ögonblicket det kommunicerats medan skriftspråket 

kan bestå över längre tid. Historiskt har det talade språket endast kunnat kommuniceras 

med personer i den direkta närheten men det den skriftliga kommunikationen har haft 

möjlighet att nå till personer längre bort och således kunnat bevarats längre. Därför har 

talspråket varit mindre enhetligt och stabilt medan skriftspråket har behållit sina 

språkdrag längre. Genom att talspråket ändras kan det dock ibland krävas skriftliga 

förändringar i språket för att inte stavningen ska se konstig ut (Teleman & Wieselgren, 

u.å:79). 

 

Eftersom de flesta människorna talar snabbare än de skriver blir det talade språket mer 

emotionellt och inte lika censurerat. Överdrifter, svordomar och utrop är också allt 

vanligare i talspråk än i skriftspråk. I skriftspråk ges större utrymme för tanke bakom 

språket vilket ofta leder till mer logiska meningsbyggnader. Talspråket tenderar att 

lägga de syntaktiskt eller semantiskt viktigaste orden så tidigt i meningen som möjligt 

och välja bestämningar efteråt eftersom det är jobbigare för minnet att lagra på 

kärnorden (ibid.:80-81). 

 

Dessutom är talsituationen annorlunda från skriftspråkssituationen eftersom ett talat 

meddelande oftast har en eller få mottagare. Det talade meddelandet blir då laddat av 

bestämda pronomen eller substantiv där mottagarna förstår vad avsändaren syftar på 

utan att behöva använda invecklade förklaringar. Bakom det skrivna meddelandet är det 

vanligare att flera personer står som avsändare och att mottagarna är betydligt större i 

antal. Således krävs det större bearbetning och anpassning av texten för att nå ut till den 

tänkta läsarskaran. I talsituationen delar avsändare och mottagare ofta det fysiska 

rummet vilket gör det lättare för mottagaren att förstå avsändarens tonläge och 

kroppsspråk. Mottagaren kan då också flika in med svarsinjektioner som ”ja”, ”jo”, 

”nej”, och ”jaså” vilket är ytterst ovanligt i skriftspråk som oftast är utformad som en 

monolog (ibid.:81-82). 
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3.1.2 Talspråkets syntax 

De syntaktiska dragen som karakteriserar talspråket skiljer sig åt hos olika individer på 

grund av den personliga språksmaken och begåvningen och är beroende av den 

specifika talsituationen som råder. Det är mycket vanligare med brott mot syntaxen i 

talspråk än i skriftspråk. Några vanliga syntaxstörningar som kan förekomma i 

talspråket är avbrott i meningen, repetition av ord i meningen, att den som talar rättar till 

ett ord i meningen som blivit fel och initiala ellipser (Teleman & Wieselgren, u.å:83-

84).  

 

Ett annat karakteristiskt drag för talspråkets syntax är avsaknaden av satsförkortningar. 

En satsförkortning är exempelvis när en mening utesluter orden ”som är/var” i 

meningen ”Det står en bil, alldeles sönderrostad och övergiven.” I föregående mening 

byts orden ”som är” ut mot ett kommatecken, inte helt ovanligt i skrift men väldigt 

sällsynt i talspråk (ibid.:88). 

 

Talspråket tenderar också att undvika vänstertyngd i den syntaktiska konstruktionen och 

placerar således den viktigaste informationen i slutet av meningen snarare än tidigt. Det 

är inte heller ovanligt att det förekommer dubbleringar i satsen i talspråket. Det innebär 

att ett led i satsen kommer igen i slutet av meningen med ett synonymt ord, exempelvis 

”Du är inte dum, du” (ibid.:94-95). 

3.1.3 Kanslispråkets förutsättningar 

Kanslispråket är den stil som används av ämbetsmän, lagstiftare och politiker för att 

stifta lagar, författningar, offentliga dokument och protokoll m.m. Det finns framförallt 

fem allmänna och historiska förutsättningar som präglar kanslispråket att vara enhetligt, 

trots att det är så många som använder denna stil, och förklarar varför kanslispråket är 

en opersonligt, konservativt, försiktigt, entydigt och koncentrerad språkstil (Teleman 

och Wieselgren u.å., 97-98). 

 

Eftersom det är sällan som det enbart är en myndighetsrepresentant som skriver ett 

dokument utan ett flertal från myndigheten får det inte finnas någon individuell prägel 

på språket. Språket ska vara representativt för hela myndigheten. Även textens 

mottagare avpersonifieras i den mån att mottagaren är ”anonyma svenska folket” eller 

en annan myndighet. Således blir mottagaren i princip lika opersonlig som avsändaren 

(ibid.:98). 

 

För att författaren inte ska visa sin individuella språkstil i texten finns det ofta 

etablerade stilregler som gäller för alla inom den specifika genren. Eftersom stilen är 

gemensam för alla, socialiseras nyanställda i myndigheten in i stilnormen vilket leder 

till att stilen knappt förändras mellan olika generationer. Språkliga ändringar i 

kanslispråket kan påverka den ursprungliga textens innehåll och innebörd (ibid.:98-99). 
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Kanslispråket präglas av objektivitet och i stilen finns en återhållsam inställning till 

känslobetonade överdrifter. Istället finner man i kanslispråket mer försiktiga 

satsadverbial som rimligen och sannolikt samt hjälpverb som torde, synes och förefaller 

(ibid.:99). 

 

Misstolkningar av texter skrivna med kanslispråk är inte helt ovanligt och därför blir 

uttryckssättet i dessa texter något omständliga. Långa kedjor av samordnade led, logisk 

ordföljd och upprepning av samma begrepp snarare än synonymer är några exempel 

som går att urskilja som entydighet i kanslispråket (ibid.:99). 

 

Eftersom det finns ett visst krav för entydighet i kanslispråket, finns det även en viss 

strävan mot en koncentrerad text. Dessa komprimerande drag exemplifieras i 

användningen av nominalisationer, i stället för fulla satser och hög abstraktionsnivå på 

ordvalen (ibid.:99-100). 

3.1.4 Kanslispråkets syntax 

Ett typiskt särdrag som karaktäriserar kanslispråkets syntax är den komplicerade 

meningsbyggnaden. Meningarna är ofta långa och innehåller många underordnade 

satser. Språkbruket är ofta välavvägt och dispositionen präglas av bland annat 

paragraftecken och punkteringar (Teleman & Wieselgren u.å:100). 

 

Andra syntaktiska egenheter i kanslispråket är attributiva satsförkortningar, tunga 

adjektivattribut och nominalisationer. I kanslispråkets syntax är det även vanligt att det 

förekommer längre samordningskedjor, ordsammansättningar och ord som ”må” och 

”måtte” efter ett verb i satsens slut. Slutligen är det även karakteristiskt att finna 

klichéartat ålderdomligt språkbruk i kanslispråket (ibid.:101-102). 

3.2 Informaliseringen av det svenska myndighetsspråket 

Språket är inget konstant fenomen. Språket och människors syn på språket formas av 

samhällets olika villkor. Således är språkutvecklingen en konsekvens av en 

samhällsutveckling där språket anpassas efter språkliga behov som samhällets individer 

behöver. Språket som används i den politiska offentligheten, den traditionella 

kanslisvenskan, uppfattas i allmänhet som formellt och det vardagliga talspråket 

uppfattas i allmänhet som informellt. Men de språkförändringar som inträffat de senaste 

åren har även trängt sig in i maktens korridorer och både språknormer, regler och 

stildrag från talspråket har haft en viss påverkan på den traditionella kanslisvenskan 

(Löfgren, 1988:105-107). 

 

För att överskåda vilka spår språkutvecklingen har lämnat undersöker Eva Mårtensson 

utvecklingen av tilltalspronomen i språket från 1500-talet fram till slutet på 1980-talet. 

Den upptäckt hon gör är att tilltalsformen styrs av normer som status och intimitet. 

Vanligast är det latinska mönstret där ni används mot någon som har högre status och 

du används mot någon med lägre status. Svenskan gick dock emot mönstret. Under 

1500-talen användes ni i direkt tilltal i svenska språket någon med lägre status och 
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uppfattades som “högdraget nedlåtande” medan du var “välvilligt nedlåtande”. I mitten 

av 1800-talet påbörjades den så kallade “ni-reformen” för att få bukt på det rådande 

titulerandet, men det var föga framgångsrikt. Enligt en undersökning från 1944 kom det 

fram att endast 37 % av de tillfrågade föredrog att tilltala en främmande person som ni. 

Under 1960-talets industrialisering fattades ett beslut på flera arbetsplatser att det var 

tillåtet att tilltala varandra som du och i en tid av framtidshopp och ökad tro på 

jämlikhet vann tilltalsformen du allt mer terräng över ni. Den traditionella 

kanslisvenskan har historiskt varit återhållsam med tilltalspronomen i texter riktade mot 

medborgare fram till dess att “du-reformens” utveckling fick vind i seglen under 1960-

talet. Den traditionella kanslisvenskans krav på opersonlighet var då inte längre 

obligatorisk, eller över huvud taget uppskattad. Försäkringskassan i Kalmar gick i 

bräschen för den nya utvecklingen när man i en enkät från 1984 påvisar att du hade 

blivit ett accepterat tilltalsord hos det svenska folket (ibid.:109-112).  

 

Under efterkrigstiden blev samhället mer komplicerat och myndigheternas behov av att 

nå ut med information ökade i takt med medborgarnas behov av att bli informerade. 

Detta intresse öppnade utrymme för den statliga informationsutredningen 1967 och 

flertalet statliga utredningar om informationsvägar och språkbehandling därefter. Som 

ett led på detta implementerades ett “lättbegripligt myndighetsspråk” som en punkt i 

den nya förvaltningslagen år 1987 (ibid.:108-109).  

 

I samband med detta anlitades en klarspråksgrupp vid regeringskansliet med uppgift att 

uppdatera myndigheternas skrivregler såväl lokalt som nationellt. När Sverige gick med 

i EU producerades även offentliga dokument genom översättningar från andra språk 

inom den europeiska unionen vilket i sin tur innebar att nya språkregler från andra EU-

språk applicerades på det svenska myndighetsspråket. Att anlita språkexperter för att 

producera, bearbeta och granska texter för att göra texterna tydliga och lättlästa blev allt 

vanligare under 1980-talet och framåt. Språkgranskningen datoriserades även i takt med 

den teknologiska framväxten under 1990-talet. Inledningsvis fanns det 

avstavningsprogram som föreslog alternativa stavningar på ord som möjligtvis kunde 

vara felstavade, men med tiden och teknologiska framgångar utvecklades detta även till 

att förslå förändringar inom meningsbyggnad, ordböjning och syntax (Teleman 2013).  

 

 

3.3 Digital PR 
I boken The Public Relations Handbook skriver Heather Yaxley att framväxten av 

sociala medier under förra årtiondet var en betydande del för hur människor förhöll sig 

till internetanvändning. Ur ett PR-perspektiv krävdes då ett nytt, strategiskt angreppssätt 

från organisationer för att möta de nya och interaktiva internet-plattformarna även om 

de emellertid sågs som ett “personligt rum” där yrkesverksamma kommunikatörer och 

strateger inte var välkomna. PR-rollen som relationsbyggande, dialogförande och arbete 

med så kallad “earned media” är bättre lämpad att få genomslag än PR-rollen som 

marknadsförare och att försöka övertyga. Den teknologiska utvecklingen har alltså på 

mindre än ett decennium utvecklat PR-rollen från att nästan bara smida strategiskt 
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innehåll och material till att möta intressenter i online-nätverk 24 timmar om dygnet, sju 

dagar i veckan. Ur ett PR-perspektiv är det väsentligt för en organisation att delta i de 

sociala medierna för att kunna engagera sina intressenter. PR-rollen har således ändrats 

från en taktisk roll till en strategisk (Theaker, 2012:415).  

 

För de som är aktiva i online-PR är det viktigt att ha en strategisk, multideltagande och 

multimedial inställning. Det digitala PR-perspektivet kan alltså sättas i ett ramverk av 

bredare organisationsmål- och strategier vilket också pekar på vikten att organisationen 

behöver ha en strategisk utgångspunkt snarare än en taktisk för att engagera hela 

organisationen att utveckla en online-strategi (ibid.:417).  

 

I det nya sociala medie-landskapet är det väldigt viktigt för organisationer att vara 

öppna i sin kommunikation. PR-yrket börjar framträda som en identitet på de sociala 

medierna efter många år bakom kulisserna. Genom att ha ett öppet twitterkonto som 

innehåller organisationens namn kan sändaren, på ett mer öppet sätt, förmedla 

information än om de har en anonym profil. Då löper de risken att sakna personlighet 

(ibid.:415-416).  

 

Den teknologiska utvecklingen har öppnat upp möjligheten för organisationer att 

erbjuda allt fler multimediala resurser, som att länka vidare information från en tredje 

part. Detta är en potentiell utmaning eftersom denna information måste vara aktuell och 

uppfattas “på rätt sätt”. I situationer som dessa är det viktigt att den aktör som är 

verksam inom public relations i organisationen använder denna information baserat på 

fakta och inte opinion eftersom de kan bli anklagade för att censurera (ibid.:418).  

 

3.4 Teoridiskussion 
Teorin om talspråkets och den traditionella kanslisvenskans förutsättningar och syntax 

är väsentliga då de behandlar formella och informella språkbruk i förhållande till 

myndigheters kommunikation. I vår undersökning symboliserar talspråket det 

informella och den traditionella kanslisvenskan det formella språkbruket. Dessa 

kommer sedan appliceras på vårt material och ingå som en del utav analysen. Utifrån de 

förutsättningar och syntaktiska drag som varje tweet har kommer vi kunna determinera 

om tweeten är informellt eller formellt skriven. Inget tweet kommer passa perfekt in på 

varken talspråket eller den traditionella kanslisvenskan då dessa är de stilistiska 

ytterpunkterna, men denna teori ger en bra grund för att se tendenser till ett mer 

informaliserat språkbruk bland myndigheter på sociala medier. 

 

Dessutom har vi valt att använda oss av kanslisvenskans historia som ett teoretiskt 

verktyg då denna förklarar utvecklingen som kanslisvenska har genomgått i historien, 

och detta är trots allt det som vi studerar fast i en modern kontext. Teorin om 

informaliseringen används som en förklaringsmodell för historian bakom 

myndigheternas informalisering och hur språkbrukets utveckling har påverkat dem.  

 

För att kunna se om kontoinnehavarna av YB Södermalms twitterkonto har 

domesticerat det digitala PR-verktyget kommer vi undersöka vilka av de ovannämnda 
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punkterna som passar in på vårt material. Ifall vi kan determinera att några eller 

samtliga punkter uppfylls av @YB_Sodermalm då kan vi argumentera för att de har 

domesticerat det digitala PR-verktyget.  
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 Metod 
I metodkapitlet kommer vi att presentera de metoder som vi har använt oss av i studien 

och tillvägagångsättet för undersökningen. Vi kommer även att diskutera och 

argumentera för studiens generaliserbarhet. Avslutningsvis redovisas en 

metoddiskussion i förhållande till reliabilitet, validitet, objektivitet, självkritik och 

avgränsning. 

 

Med anledning av vårt syfte har vi valt både en kvantitativ och kvalitativ 

textanalysmetod. Den kvantitativa analysen kartlägger den övergripande bilden av det 

insamlade materialet och har som uppgift att bistå med kvantitativ data som hur många 

av inläggen som är informella eller formella o.s.v. Den kvalitativa textanalysmetoden 

syftar till att redogöra för texternas uppbyggnad i förhållande till språk, kontext och 

innehåll. Genom detta kommer analysen att bryta ner tweetsen till den värld som yttre 

befäl Södermalm förmedlar genom sina tweets.  

 

4.1 Kvantitativ analys 
Den kvantitativa analysen genomfördes genom kodning av samtliga 313 tweets från YB 

Södermalms twitterkonto i Microsoft Excel. Kodschemat som konstruerades innehöll en 

enskild rad för varje tweet som kategoriserades enligt följande variabler (se Bilaga 1). 

 

 Datum 

 Textens Tema 

 Informell/Formell 

 Emotiv/Saklig 

 Humoristisk/Icke-humoristisk 

 Polisiär/Icke-polisiär 

 

Utgångspunkten för vår undersökning är, som vi tidigare nämnt, att kartlägga 

twitterkontot @YB_Sodermalm för att undersöka myndighetskommunikationens 

informalisering på sociala medier. Formaliteten i tweetsen blir därför högst relevanta. 

Genom att lokalisera olika teman i kodningen av materialet bidrog det inte bara till att 

se mönster i förhållande till de andra variablerna i kodschemat utan även att underlätta 

arbetet i vår kvalitativa analys. Variablerna som konstruerats i kodschemat var de som 

vi ansåg vara av högst relevans för vår undersöknings syfte. Konstruktionen av 

variablerna är inspirerad av Melin och Langes koncept om poler som bygger på en 

variabels motsatser där exempelvis motsatsen till formell är informell. Genom att 

använda detta koncept bildar det en konkret uppfattning om textens utformning och stil 

(Melin & Lange, 2000: 37-42). 
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4.2 Kvalitativ analys av brukstext 

Ett gemensamt drag för dessa brukstexter är att de dyker upp på olika håll och kanter i 

vårt vardagliga liv. Exempel på brukstexter är läroböcker, tidningsartiklar eller 

reklamtexter, och i vårt fall tweets. Med detta sagt finns det argument för att dessa 

texter bör tolkas och analyseras för att vi ska kunna förstå dess innebörd. Genom analys 

av dessa brukstexter menar Hellspong att skribentens kommunikativa avsikt kan 

kartläggas i en språklig kontext, en förutsättning som är självklar för att förstå 

konstruktionen bakom texterna och den värld som författarna vill förmedla (Hellspong 

& Ledin, 1997:11).  

 

I vår undersökning kommer vi att använda utvalda delar av ett strukturellt 

textanalysverktyg för att undersöka tweetsens uppbyggnad och bakgrund. Hellspong 

och Ledin förklarar att det inte finns exakta hänvisningar till hur en textanalys ska 

genomföras och bör därför aktualiseras till det material som är aktuellt för 

undersökningen (ibid.:48). Med detta sagt kommer analysens tre väsentliga verktyg att 

presenteras nedan. 

 

4.2.1 Kontexten 

Med kontexten menar Hellspong och Ledin att texters språkliga och sociala miljö är 

ursprungsfaktorer till varför texten ser ut som den gör. För att undersöka hur en text har 

tillkommit måste vi först förstå sammanhanget som texten har skrivits i (Hellspong & 

Ledin 1997:49). I vår undersökning analyserar vi tweetsens situations- och intertextuella 

kontext för att se språkets och situationens miljös faktorer i förhållande till 

informaliseringen av myndighetskommunikation. 

 

Intertextuell kontext kan ses som en dialog med andra texter där en text återskapar, 

omformar eller knyter an till en annan text. Den intertextuella kontexten är uppdelad i 

två olika underkategorier; vertikal intertextualitet och horisontell intertextualitet. Den 

vertikala intertextualiteten vilar på gamla traditioner inom den språkgenre den specifika 

texten är skriven. Denna del kommer att bli högst relevant i vår undersökning då den 

analyserar den språkliga miljön bakom texterna, det vill säga kanslisvenskans och 

talspråkets språkliga utövning. Den horisontella intertextualiteten är texter som öppet 

hänvisar till eller citerar andra texter. Detta sker vanligtvis genom allusioner, som är 

relativt vanligt förekommande i @YB_sodermalms twitterflöde (ibid:56-58).  

 

4.2.2 Den ideationella strukturen 

Den ideationella strukturen fokuserar på en texts innehåll och analyserar utifrån detta. I 

sådan analys lokaliseras ett tema i texten, med andra ord vilket fokus som texten har och 

åt vilket håll som skribenten vill styra läsarens tankar. Teman består oftast av ett 

makrotema som är övergripande för texten och kan innehålla mikroteman, mindre 

teman som är underordnade makrotemat (Hellspong & Ledin, 1997:118). I dessa teman 

finns propositioner som beskriver temat och berättar vad som faktiskt menas i 

förhållande till temat (ibid.:122). En text har alltid ett bestämt synsätt som skribenten 
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väljer, därför blir det viktigt att lokalisera textens perspektiv och hur detta kan uppfattas 

av olika mottagare (ibid.:135). 

 

4.2.3 Den interpersonella strukturen 

Den interpersonella strukturen fokuserar på kontakten mellan sändare och mottagare i 

en text. Genom att lokalisera de metoder som skribenten använder för nå ut till 

mottagaren och bilda en kontakt går det att se vilka mönster som skribenten använder 

sig av för att samspela med mottagaren (Hellspong & Ledin, 1997:158). De taktiker och 

språkhandlingar som skribenten använder sig av kan utformas genom värderingar, 

varningar eller upplysningar för att hjälpa läsaren att tolka texten. Vare sig läsaren 

uppfattar textens attityder positivt eller negativt utgörs dessa i största fall av värderingar 

från skribenten. Detta samspel grundar sig i situationskontextens betydande roll 

(ibid.:193). 

 

4.3 Tillvägagångssätt  
Samtliga tweets som ingår i undersökningens material hämtades från 

Södermalmspolisens yttre befäls twitterkonto @Yb_Sodermalm. Kontot är ett verifierat 

konto från polisens hemsida i den mån att polisen själva hänvisar till kontot 

(Polismyndigheten, 2016). Tidsspannet för undersökningen, vilket var 5 november 2015 

till 11 april 2016, blev naturligt då kontot inte behåller tweets som är mer än 6 månader 

gamla. Till en början inbringade det en bekymmerfull känsla då materialet kändes 

begränsat, en känsla som kom att försvinna när materialet visade sig vara över 300 

potentiella tweets. Med ett sådant stort antal tweets och med en tidsperiod på 6 månader 

ansåg vi att materialet skulle ge en representativ bild. I och med att vi undersöker 

informaliseringen av myndighetskommunikation ansåg vi att både en kvantitativ och 

kvalitativ datainsamling krävdes. Den kvantitativa metoden har använts för att 

undersöka, bland annat, tema och formalitet för varje tweet. Genom den kvantitativa 

analysen har vi även undersökt samband som variablerna har till varandra för att se på 

vilket sätt som de olika kommunikationsverktygen används, exempelvis hur ofta som 

formella tweets använder sig av humor. Den kvantitativa analysen kommer att 

presenteras i resultatet för att sedan ingå tillsammans med den kvalitativa analysen. 

 

Konstruktionen av kodschemat i den kvantitativa analysen gjordes efter noggrann 

studering av materialet. Kodschemats syfte var att täcka alla de väsentliga frågor som 

materialet skulle kunna besvara. Kodschemat och samtliga tweets sammanställdes i 

Microsoft Excel för att lättare skapa en struktur och ge möjligheten till att se mönster 

och samband i det som senare kom att bli undersökningens resultat. Variablerna 

skapades kontinuerligt med kodningen eftersom det var omöjligt att konstatera i ett 

initialt skede vilka variabler som skulle passa in på materialet. Efter kodningen 

kontrollerades samtliga tweets en andra gång för att tweetsen inte skulle kodats fel 

genom antingen feldefinierade eller synonyma variabler. Till denna andra kodning 

sammanställdes variablernas definitioner för att underlätta och kvalitetssäkra vårt 

resultat. Kodningen genomfördes av oss båda och delades inte upp med anledning att 

varje tweet skulle kodas efter samma variabeldefinition. En del av materialets tweets 
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gav inte ett svart på vitt intryck, det vill säga att det krävdes ofta en diskussion över vad 

just den enskilda tweeten gav för resultat i kodningen. Detta krävde båda författarnas 

uppmärksamhet.  

 

Efter kodningen valde vi att studera tweetsen med hjälp av kodschemats variabler för att 

hitta mönster som kunde ligga till grund för indelning av resultatet. Därefter delades 

samtliga tweets in i sju olika kategorier som alla är representativa för den värld som 

förmedlas i texten. Först valde vi att beskriva den typiska tweeten, vilket är en typisk 

tolkning över “den vanligaste” tweeten som skrivs. De resterande kategorierna utgörs av 

tolkningar som vi anser är av väsentlighet för vår undersöknings syfte. Kategorierna har 

därefter analyserats var för sig med hjälp av det metodologiska ramverket för textanalys 

vi presenterat ovan samt det teoretiska ramverket. Den interpersonella strukturanalysen 

utgjordes av en övergriplig bild på hela materialet då den kontakt som vi undersökte 

mellan skribent och mottagare inte ändrades i de enskilda kategorierna. I analysen 

användes även ett ordräkningsformulär från hemsidan textfixer.com för att beräkna 

vilka ord som förekom flest gånger och i vilken följd. Detta formulär är integrerat via en 

hemsida (Online Word Counter, 2016). 

 

4.4 Metoddiskussion 
4.4.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Med validitet menas att studien faktiskt undersöker det som står vi menade att 

undersöka (Thurén 2007:26). För att vår undersökning skulle kunna uppnå hög validitet 

har vi fått modifiera Hellspong och Ledins (1997) textanalytiska metod eftersom deras 

del om textuell struktur och stil inte föll inom ramarna för vår studie. Denna del byttes 

således ut mot de stilistiska ytterpunkterna för att kunna urskilja formell och informell 

text i vårt material.  

 

Reliabiliteten avser undersökningens tillförlitlighet och kontrollerar att undersökningen 

är korrekt utförd. Det betyder att materialet måste vara representativt för 

undersökningens syfte och kodningen måste vara tydligt förklarad för att olika kodare 

ska kunna koda efter samma principer (Thurén, 2007:26). Eftersom vi bifogat vårt 

kodschema tillsammans med ett definitionsavsnitt (Bilaga 2) till detta är det lätt för 

andra kodare att kolla upp vilka definitioner vi använt för de olika variablerna och 

applicera dem i kodschemat. Metoden och teorierna som krävs för att förstå 

undersökningens helhet är utförligt skrivna går det även enkelt att följa de olika stegen i 

den kvalitativa analysen för att nå samma resultat som vi fått fram.  

 

För att hålla ett objektivt synsätt på studien har vi kodat materialet tillsammans för att 

kunna diskutera eventuella otydligheter i materialet. Vi har i största möjliga mån 

kopplat bort personliga värderingar och försökt applicera ett “allmänt 

samhällsperspektiv” på kodningen för att inte få personliga reflektioner som påverkar 

resultatet.  
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Baserat på att vi haft ett objektivt synsätt på kodningen och tolkning av material, att vi 

beskrivit våra variabler till kodschemat och anpassat vår textanalytiska metod efter 

studiens syfte vill vi påstå att undersökningen har hög intersubjektiv testbarhet, vilket 

betyder att andra som gör undersökningen borde komma fram till samma resultat som vi 

gjorde (Thurén 2007:33.34). 

 

4.4.2 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär hur vi kan vara säkra på att studiens fynd kan säga något om 

olika grupper och procedurer (Backman, 2008:75). I vår studie kom vi fram till att 

polisens mest frekventa twitterinlägg faktiskt handlade om polisiära ärenden. Det språk 

som användes var i en övergångsfas mellan formellt och informellt språkbruk och 

eftersom Twitter är ett socialt medium där användaren endast får använda ett begränsat 

antal tecken har den traditionella kanslisvenskan svårt att behålla sina förutsättningar 

och sin syntax i detta forum. Med det ovansagda i åtanke kan vi således säga att vår 

undersökning är generaliserbar på så sätt att polisen, för det mesta, rapporterar om 

polisiära ärenden och att myndigheter har svårt att upprätthålla sitt historiska 

kanslisvenska språkbruk på Twitter.  

 

4.4.3 Självkritik 

Rosengren och Arvidson skriver att vid kvalitativa metoder uppnås ”bästa möjliga 

trovärdighet” i undersökningen om man studerar flera grupper samtidigt (Rosengren & 

Arvidson 2002:331). Vår studie fokuserar enbart på en aktör, vilket enligt deras 

perspektiv kan påverka studiens generaliserbarhet.  

 

Initialt i undersökningen var tanken att materialet skulle studeras utifrån P-matris och 

textkompass som kartlägger tweetsen i förhållande till kodschemats variabler. Denna 

metod avfärdades i samband med att undersökningens syfte omformulerades från att 

undersöka kvantitativa mönster till att även undersöka tweetsens uppbyggnad och 

vilken värld som presenteras i @YB_sodermalms twitterflöde. För det nya syftet 

lämpade sig Hellspong & Ledins (1997) textanalytiska metod, modifierat med de 

stilistiska ytterpunkterna, bättre. Melin och Lange skrev i sin bok Att analysera text – 

Stilanalys med exempel att det inte finns några universella textanalysmetoder utan att 

man gör bäst i att tillämpa en egen metod (Melin & Lange, 2000:13). Det 

egenkomponerade textanalytiska verktyg vi slutade upp med ramade in syftet för 

uppsatsen på ett bra sätt.  

 

Vissa källor som har använts för kompletterande fakta (exempelvis polisen.se) är inte av 

vetenskaplig karaktär. Dessa källor har endast använts i ett hänvisande avseende och vi 

alltså inte grundat några teorier, metoder, resultat eller analyser utifrån sådana källor.  

 

 
4.4.4 Avgränsningar 

I undersökningen behandlar vi inte twitterkontots bilder, retweets eller frågor och svar 

från andra konton då vi bedömer det befintliga resultatet på 313 tweets som 

representativt för det resultat och analys. Undersökningens tidsram, vilket är 5 
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november 2015 till 11 april 2016, valdes med anledning av att tweets som skrevs innan 

den 5 november inte finns tillgängliga i twitterflödet. Trots denna avgränsning anser vi 

att materialet på 313 tweets blir representativt.  

 

Vi har valt att inte inkludera de tweets som innehåller bilder. I de fall då ett tweet 

innehåller en bild har vi märkt vi att texten blir osammanhängande och svårtolkad om 

bilden inte presenteras tillsammans med texten. För att kunna inkludera detta i studien 

hade ett bildanalyssegment varit nödvändigt att ha med i undersökningen. Vi tycker att 

materialet utan tweetsen med bilder blir representativt för YB Södermalms twitterflöde 

och därmed att en bildanalys faller utanför ramen av vad vi faktiskt undersöker.  
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Resultat 
I följande resultatkapitel presenteras först övergripande fakta från kodningen av 

tweetsen, därefter presenteras tweetsen från twitterkontot efter en kategorisering av de 

undersökta variablerna ur kodschemat. Denna kategorisering kommer sedan att ligga 

till grund för respektive analysområde ur den presenterade kvalitativa analysmodellen. 

 

5.1 Övergripande fakta från det kvantitativa resultatet 
Studiens kvantitativa undersökning visar en väldigt jämlik fördelning mellan tweetsen 

avseende texternas formalitet. Av samtliga 313 tweets var de formellt skrivna tweetsen 

var 156 st. och de informellt skrivna tweetsen var 157 st. 88 st. tweets var av 

humoristisk karaktär och 225 st. var inte det. En stor majoritet av tweetsen är skrivna 

med en koppling till polisiära händelser, hela 280 st., något som kan uppfattas naturligt 

eftersom det är ett polisiärt twitterkonto som vi undersöker. 33 st. tweets som kontot har 

skrivit hade inte en polisiär förankring. Fördelningen av tweetsens tema gav en klar bild 

av vilka händelser som det rapporterades mest om. Tweets om polisarbete och 

upplysning rapporterades det absolut mest om. De övriga temana kategoriserades som 

tweets som handlade om poliskultur, polisens vädjan om tips från allmänheten, polisens 

uttryckande av tack eller uppskattning till allmänheten, tweets som i ett rent 

underhållande syfte samt de tweets som inte föll under någon av dessa kategorier och 

därför kodades som övrigt.  

 

5.1.1 Den typiska tweetsen 

En typisk tweet i denna bemärkelse är det samlade intrycket av både innehåll och 

uppbyggnad av det totala materialet på 313 tweets. Självfallet skiljde sig dessa tweets åt 

i vissa sammanhang, men trots detta kunde en genomgående röd tråd fastställas. 

Twitterkontot YB_sodermalms typiska tweet är en tweet som beskriver en polis vardag 

i form av en väldigt kort och sammanfattad berättelse. Tweeten beskriver en situation ur 

polisens vardag med ett klimax, oftast i 3 till 4 meningar. Den korta berättelsen som 

tweeten förmedlar beskriver i de flesta fall vad det är som händer eller har hänt samt var 

denna händelse utspelar sig. I den andra meningen står det klar vilka aktörer som är med 

samt polisens inblandning i situationen. Det som är signifikativt för den typiska tweeten 

på kontot är skribenternas förmåga att aldrig lämna öppna slut. Det blir en sorts 

slutkläm, vare sig en person blir gripen eller om situationen förklaras så att det inte 

finns några frågetecken kvar när texten tar slut. 

Tweetsen beskriver den aktuella situationen väldigt spänningsfyllt med väl valda ord, 

även med inslag av det “polisspråk” som finns poliser sinsemellan. Vanligt förekomna 

ord i tweetsen är “kollega” och “patrull” m.m.  

 

5.1.2 De formella tweetsen 

Vår undersökning visar på att det finns en väldigt jämn fördelning mellan tweetsens 

formalitet. Denna formalitet visar på en rad olika mönster, främst gällande i hur humor 

används. De humoristiska tweetsen inom den formella kategorin mätte upp till 16 % och 

de icke humoristiska mätte upp till 84 %, vilket ger en klar majoritet av formell icke 

humoristisk kommunikation. En överväldigande majoritet av de formella tweetsen utan 
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humor skrevs i polisiära sammanhang i syfte att antingen informera om enskilda 

polisiära fall som polisen på Södermalm stött på eller att upplysa allmänheten om olika 

sorters samhällsinformation. Av de 156st formella tweetsen skrevs 138 av dessa i 

samband med en polisiär anknytning, alltså 88 %. Resterande 12 % var tweets som inte 

hade någon eller väldigt långsökt polisiär anknytning, oftast skrivna i ett underhållande 

syfte.  

 

5.1.3 De informella tweetsen 

Bland de informella tweetsen fanns det även där en majoritet av icke humoristiska texter 

men med mindre skillnad än det fanns hos de formella tweetsen. De informella icke 

humoristiska texterna utgjorde 67 % och de informella humoristiska texterna utgjorde 

33 %. För texter av mer informell karaktär är det allt vanligare att det finns en 

högertyngd i meningsbyggnaden, alltså att den viktigaste informationen placeras i slutet 

av meningen. Fördelningen av informella och formella tweets var i princip 50/50 

fördelade men eftersom vi främst gått på ordval, stilgenre och syntaktiska drag i vår 

kodning kan det förekomma informella texter med vänstertyngd och vice versa. De 

informella tweetsen var, liksom de formella tweetsen, till absolut störst del polisiärt 

förankrade. Tweetsen som är polisiärt förankrade var oftast skrivna, liksom de formella, 

i syfte att upplysa om samhällsinformation eller att berätta och förklara polisens 

vardagliga arbete. De tweets som inte var polisärt förankrade skrevs till störst del i ett 

underhållande syfte.  

 

5.1.4 De roliga tweetsen 

Av samtliga 313 tweets från den undersökta tiden var 88st av dem humoristiska och 

225st var inte det. Bland de humoristiska tweetsen var de flesta skrivna i ett 

underhållande syfte. Det går även att tyda humor som används i flera fall skämtar på 

någon annans bekostnad, i enstaka fall till en grad då detta kan anses vara olämpligt för 

en polis att skriva. Undersökningen visar även på att användandet av humor inte skiljer 

sig om händelsen kring tweeten är polisiär eller ej. Däremot visar undersökningen på att 

tweets vars texter inte är av humoristisk karaktär är enormt överrepresenterade om 

händelsen är av polisiär sort. 

 

5.1.5 Opinionstweetsen 

Ett vanligt förekommande drag i vårt material var att författarnas uttryckte sina åsikter. 

Det är framförallt två olika typer av åsikter som belyses, den om samhällsfrågor eller 

debattartiklar och den om de kriminella. Åsikterna är också olika tydliga när de 

framställs. Ibland kan de skrivas som “Jag/vi tycker…” vilket är väldigt uppenbart men 

ibland är åsikterna mer implicita. Detta kommer att utvecklas vidare i analyskapitlet. 

 

5.1.6 De känslosamma tweetsen 

Twitterkontots inlägg anspelar till stor del på känslor i det som vi beskriver som den 

typiska tweeten. Däremot finns det även en stor del tweets som är mer konkret 

information utan denna emotiva karaktär. Skillnaderna i anspelandet på känslor gör sig 

tydlig i kombination av formalitet och humor. Majoriteten av de tweets som är sakliga 

och formella är upplysningar eller polisarbete utan humor. Dessa tweets beskriver ofta 
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seriösa situationer som inte lämpar sig att skämta i. Utifrån detta går det att se ett 

samband i de formella tweetsen genom att sakliga och icke humoristiska texter ofta 

kombineras, och att detta framförallt görs genom upplysningar och berättelser från 

polisens arbete.  De få gånger som saklighet och humor kombinerades i dessa formella 

tweets var i korta humoristiska berättelser från poliser ”ute på fältet”. De formella 

tweetsen bestod till 53 % av sakligt skrivna texter och resterande 47 % var av emotiv 

karaktär. Bland de informella tweetsen var de av emotiv karaktär överrepresenterande 

med 63 % i förhållande till de sakliga tweetsens 27 %. Däremot var det, liksom det var 

med de formella tweetsen, en överväldigande majoritet av sakliga tweets som inte var 

humoristiska. Bland de informella tweetsen av emotiv karaktär var skillnaden i antalet 

mellan humoristiska och icke humoristiska tweets inte stor.  

 

5.1.7 Blogginläggen 

Vid djupare analys av det insamlade materialet kunde vi även se tendenser till att 

twitterkontot inte användes för att sprida viktig samhällsinformation eller varna/upplysa 

allmänheten om trafikstörningar eller dylikt. I dessa fall användes kontot mer som en 

privatperson oftast använder ett twitterkonto, genom att sprida vardaglig information 

som medborgarna egentligen hade klarat sig utan. En del av de händelser som 

förekommer i tweetsen är förmodligen vanliga i polisens vardag, men för en 

medborgare som står utanför denna värld kan de te sig ovanliga och emellanåt aningen 

bisarra. 
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  Analys 
I detta analyskapitel kommer vi att analysera twitterkontots tweets generellt efter den 

kategoriseringen som presenterats i resultatkapitlet. Den interpersonella 

analyskategorin kommer däremot att analyseras i förhållande till det som tidigare 

beskrivits som den typiska tweeten. Analysen sker metodologiskt med hjälp av 

Hellspong och Ledins kvalitativa analysmetod som presenteras i metodkapitlet. För att 

bistå vår argumentation i analysen kommer vi använda exempel som är signifikativa för 

respektive analysområde. 

 

6.1  Kontextuell analys 

I den typiska tweeten, som är en övergripande bild av samtliga tweets ur materialet, 

finns det en genomgående röd tråd som visar på att den verksamhet som återspeglas 

genom texterna är i en polisiär anknytning (se Bilaga 1). Denna anknytning kan ses 

tämligen självklar då det är ett polisiärt twitterkonto som vi undersöker samt att det är 

underordnat den svenska polismyndigheten. Det går dessutom att se tydliga spår av 

vertikal intertextualitet i den typiska tweeten eftersom flera meningsbyggnader skrivs i 

enlighet med vad som kännetecknas för kanslisvenska. 

 

“En man hotade att hälla bensin över sig själv och tända på. Patrull kunde ingripa 

innan hotet kunde verkställas. Överförd till psykiatrin.” - @YB_Sodermalm 2016-03-

14 

 

I exemplet ovan går det tydligt att se spår av kanslisvenskans syntax. Istället för att 

skribenten i denna tweet skriver “gå emellan” eller “gripa in” väljer dem att 

sammanfoga dessa två ord till “ingripa”. Detta är en ordsammansättning vilket är en 

klar egenhet från kanslisvenskans stilart (Teleman & Wieselgren u.å:102). Ordet 

“verkställas” som skribenten använder i exemplet är även det en egenhet ur 

kanslisvenskan syntax som kännetecknas som klichéartat ålderdomligt (Teleman & 

Wieselgren 1980:102). Kontots användande av sådana språkliga faktorer i sina tweets 

återspeglar en tydlig och frekvent användning av denna genretradition som enligt 

Löfgren m.fl. (1988) anses historiskt sett vara språkbruket inom myndigheters 

kommunikation. Som det går att tyda från tweeten ovan är dessa texter skrivna på ett 

sammanfattat och koncist vis. Den främsta anledningen till detta är rimligtvis Twitters 

gräns på 140 tecken per tweet, men denna gräns hjälper även texterna att behålla sin fart 

och spänning. Denna skrivstil går under begreppet Flash fiction och kännetecknas 

genom korta berättelser med kraftfulla narrativa inslag som får läsaren att tänka på 

meningen mellan raderna (Batchelor & King, 2014). 

 

Denna språkformalia är främst förekommande i tweets av formell karaktär men präglas 

även till viss del i de informella tweetsen, däremot i mindre utsträckning. I enstaka fall 

uppkommer det tweets som positionerar sig i ett sorts “formalitetslimbo” där tweeten är 

av informell karaktär men med inslag av kanslisvenska språkbruket och vice versa. 
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“Anställd på hamburgerrestaurang sade åt gäster att inte tvätta kläderna i handfatet. 

Åkte på käftsmäll. En gäst gripen för misshandel.” 

Skribentens språkval såsom “Anställd på hamburgerrestaurang” och “sade” är 

konkreta exempel på en formell struktur i texten. Däremot används talspråksordet 

“käftsmäll” för att symbolisera ett hårt slag mot ansiktet. En sådan konvergens av 

informellt och formellt språkbruk visar på kanslisvenska inslag trots att texternas 

informalitet. 

 

“Inledde passet med en tyst minut för den brandman som kördes ihjäl. En tankeställare. 

Arbetet på vägarna bland det farligaste vi gör.”- @YB_Sodermalm - 2016-02-10 

 

Vid första tillsyn kan ordvalen ovan te sig som formella. Men eftersom det finns en 

initial ellips i tweeten, vilket innebär att början av meningen utelämnas, är detta ett 

informellt språkbruk snarare än ett formellt. I ett korrekt skriftspråk skulle meningen 

inledas “Jag/vi inledde passet…” eller “Det är/var en tankeställare” (Teleman & 

Wieselgren, u.å:83-84).  Genom dessa exempel går det att tyda mönster på hur polisens 

anammar det som är historiskt sett både är ett utövat och fastställt myndighetsspråk 

genom en ny teknik där språkkulturen kräver en mer informell karaktär (Men & Tsai, 

2015). 

 

En kategori som är mestadels informell i sin karaktär är de roliga tweetsen. Bland de 

roliga tweetsen finns det i enstaka fall tweets som till viss mån kan anses vara lite 

olämpliga för en polis att markera. Följande är ett målande exempel på hur en sådan 

kontextuell relation markeras. 

 

“I dag är det pensionsutbetalning (nej inte mormors). Det märks genast att den samlade 

promillehalten skjuter i taket.” - @YB_Sodermalm - 2016-02-19 

 

För att förstå den kontextuella strukturen som skribenten använder sig av i denna tweet 

måste läsaren först och främst känna till det samhälleliga problem med sjukpensionärer 

som skribenten syftar på. Det är även rimligt att tolka tweetens budskap som en 

beskrivning av fenomenet att sjukpensionärer använder sina pensionspengar till att köpa 

alkohol. Genom den tolkningen och skribentens anspelan antyds en viss humoristisk 

kontext i den mån att skribenten ser detta som ett återkommande problem i sin vardag. 

Som Fraustino och Ma förklarar i sin artikel kan en sådan humoristisk och förlöjligande 

kontext vara mer kontraproduktiv än gynnsam om läsaren inte tycker att tweeten är rolig 

eller förstår skämtet (Fraustino & Ma, 2015). 

 

De roliga tweetsen utgörs till absolut störst del av emotionell karaktär (se Bilaga 1). Den 

emotionella kontexten i tweetsen anspelar på läsarens förmåga att se polisens värld som 

en känslosam och dramatisk miljö. Däremot är dessa underrepresenterade i materialet 

och det är de sakligt skrivna tweetsen som är absolut flest till antalet. De sakligt skrivna 

tweetsen beskriver polisens värld främst utifrån formell kanslisvenska med konkreta 

inblickar eller upplysningar i polisens vardag. Således går det att säga att skribenterna 
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förmedlar en värld av polisen som känslosamma och vanliga personer, men att de lägger 

tyngden på den polisiära rollen som en konkret och upplysande samhällsbeskyddare. 

Det finns även fall där polisen uttrycker sina åsikter i de publicerade inläggen. Följande 

är ett exempel på detta. 

 

“De nya hungriga poliserna som nu kommer till Skåne ska på heltid arbeta i ALMA-

kommenderingen. Säkert kort för att släcka entusiasm.” - @YB_Sodermalm 2016-02-

16 

 

Utan att behöva känna till tidigare inlägg som YB Södermalm publicerat om ALMA-

kommenderingen kan inläggets sista mening “Säkert kort för att släcka entusiasm” 

skapa förståelsen att de inte är positivt inställda till denna sortens kommendering. 

Situationskontexten i detta inlägg är att upplysa att nyutexaminerade poliser ska börja 

jobba heltid vid gränskontrollerna som upprättades vid svensk-danska gränsen under 

hösten 2015. För att förstå sammanhanget kring inlägget krävs det alltså en del 

förkunskap kring vad som pågår i samhället. De “nya hungriga” poliserna som 

författaren skriver om är rimligt att anta att de är nyutexaminerade poliser som är 

exalterade över att få kliva in i arbetslivet. Och “Skåne” är i detta fallet ett synonymt 

uttryck för gränskontrollerna. Att använda sådana synonyma uttryck och ord går emot 

kanslisvenskans krav på entydighet (Teleman & Wieselgren, u.å:99) och således kan vi 

se att detta tweet inte faller in under den vertikala intertextualiteten utan närmar sig mer 

det informella talspråket. Skribenterna väljer att bortse från kanslisvenskans språkbruk i 

avsikt att istället formulera sig humoristiskt, ett betydande tecken på informalisering. 

 

Ovanstående inlägg tillhör en av de två olika åsiktskategorierna vi funnit i materialet. 

Den andra typen av åsikter handlar mer om åsikter om medborgare, som vi kan se i det 

här exemplet: 

 

“Larm om att en man knivhöggs i halsen på McDonalds Slussen. Visade sig vara riggat 

med fejkblod och fejkkniv. Hur är vissa funtade?” - @YB_Sodermalm 2016-02-02 

 

Enligt talspråkets syntax om uteslutande av initial ellips kan vi konstatera att detta är ett 

mer informellt språkbruk snarare än formellt (Teleman & Wieselgren, 1980:83-84). 

Detta syns i inlägget genom att första meningen börjar med ordet “Larm” och inte “Ett 

larm” vilket hade varit mer korrekt skriftspråk och närmre den traditionella 

kanslisvenskan. Samma sak gäller för den andra meningen där författaren utesluter ordet 

“det” och inleder meningen med “visade”. Dessutom använder författaren ett uppenbart 

vardagligt språkbruk i inläggets sista mening och det är alltså inget inlägg som faller 

under den vertikala intertextualiteten (Hellspong & Ledin, 1997:56). 

 

 

6.2  Ideationell strukturanalys 
Bland de vanligaste förekommande twitterinläggen finns det en tydlig tendens till att 

temat är polisiärt anknutet. Makro-temat i de typiska tweetsen är relativt jämnt fördelat 
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mellan brottsrapportering och upplysningar. Bland dessa makroteman finns det en 

mängd olika mikroteman och olika perspektiv. Polisen erbjuder i de allra flesta fallen 

det som Hellspong och Ledin kallar för ett aktörsperspektiv, vilket innebär att det är 

subjektet i meningen som är i fokus snarare än sändaren eller mottagaren (Hellspong & 

Ledin 1997:136). Ett väldigt framträdande drag är att subjektet förlöjligas eller 

förnedras i texten vilket framgår tydligt i följande tweets sista mening. 

 

“Person fick inte hämta ut beslagtagen bil. Blev upprörd uppe i receptionen, skulle 

kväva sig genom att hålla för sin näsa. Patrull ingrep.” - @YB_Sodermalm 2016-03-18 

 

I detta fall är det alltså ett kontrollperspektiv de använder i texten. Eftersom tweets av 

denna karaktär är de absolut vanligaste i deras twitterflöde erbjuds mottagarna av 

informationen i väldigt stor utsträckning en uppfattning om att polisen har kontroll över 

de lagöverskridande situationer som pågår i den geografiska miljö de är verksamma. 

Makrotemat i exemplet är polisarbete och dess mikrotema är omhändertagande. 

Det är inte heller helt ovanligt att meningens subjekt på ett eller annat sätt förlöjligas 

eller förnedras i texten. Det presenteras i ovanstående tweet genom att personen “skulle 

kväva sig genom att hålla för sin näsa”. I tweeten framgår det inte i vilken utsträckning 

subjektet var seriös med sitt uttalande om att kväva sig själv, men om hen var allvarlig 

är det allmängiltigt att hålla sig för näsan inte är en särskilt effektiv metod. Vi ser detta 

således som att yttre befäl Södermalm förlöjligar subjektet. Med polisens positionering 

av att de har kontroll över situationen och subjektets förlöjligande kan vi se ett tydligt 

“vi-mot-dem-perspektiv” i de typiska twitterinläggen (Hellspong & Ledin, 1997:172). 

Polisen är den goda samhällsbeskyddaren som omhändertager personer som strider mot 

lagen. 

 

Subjektets förlöjligande är inte bara signifikativt för de typiska twitterinläggen utan är 

även vanligt förekommande i de tweets där de båda kontoinnehavarna uttrycker sina 

åsikter. Nedan följer ett exempel på detta: 

 

“Den dansande ynkryggen som bestal en 95-årig dam har åkt fast. Tror jag tar några 

danssteg själv!” - @YB_Sodermalm 2015-11-06 

 

Här är makrotemat upplysning och mikrotemat är åsikt. Det framgår tydligt att åsikten 

om “ynkryggen” som stal en 95-årig dams väska är en förnedring av subjektet i 

meningen. Perspektivet som de förmedlar genom detta tweet kan också kan ses som ett 

vi-mot-dem-perspektiv eftersom författaren visar på glädje över att “ynkryggen” har åkt 

fast genom att “ta några danssteg”. Vi-mot-dem-perspektivet blir allt tydligare i 

jämförelse med ytterligare ett opinionstweet, fast där subjektet framställs i mer positiv 

dager: 

 

“Pojken som överlevde attacken i Trollhättan -Jag ska bli polis och förbättra 

samhället- Rätt inställning!” - @YB_Sodermalm 2015-11-06 
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Subjektet i det här inlägget blir inte förlöjligad eller förnedrad. Han överlevde 

skolattentatet som ägde rum i Trollhättan under hösten 2015 och är således inte 

kriminell som subjekten oftast är i vårt material. Ställer vi då “ynkryggen” mot “pojken 

som överlevde attacken i Trollhättan” ser vi tydligt att polisen porträtterar sig över 

“ynkryggen” genom att förnedra honom och, för att generalisera, den kriminella 

verksamheten medan pojken har vänt en traumatisk händelse till en vilja att förbättra 

samhället. “Pojken” är en medborgare (vi), som är på polisens sida, och “ynkryggen” 

är den kriminella (dem) som strider mot polisen. Detta går även att koppla till den starka 

kårandan som YB Södermalm förmedlar på Twitter. Ordet “kollegan” är inte bara 

gällande för poliskollegan på samma station, utan för alla poliser i Stockholm, Sverige 

och resten av världen. När då “pojken som överlevde attacken” yttrar att han vill bli 

polis, inkluderas han i den globala, och starka poliskulturen. 

 

Ofta när YB Södermalm twittrade med tema “poliskultur” vävde de in emotionella 

värderingar i inlägget som vi kan se i följande exempel: 

 

“Mycket sorgligt att höra att brandmannen som blev påkörd igår dog. All värme och 

medkänsla till hans familj, vänner och arbetskamrater.” - @YB_Sodermalm 2016-02-

09 

 

I detta tweet använder författaren ett makrotema av “uniformskultur” med ett 

mikrotema av emotivitet. Propositionen i detta inlägg ligger i att polisen uttrycker 

medkänsla till brandmannen som är ett av uniformsyrkena tillsammans med polisen. 

Det perspektiv de använder är ett författarperspektiv, eftersom texten är skriven utifrån 

YB Södermalms synvinkel. (Hellspong & Ledin, 1997:136).  Eftersom författaren inte 

uttrycker att “jag/vi skänker all värme….” går det att tolka att det är ett frånvarande 

författarperspektiv som används, men eftersom texten innehåller flertalet ord som spelar 

på kan vi konstatera att ett författarperspektivet är närvarande (ibid.:137). 

 

Det finns även opinionsinlägg som har ett författarperspektiv där det tydligt går att 

urskilja att författaren är närvarande i texten (ibid.:136). Ett typexempel på ett sådant 

inlägg är följande. 

 

“Det är ett problem. Men det är knappast ett nytt problem. Resursslukande. 

Tidsödande. För barnets bästa? Knappast!” - @YB_Sodermalm 2015-12-09 

 

Det ska tilläggas att till detta tweet finns en länkad artikel från SVT om en autistisk 

flicka som blev transporterad från Lund till Boden av polisen (Lunneborg, 2015). 

 

I inlägg som de här är det vanligast att makrotemat är upplysning och mikrotemat är 

åsikt. Även om författaren inte uttryckligen påstår “jag tycker att…” är det tämligen 

uppenbart att författaren tycker att det påstådda problemet är både resursslukande, 

tidsödslande och absolut inte för barnens bästa. I det följande kommer ett annat tweet 

som också är skrivet i ett författarperspektiv. 
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“50.000 följare. Vi tackar för visat förtroende. “Där gick raketen!” som Jarl Kulle 

skulle ha sagt.” - @YB_Sodermalm 2015-11-06 

 

Författarperspektivet gör sig synligt i textens andra mening “Vi tackar för visat 

förtroende”. Men denna tweet hamnar inte i kategoriseringen opinionstweets utan 

snarare under kategorin mikroblogginlägg. I dessa tweets finns ett genomgående 

makrotema att underhålla. Mikrotemat skiljer sig åt i dessa mikrobloggsinlägg men det 

vanligaste mikrotemat är att humanisera. Detta ser vi som ett led av myndigheternas 

informalisering. Det kan vara skönt för läsaren att få ett avbrott från inlägg om 

brottslighet och polisiära upplysningar. Dessa avbrott som “humaniserar” polisen kan då 

leda till att medborgare ser polisen på ett vänligare sätt vilket i sin tur leder till ett ökat 

polisförtroende. Detta går i linje med vad Linjuan Rita Men och Wan-Hsiu Sunny Tsai 

diskuterar i sin studie Infusing social media with humanity: Corporate character, public 

engagement, and relational outcomes och beskriver att genom att humanisera och 

porträttera sig som vänliga, acceptabla och välskapta kan man skapa en intim och 

personlig användarinteraktion mellan sändare och mottagare (Men & Tsai, 2015). 

I polisens kommunikationsplan står det att all kommunikation ska vara baserad på 

expertis och fakta (Polismyndigheten, 2015). Med den ingången kan dessa 

mikrobloggsinlägg te sig som irrelevanta och oönskvärda sätt från polisens 

kommunikationsstabs ögon. Men som vi diskuterade ovan har dessa tweets en annan 

funktion, nämligen relationsbyggande och förtroendehöjande. YB Södermalm är alltså 

ett typexempel på en sådan decentraliserad kommunikationskanal som Meijer och 

Torenvlied skriver om i sin studie och resultatet från vår studie styrker således den 

hybridmodell han beskriver (Meijer & Torenvlied, 2016). I ledet för tweets som talar för 

myndigheters informalisering klassas även de roliga tweetsen. Följande är ett exempel 

på detta. 

 

“Varför har du inget bilbälte på dig då du kör bil? - Jag är så förkyld. Kan inte tänka 

klart. Måste varit en rejäl man cold.” - @YB_Sodermalm 2015-11-22 

 

Makrotemat för tweets i denna kategori är oftast polisiärt ärende med ett tydligt 

förnedrande aktörsperspektiv från skribentens sida. Skillnaden mellan dessa tweets och 

de typiska är att mikrotemat i de typiska tweetsen är att förmedla samhällsinformation 

till allmänheten medan mikrotemat för de roliga tweeten strävar mot ett mer 

underhållande syfte. Förvisso kan man tyda citatet ovan som en uppmaning att använda 

bilbälte i trafiken, men det humoristiska begreppet om personen som inte kan tänka 

klart på grund av en förkylning (kåserande stil) kan ge ett oförväntat resultat. Enligt 

Fraustino och Ma kan detta användandet av humoristisk kommunikation i ett 

uppmanande till en handling vara mindre verksamt än att förmedla uppmaning i ett mer 

konkret och icke humoristisk kommunikationssätt (Fraustino & Ma, 2015). Därför kan 

detta humoristiska perspektiv möjligtvis uppfattas aningen förlöjligande av 

trafikolyckor, en gestaltning som i sin tur bidrar till en bild av en avslappnad och 

personlig polis. Vid hårdragna slutsatser, möjligtvis även en oseriös uppfattning av 

svensk polis. Det krävs att poängtera att dessa humoristiska inslag är väldigt få med 

endast 16 % av det totala materialet. Trots detta tyder vårt resultat från den kvantitativa 
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undersökningen att informella tweet är lika många som de formella och det går heller 

inte att koppla humor till någon speciell formalitet. Således finns det inget som styrker 

på att humor används för att informalisera språkbruket, men det är möjligt att humor 

används som en metod i ett försök att närma sig mottagaren. De roliga tweetsen är oftast 

skrivet ur ett aktörsperspektiv då det ofta är meningens subjekt som är framträdande i 

inlägget. 

 

De informella tweetsen som publicerats av YB Södermalm utgjorde nästan exakt 50 % 

av de totala inläggen. Följande är ett exempel på ett sådant inlägg. 

 

“Planeringsenheten undrar om någon är sugen på att åka till Malmö och jobba 

gränskontrollerna 21-29 december. Tror den pucken blir svår..” - @YB_Sodermalm 

2015-12-01 

 

Makrotemat för detta tweet är polisarbete och mikrotemat är personalbrist. Det råder 

inga tvivel om att detta handlar om polisarbete eftersom gränskontrollerna numera 

behandlas av polisen. Att det mikrotemat handlar om personalbrist synliggörs genom 

två uttryck i texten. Det första är att planeringsenheter troligen har gått ut med en 

förfrågan till poliserna och frågat ifall det finns några som har intresse av att jobba i 

gränskontrollen. Det går därför att tyda att det saknas personal för arbetsuppgiften. Det 

andra är inläggets sista mening i kombination med de datum som presenteras i tweeten. 

Alltså att skribenterna tror att få poliser är villiga att resa till Malmö för att arbeta med 

gränskontroller över jul. Det perspektiv som används i tweeten är ett närvarande 

författarperspektiv. Det kan vi se genom att författaren uttrycker att han “Tror den 

pucken blir svår”. Även om författaren inte uttrycker sig i som första person vilket kan 

tolkas som en frånvarande författare. Men texten är informell och en initial ellips har 

används i denna text. Således är författaren närvarande i det här sammanhanget. 

De resterande 50 % av inläggen bestod således av formella tweets som vanligtvis brukar 

likna följande text: 

 

“Det har varit många larm om människor som ej mår bra. Flera har uttalat att de inte 

vill leva. På julen ställs mångas tillvaro på sin spets” - @YB_Sodermalm 2015-12-19 

 

Makrotemat i detta inlägg är polisarbete och mikrotemat är psykisk ohälsa. Makrotemat 

gör sig synligt genom att de fått in flera larm, vilket är ett ord som i detta sammanhang 

kopplas till polisiärt arbete. Mikrotemats proposition måste ses i två led för att bli 

begripligt. Det första ledet är “människor som ej mår bra” och det andra är “Flera har 

uttalat att de inte vill leva”. Om man bara ser det första ledet kan inlägget tolkas som att 

detta är ett ärende för sjukvårdare eller ambulanspersonal. Därför behövs det andra ledet 

för att förstå att det inte är någon fysisk sjukdom det slagits larm om, utan en psykisk 

sådan. I inlägget anammas ett aktörsperspektiv vilket vi kan se genom att varken 

sändare eller mottagare står i fokus i inlägget. Snarare är det subjekten som är i fokus 

här. Detta speglas genom att de skriver “Flera har uttalat…” och “...mångas tillvaro...”. 
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6.3 Interpersonell strukturanalys 

Skribenterna har ett tydligt tilltalssätt gentemot sina följare, tilltalet till medborgare. De 

skriver inte konkret “till medborgare” eller “du som bor i Sverige” men strukturen och 

sättet som de skriver på är i de flesta fall att informera om samhällsrelaterad 

information. Alltså att informera sina följare (medborgarna) om vad deras verksamhet 

(Polismyndigheten) gör, har gjort eller ska göra. Det finns ett mönster bland tweetsen 

som visar på användandet av negativa och positiva språkhandlingar. Positiva 

språkhandlingar förekommer oftast när skribenterna skriver om polisarbete och det 

arbete som andra poliser utför. 

 

“Det är många som kommer fram till oss här i Malmö och tackar oss för vårt jobb och 

för att vi är här. Trevligt med sådan uppskattning.” - @YB_Sodermalm - 2016-01-10 

 

Genom verktyget wordcount från gjordes en uträkning på förekomsten av ord och även 

en tabell över de mest använda orden rangordnades (Online Word Counter, u.å.).  Det 

framgår tydligt att det finns fler negativt laddade ord i texten än vad det finns positiva. 

Orden tyder på befallningar som kränker mottagarens handlingsfrihet. Detta negativa 

ordval från skribenternas sida är enligt Hellspong och Ledin att distansera sig från 

mottagaren (Hellspong & Ledin 1997:165). Däremot behöver inte denna distansering 

vara dålig bara för att den är negativ, och inte heller behöver det betyda att mottagaren 

kommer känna sig förnärmad eller kränkt. Skribenterna är poliser och dessa ord som är 

negativt laddade hör till polisens vardag. Det är därför förståeligt att skribenterna inte 

väljer att sortera ut dessa ord då texterna hade fått en helt annorlunda innebörd än vad 

som var avsiktligt. När skribenterna använder sig av negativa språkhandlingar görs detta 

ibland i samband med förtrolighetsstrategier. Denna strategi är ett sätt att markera 

närhet och samhörighet med mottagaren som ursäktar för intrånget i friheten, för att 

minimera känslan av ett intrång på mottagarens handlingsfrihet. Detta exempel 

använder sig av detta, men budskapet är underliggande berättelsen (ibid.:166). 

 

“En långtrådare körde av färjan. Föraren konstaterades ligga inte långt ifrån gränsen 

för grovt rattfylleri. Ingen vi vill ha på vägarna.” - @YB_Sodermalm - 2016-01-02 

 

Skribenterna menar att alkoholpåverkade inte får köra bil enligt lag. Strategin i denna 

tweet blir således att skapa kontakt med mottagaren genom att säga “ingen vi vill ha på 

vägarna”. Rimligtvis skulle ingen vilja möte denna fulla lastbilschaufför när de vistas i 

trafiken och därför skapas en kontakt, som bygger på denna uppfattning, mellan 

skribent och mottagare. Denna kontakt lindrar därmed intrånget som skribenterna gör på 

mottagarens handlingsfrihet om att köra bil. 

 

Skribenterna använder endast direkt tilltal i de tweets som syftar till att upplysa 

mottagaren. Det riktar sig bestämt till medborgaren med antingen en fråga eller 

information. Lägg märke till tilltalet i följande exempel. 
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“Arbetet mot svarttaxi fortsätter. Viktigt att få bort dessa förare. Du som kund 

understödjer en ibland grovt kriminell verksamhet” - @YB_Sodermalm - 2015-11-21 

 

Ett sådant tilltal klassas som ett informellt talspråksbruk. Att skribenterna använder sig 

av detta talspråksbruk i absolut största majoritet av sina tweets ter sig inte konstigt då 

du-andet  i flera decennier varit ett svenskt accepterat tilltal (Löfgren m.fl.1988:109-

112). Trots detta går det inte att tolka detta Du-ande som personligt riktat mot en 

specifik mottagare utan till samtliga av kontots följare, alltså medborgaren. 

Kanslisvenskan kännetecknas genom sitt opersonliga förhållningsätt gällande såväl 

avsändare som mottagare (Teleman & Wieselgren u.å:98). Med detta sagt går det inte 

att se detta Du-ande som en del av kanslisvenskans språkbruk. 

 

Som exemplet ovan visar präglas majoriteten av tweetsen av understrykningar från 

skribenternas sida. Dessa understrykningar visar på hur säker skribenterna är på sin sak, 

se “Viktigt att få bort dessa förare”. En mildare variant hade varit i still med “dessa 

förare borde misstänkas för brott”. Dessa understrykningar fungerar som markörer för 

säkerhet, tillförsikt och auktoritet. Detta strider mot vad som kännetecknas för 

kanslisvenskans objektiva förhållningssätt då text inte ska använda sig av subjektivt 

tyckande (ibid.:98). 

 

 Sammanfattning 

7.1 De typiska tweetsen 

Den typiska tweeten är en övergripande bild av den verklighet som YB Södermalm 

presenterar genom sina twitterinlägg. Det finns en röd tråd som visar på att den 

verksamhet som återspeglas i texterna är i en polisiär anknytning. Det går dessutom att 

se tydliga spår av vertikal intertextualitet i den typiska tweeten eftersom flera 

meningsbyggnader skrivs i enlighet med vad som kännetecknas för kanslisvenska. De 

kanslisvenska dragen i de typiska tweetsen är bland annat ordsammansättningar och 

klichéartade ålderdomliga ord eller satser. Bland de typiska tweeten var det polisarbete 

eller upplysning som var de vanligaste makrotemana. Mikrotemana skiljde sig också åt 

till viss del men det vanligaste var omhändertagande. Det var inte heller ovanligt att YB 

Södermalm förlöjligade eller förnedrade aktören i tweeten. Skribenterna tilltalar 

medborgarna i sina tweets och detta görs till stor del genom du-ande. I en ordräkning 

visade det sig att negativt laddade ord förekom oftare än positiva, en faktor som går att 

koppla till verksamhetens natur som polisiär. Skribenterna använder sig av strategier för 

att lindra intrånget på mottagarnas handlingsfrihet genom gemensamma värderingar. I 

skribenternas språkbruk används understrykningar till stor del, något som inte tillhör 

den traditionella kanslisvenskan då den inte klassas som objektiv. 

 

7.2 De formella tweetsen 
De formella tweetsen är skrivna på ett formellt sätt som går i led med kanslisvenskan. 

Detta sätt kännetecknas genom inslag eller uppbyggnader som är i enlighet med 

kanslisvenskans förutsättningar och syntax. Det vanligaste makrotemat är antingen 
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polisarbete eller upplysning. Mikrotemat är väldigt varierande och det är svårt att ge en 

generell bild av detta. I exemplet vi använde var mikrotemat psykisk ohälsa. 

I inlägget anammas ett aktörsperspektiv vilket vi kan se genom att varken sändare eller 

mottagare står i fokus i inlägget. Snarare är det subjekten som är i fokus här. Detta 

speglas genom att de skriver “Flera har uttalat…” och “...mångas tillvaro...”. 

Skribenterna intar därmed ett kollektivt perspektiv i tweeten. 

 

7.3 De informella tweetsen 

De informella tweetsens har inslag av vardagligt eller talspråkets syntax och 

förutsättningar. Genom detta rör sig tweetsen bort från kanslisvenskan. Makrotemat för 

de informella tweetsen är antingen polisarbete eller upplysning. Det finns alldeles för 

många mikroteman för att kunna göra en generell bild av detta tema, men i det exempel 

vi tog upp i den ideationella strukturanalysen belös vi ett inlägg med mikrotema 

personalbrist. Det vanligaste perspektivet som användes var, precis som i ett de 

exemplen som visades, ett närvarande författarperspektiv. 

 

7.4 De roliga tweetsen 
De roliga tweetsen är mestadels informella i sin karaktär. De situationskontextuella 

relationerna bland de roliga tweetsen är oftast lättdefinierade men kan i enstaka fall gå 

över en gräns för vad som kan anses olämpligt för en polis att skämta om. Det exempel 

vi tog upp visar att polisen skämtar om att sjukpensionärer spenderar sina 

pensionspengar på att köpa alkohol. Något som enligt tidigare forskning kan vara en 

kontraproduktiv användning av humor. Makrotemat för tweets i denna kategori är oftast 

polisiärt ärende med ett tydligt förnedrande aktörsperspektiv från skribentens sida. 

Skillnaden mellan dessa tweets och de typiska är att mikrotemat i de typiska tweetsen är 

att förmedla samhällsinformation till allmänheten medan mikrotemat för de roliga 

tweeten strävar mot ett mer underhållande syfte. Det humoristiska angreppsättet kan 

möjligtvis uppfattas aningen förlöjligande av den polisiära situationen och kan bidra till 

en gestaltning av en avslappnad och personlig polis. De roliga tweetsen är oftast skrivet 

ur ett aktörsperspektiv då det ofta är meningens subjekt som är framträdande i inlägget. 

 

7.5 Opinionstweetsen 

Den tyckande tweetsen har framförallt åsikter om två olika saker; samhällsfrågor eller 

tidningsartiklar och om medborgarna. Situationskontexten i dessa tweets skiljer sig inte 

särskilt mycket åt utan båda typerna av åsikter är ofta mer informella i sin syntax. De 

bryter bland annat mot kanslisvenskans entydighet och använder sig av initiala ellipser 

och faller således inte in under den vertikala intertextualiteten. Det är även vanligt 

förekommande att de använder uppenbara talspråk som “hur är vissa funtade?”. Den 

tyckande polisens makrotema är antingen polisarbete eller upplysning med ett 

mikrotema som berör åsikter om antingen samhällsfrågor, debattartiklar eller 

medborgare, beroende på vilket makrotema inlägget har. Åsikterna om medborgarna 

skiljde sig åt väldigt mycket beroende på vilken typ av medborgare som var 

framträdande i texten. De kriminella medborgarna blev antingen förnedrade eller 

förlöjligade medan icke-kriminella medborgare porträtterades i mer positiv dager. Detta 
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kopplade vi till ett vi-mot-dem-perspektiv. Åsikterna om samhällsfrågor eller 

tidningsartiklar var oftast präglade av ett makrotema av upplysning och mikrotema 

åsikt. Det var vanligast att dessa skrevs med ett författarperspektiv. 

 

7.6 De känslosamma tweetsen 
Den emotionella kontexten i tweetsen anspelar på läsarens förmåga att se polisens värld 

som en känslosam och dramatisk miljö. I formellt skrivna inlägg förmedlar den 

känslosamma polisen en värld av polisen som känslosamma och vanliga personer, men 

lägger tyngden på den polisiära rollen som en konkret och upplysande 

samhällsbeskyddare. I informellt skrivna texter var de dock mer känslosamma med 63 

% tweets av emotiv karaktär. I det exempel vi tog upp var makrotemat uniformskultur 

och mikrotemat emotivitet. Tweeten var skrivet i ett frånvarande författarperspektiv. 

 

7.7 Blogginläggen 
Blogginläggen sprider inte någon viktig samhällsinformation för att varna/upplysa 

allmänheten om aktuella händelser. I dessa fall används kontot mer som en privatperson 

oftast använder ett twitterkonto, genom att sprida vardaglig information som 

medborgarna egentligen hade klarat sig utan. Det vanligaste perspektivet är ett 

närvarande författarperspektiv. Makrotemat som den bloggande polisen använder mest 

är att underhålla och mikrotemat är humanisering. 
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 Slutdiskussion 
Utgångspunkten för vår studie var skillnaden mellan informellt och formellt språk på 

myndighetsrepresentanten yttre befäl Södermalms twitterkonto. Genom kåserande texter 

som innehåller såväl värderingar som åsikter har kontot fått stor medial uppmärksamhet 

och blivit populärt hos medborgarna. Problemet som intresserade oss för var just att 

myndighetsrepresentanter, som historiskt har varit väldigt formella i sitt språk, nu i 

större utsträckning använder sig av kommunikationskanaler som kräver ett mer 

informellt språk. Med boken “Hej, det är från försäkringskassan” skriven av Orvar 

Löfgren m.fl., som handlar om myndigheters informalisering, i åtanke tillsammans med 

den nya kommunikationstekniken som tillkommit de senaste åren undersökte vi hur 

externkommunikationen såg ut på Yttre Befäl Södermalms twitterkonto samt hur olika 

medborgare framställs i den pars pro toto-verkligen vi blir erbjudna. Syftet med studien 

var att kartlägga yttre befäl Södermalms twitterkonto (@YB_Sodermalm) för att 

undersöka myndighetskommunikationens informalisering på sociala medier. Vidare 

ville vi även studera hur den verklighet som yttre befäl Södermalm erbjuder i sitt 

twitterflöde såg ut och undersöka om denna myndighet hade domesticerat det digitala 

PR-verktyget. Detta syfte mynnade ut i följande frågeställning:  

 

 Har myndighetskommunikationen på Twitter blivit informaliserad?  

 Hur ser verkligheten som presenteras i yttre befäl Södermalms twitterflöde ut? 

 Har myndigheterna domesticerat det digitala PR-verktyget?  

 

För att besvara den första frågan vänder vi oss tillbaka till vår analys för att se i hur stor 

utsträckning Yttre Befälen på Södermalm använder sig av informellt språk. Den 

kvantitativa analysen visade på att 157 av 313 tweets var informella. Detta är ett 

argument i sig att det finns tendenser till en informalisering hos den undersökta 

myndighetsrepresentanten eftersom hälften av tweetsen är informella. Men det lämnar 

ju 156 formella tweets som utgör en näst intill lika stor del av materialet. Således kan vi 

inte enbart på den kvantitativa analysen helt avgöra hur långt informaliseringen gått 

ännu. När vi kollar på den kvalitativa analysen av samtliga exempel i analysen som har 

kodats som informella kan vi konstatera att det faktiskt är vanligare att de bryter mot 

kanslisvenskans förutsättningar och syntax än att de faktiskt använder något från 

talspråkets syntax eller förutsättningar, även om det sistnämnda också förekommer. När 

vi då tar den kvalitativa analysen med i åtanke är det kanske rimligare att prata om en 

brytningsperiod från kanslisvenskan mot en informalisering snarare än att säga att 

myndighetskommunikationen i det här fallet till viss del är informaliserad.  

 

Detta går i linje med vad Meijer och Torenvlied diskuterade. Även deras studie fick 

fram resultatet att det var en brytningsperiod mellan gamla och nya 

kommunikationsstrukturer. De fortsätter med att säga att detta har blivit en 

hybridmodell för myndigheters externa kommunikation eftersom de byråkratiska 

förhållningssätten inte passar in på omvärldens komplexa och dynamiska 

informationsnivå (Meijer & Torenvlied, 2016). Detta är även något som Löfgren m.fl. 

är inne på då de påstår att samhället blivit mer komplicerat under efterkrigstiden och 
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myndigheternas behov av att nå ut med information ökade i takt med medborgarnas 

behov av att bli informerade (Löfgren m.fl. 1988:108-109). Studien av Bonson m.fl. 

visar att lokala myndigheter använde sig av IKT för att öka transparensen i sin 

kommunikation för att öppna möjligheten för e-demokrati. Det visar sig dock att e-

demokratin är i ett tidigt stadium och att myndigheter och andra offentliga 

organisationer ofta ligger efter i förhållande till allmänhetens utveckling inom detta 

område (Bonson m.fl. 2012).  

 

Att myndigheten ligger efter i IKT-utvecklingen kan vara en förklaring till denna 

brytningsperiod som just nu råder i den myndighetskommunikation vi undersökt. Det 

kan vara styrdokument från högre upp i organisationshierarkin är inte alltid uppdaterade 

och att lokala myndighetsrepresentanter således förhåller sig till 

kommunikationsstrategier som inte längre är aktuella varken för samhället eller för den 

kanal den presenteras i. En annan förklaringsmodell till den rådande brytningsperioden 

mellan formell och informell kommunikation kan vara Twitters begränsade teckenantal. 

Den traditionella kanslisvenskan har historiskt gömt både mottagare och sändare bakom 

långa och komplicerade meningsbyggnader (Teleman & Wieselgren, u.å.:100). Men när 

myndigheten begränsas till att formulera sitt budskap på 140 tecken kommer textens 

språk och syntax att förändras.  

 

När man lägger ihop den analys vi gjort kan vi urskilja en polisvärld som består av en 

polis som rapporterar om sitt polisarbete eller upplyser allmänheten ur ett 

författarperspektiv där han stundtals är närvarande i texten och stundtals frånvarande. 

Polisen har en språktradition och historia av den traditionella kanslisvenskan men 

Twitter kräver ett annat språkbruk, dels för att få plats med informationen på 140 tecken 

och dels för att nå till mottagarna. Därför kan man se en språk-kamp mellan det formella 

och det informella språkbruket. Trots polismyndighetens kommunikationspolicy säger 

emot personliga åsikter i den externa kommunikationen (Polismyndigheten, 2015) är det 

ganska vanligt förekommande att författarna uttrycker opinion kring samhällsfrågor, 

tidningsartiklar och medborgare. Till viss del uttrycks det även känslor i twitterinläggen, 

som när en kollega eller medborgare går bort. Det kan även hända att författarna 

publicerar inlägg som är irrelevanta för samhället och således använder twitterkontot 

som en vanlig privatperson. När författarna skämtar i sina inlägg uppskattas det ofta av 

allmänheten, men det finns fall då de passerar gränsen för vad som är socialt accepterat 

för en polis att skämta om. När författarna använder medborgare som subjekt i sina 

tweets skiljer det sig mycket åt hur de framställs. En kriminell medborgare framställs 

ofta på ett förnedrande eller förlöjligande manér medan den vanliga medborgaren 

porträtteras allt mer positivt. 

 

Framställningen av olika medborgare på olika sätt kopplar vi det Hellspong och Ledin 

(1997) kallar text-jag och text-du. Men eftersom vi i vår studie talar om flera personer 

har vi valt att ändra pronomen-formen från singular till plural. Det blir då alltså ett text-

vi- mot text-dem-perspektiv i texterna. I fall då en kriminell medborgare på något vis 

porträtteras negativt ingår de i klassen text-dem, alltså de andra som inte har begripit 

hur samhället fungerar och sjunker ner till kriminell verksamhet. De övriga 
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medborgarna inkluderas då med polisen i kategorin text-vi som de förståndiga och 

godhjärtade medborgarna som följer samhällets regler och normer.  

 

Som vi ser i texten om vilken värld som erbjuds i YB Södermalms twitterflöde är de på 

väg att domesticera den digitala PR-strategin. De har en öppen profil där det framgår i 

namnet att kontot tillhör de yttre befälen som är stationerade på Södermalm, de 

använder retoriska begrepp som engagerar medborgarna och väcker uppmärksamhet 

och de använder multimediala verktyg som att länka vidare information och hämta 

information från andra. Men de uttrycker sina personliga åsikter ganska ofta i detta 

material, vilket går emot Yaxleys teori om digital PR (Theaker, 2012:413-418). De 

följer inte heller Polismyndighetens kommunikationspolicy, att alltid grunda all fakta i 

externkommunikationen på expertis och fakta och att inte uttrycka egna åsikter, för att 

uppnå organisationsmålen. För att konkludera så kan vi se att det är en domesticeringen 

av PR i myndighetsutövandet i sociala medier på väg, men den är inte helt framme 

ännu.  

 

Det är även viktigt att tänka på att det som presenteras i YB Södermalms twitterflöde  

inte speglar hela polisvardagen. Detta ska snarare ses som en del av den helhet som 

utgör en polis vardag som författarna presenterar, alltså en pars pro toto-verklighet.  

 

Med ovanstående slutsatser från undersökningen tycker vi att vi uppnått vårt syfte. Vi 

hade ett stort material att basera vår analys på, vilket ledde till att vi kunde göra en 

grundlig analys av hur YB Södermalms kommunikation såg ut och vilken värld de 

förmedlade. Den kvantitativa analysen gav en god överblick över språket i twitterflödet 

medan den kvalitativa analysen gav en djupare förståelse för både språk och innehåll i 

vårt material. Den strukturella analysen var väldigt bra lämpad för vår undersökning då 

den ramade in många väsentliga delar av vår studie. Vi bytte ut den textuella 

strukturanalysen som Hellspong och Ledin (1997) tar upp i sin bok Vägar genom texten 

- Handbok i brukstextanalys mot de två stilistiska ytterpunkterna som Teleman och 

Wieselgren (1980) har listat som bra mätverktyg för att mäta vilken stil texten har. Detta 

gjorde vi eftersom Hellspong och Ledins metod var mer kvantitativt inriktad och 

Teleman och Wieselgrens var mer kvalitativ och inriktad mot formella kontra 

informella texter, vilket är mer relevant för vår studie.   

 

Denna uppsats bidrar till forskningen om myndigheters kommunikation på sociala 

medier och lämnar ett nytt och uppdaterat avtryck i myndighetsinformaliserings-

forskningen. Eftersom vår undersökning endast undersöker en myndighetsrepresentant 

finns det fortfarande ett öppet forskningsfält för framtida forskning att göra en 

jämförelseanalys mellan två eller flera myndighetsrepresentanter. Denna 

jämförelseanalys kan antingen göras inom samma myndighet eller mellan olika 

myndigheter. Det finns även möjlighet för framtida forskning att göra en 

jämförelseanalys mellan olika sociala medie-plattformar eftersom vår studie enbart 

fokuserar på Twitter.  
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Bilaga 2 Definitionslista 

Datum 

När inlägget publicerades 

 

Text 

Vad stod det i inlägget 

 

Länk 

Ifall det fanns en länk kopplad till inlägget placeras den i denna kolumn 

 

Tema 

Vad inlägget handlar om 

 

Formell 

Språkligt konservativ. Verbformer som draga istället för dra, fast sammansatta 

verbpartiklar istället för lösa (insätta istället för sätta in). Äldre funktionsspråk som 

därom och därest. Det som passar i den traditionella kanslisvenskans förutsättningar och 

syntax.  

 

Informell 

Om det finns jargongspråk eller talspråk i texten klassas den som mer informell, alltså 

de tweets som passar i talspråkets förutsättningar och syntax. 

 

Emotiv 

Retoriska grepp som skapar känslor i språket. Volymökning som tretal, stegring, 

hopning och anafor. Växlingar mellan långa och korta meningar. Överdrifter, 

underdrifter och ironi samt läsarengagemang genom bland annat retoriska frågor och 

tilltal. Värdeord (både positiva och negativa). Krystade roligheter. Talaktsadverbial 

(minsann och djävlar anamma).  

 

Saklig 

Frånvaro av emotivt språkliga drag 

 

Humor 

Tweets som är roligt skrivna, eller tweets som är menade som ett humoristiskt inslag. 

 

Icke-humor 

Om inlägget inte innehåller humoristiska drag, eller inte är roliga 

 

Polisiärt 

Om texten är förknippad med polisiärt arbete 

 

Icke-polisiärt 

Om texten inte är förknippad med polisiärt arbete 

 


