
Sociala poliser
En diskursanalytisk studie om @YB_Sodermalm på Twitter

Jonathan Dubár

Peter Widén

Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



!  
Jonathan Dubar & Peter Widén 

V0012F, Examensarbete MKV Kandidat, Lp4, V17 

Handledare: Anette Forsberg 

Sociala poliser 

!  
En diskursanalytisk studie om @YB_Sodermalm på Twitter 

av 

 Jonathan Dubar      &     Peter Widén 

 Joadub-4@student.ltu.se                 Petwid-4@student.ltu.se 

!1

mailto:Joadub-4@student.ltu.se


Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur företrädare för polisyrket som privatpersoner fram-

ställer samhället och deras relation till följarna genom @YB_Sodermalms inlägg på Twitter. Med 

ett diskursteoretiskt ramverk granskas deras språkliga framställningar på Twitter som sedan tol-

kas ur Foucaults diskurs- och maktperspektiv. Materialet som analyserats är 38 twitterinlägg i 

form av text och bild tillhörande @YB_Sodermalm samt 335 kommentarer tillhörande de 38 

twitterinläggen. Metoden är diskursanalys där ett antal diskursanalytiska verktyg valts ut för att 

undersöka @YB_Sodermalms språkliga konstruktioner på Twitter. I analysen framträder varie-

rande framställningar av @YB_Sodermalms konstruktioner, där vi finner olika diskurser. Resul-

taten visar bland annat på att @YB_Sodermalm framställs som formell och saklig men också 

ibland som personlig och skämtsam. Vi finner även flera tekniker av makt och maktutövning uti-

från Foucaults idéer om den disciplinära makten.  

Nyckelord: Twitter, Poliser, Foucault, Diskursanalys, YB_Sodermalm, Kommentarer. 

The purpose of this study is to investigate how representatives of the police place themselves as 

individuals in relation to the community and how their relationship to their followers look 

through their tweets. With a discourse-theoretical framework, their language is analysed and re-

viewed on Twitter, which is then interpreted from Foucault’s discourse and power perspective. 

The material that we have analysed in the following paper is 38 Twitter posts. A number of di-

scourse analytical tools have been selected to investigate @YB_Sodermalm’s linguistic construc-

tions on Twitter. The analysis shows various preparations of their rhetoric, where we find diffe-

rent dialogues. The results show, among other things, that @YB_sodermalm present themselves 

as formal and objective but also at times as personal and playful. We also found several techni-

ques of power and power-exercise based on Foucault's ideas of disciplinary power. 

Keywords: Twitter, Police, Foucault, Discourse analysis, @YB_Sodermalm, Comment 
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1. Inledning 

Sociala medier bidrar med mycket information, personliga åsikter och medling. Det kan vara 

alltifrån antirasistiska krönikor till roliga kattbilder och vardagstexter som sprids med vinden ge-

nom mötesplatserna på internet. Sociala medier har blivit en stor mötesplats och en funktionell 

förutsättning för många människor. Det gäller inte bara privatpersoner, utan också företag, statli-

ga institutioner och myndigheter som kommunicerar och marknadsför sig på de internetbaserade 

mötesplatserna. Vilket medför en spridning av diverse information och budskap till en stor andel 

av befolkningen på ett enkelt och smidigt sätt. Under vårt eget vardagliga surfande på sociala 

medier har vi båda tagit del av twitterkontot @YB_Sodermalm som utmärker sig på Twitter ge-

nom att blanda arbetsrelaterade incidenter och information med personliga åsikter och resone-

mang. Många av deras inlägg har orsakat debatt och engagerat många av deras följare samt ut-

omstående. De individer vars yrke är polis och som porträtterar polisrollen samt det vardagliga 

arbetet som polis men som använder sig av personliga resonemang och inte representerar sin ar-

betsgivare blir huvudämnet i vår uppsats. Kontot @YB_Sodermalm tycks alltså bryta mot de 

förväntningar som finns kring myndighetens traditionella sätt att kommunicera och utgör därmed 

en förändrad diskurs som är intressant. Eftersom att @YB_sodermalm är öppna med sin yrkes-

roll som polis på Twitter finner vi det intressant att granska hur de för sig på Twitter då det är ett 

relativt nytt fenomen, och därmed ett mindre beforskat område som gör det vetenskapligt intres-

sant att studera. Då poliser har en formell maktposition i samhället med befogenheter att skapa 

ordning och säkerhet är det samhällsrelevant att ur ett maktperspektiv granska hur de uttalade 

poliserna som twittrar privat förhåller sig till sin myndighetsroll. Vi vill därför genom denna stu-

die studera hur @YB_Sodermalm framställer sig själva och sin relation till medborgarna på 

Twitter. 
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1.1 Bakgrund  

I detta avsnitt presenterar vi en bakgrund om Twitter och twitterkontot @YB_Sodermalm för att 

lättare kunna ge en förståelse och inblick i hur det fungerar och vad det är. 

1.1.1 Twitter 

Mikrobloggen Twitter är ett socialt medie där olika användare delar med sig av olika meddelan-

den kallade “tweets”. Meddelanden kan vara upp till 140 tecken. På så sätt sprids, delas och dis-

kuteras alla sorters ämnen i en snabb och rask takt. Genom vad som kallas “follow-funktionen” 

finns det också möjlighet att prenumerera på andra användares inlägg. Detta leder till att man 

skapar sig en egen sfär av människor i sitt flöde där man kan se vad folk skriver. Det går också 

att återpublicera andras tweet som leder till att information kan spridas mycket snabbt mellan 

människor, denna funktion kallas för retweet (Hamngren, Odhnoff & Wolfers, 2009. s.199). Över 

en viss tid har mikrobloggandet utvecklats till att bli en kanal för nyheter och mediebevakning. 

Om man lägger till ett strecktecken (#) framför sökord blir detta ett offentligt sökord och alla får 

möjlighet att söka på detta meddelandet. Dessa sökord kallas för hashtag vilket används för att 

kategorisera tweets. Användandet av hashtag gör det lätt att föra längre diskussioner och följa 

dessa trots begränsningen av 140 tecken. Med detta smalnar man också av stora mängder ström-

mar till ett mer hanterbart flöde. Genom att också använda sig av @ tecknet framför ett använ-

darnamn finns det också en möjlighet att adressera enbart användaren till ett konto. (Hamngren, 

Odhnoff & Wolfers, 2009, s.200) 

“Anslut med dina vänner och andra fascinerande personer. Få omedelbara uppdateringar om de 

saker som intresserar dig. Följ händelser medan de pågår - i realtid, från alla vinklar.” (Twitter, 

2017) 
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1.1.2 @YB_Sodermalm 

Twitterkontot YB_Sodermalm står för yttre befäl södermalm, som är utryckningsverksamheten i 

Stockholm city. Kontot används av Viktor Adolphson och Johan Säfström som är de två yttre be-

fälen i södermalm. Kontot har 112 865 följare (2017-03-30) och förmedlar polisrelaterade infor-

mationer och nyheter men även personliga åsikter och resonemang. Kontot för även flitigt dis-

kussioner med andra twitteranvändare.  

1.2 Privat-offentlig 

Goffman beskriver en individ som en kombination av olika roller (2004). Innebörden i dessa rol-

ler är dock inte av fiktiv karaktär utan är en bild av individens jag, beroende på vilken situation 

som råder. Goffman (2004) påstår att individens roll är beroende av den kontext i vilken man för 

tillfället agerar/framställer sig själv. Han berättar om en händelse där en soldat stoppar en militär-

jeep för att begära papper på vem som har givit sin tillåtelse till att jeepen körs civilt. Föraren är 

klädd i civila kläder och tillsammans med sin fru vilket gör att soldaten går in i en överordnande 

roll för att visa sin auktoritet till att upprätthålla lag och ordning. Medans soldaten tittar på pap-

perna plockar den civile föraren fram sin generalsmössa och sätter på sig den. När soldaten 

kommer tillbaka har rollförhållandet gällande överordnad i interaktionen skiftat, detta då han 

känner igen generalsmarkeringen på mössan och ber om ursäkt för missförståndet, han kände 

inte igen generalen i civila kläder (Goffman, 2004, s.150). Detta illustrerar hur beroende indivi-

der är av sina respektive roller, beroende på situationen samtidigt som man är beroende av att 

byta roll för att upprätthålla den sociala ordningen. Generalen gick från att vara privat till offent-

lig och soldaten från att vara auktoritärt överordnad till att vara underordnad. Goffman (2004) 

menar att varje individ har flera roller att ta hänsyn till beroende på de individer som medverkar i 

händelsen.  

Då vår studie undersöker hur företrädare för polisyrket som privatpersoner för sig på Twitter an-

ser vi att balansgången mellan polis och privat är viktig att ta upp. Likt historien om soldaten och 

militärjeepen så finner vi det svårt att ibland se när @YB_Sodermalm uttalar sig privat eller som 
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poliser. Eftersom att @YB_Sodermalms twitterprofil är en bild på Viktor Adolphson och Johan 

Säfström iklädda polisuniform samt att de informerar om att de är yttrebefäl inom utrycknings-

verksamheten i deras Twitter bio så får man, vid första anblick, en känsla av att de alltid skriver 

som poliser. Men eftersom att de delger händelser som inte har något med polisen som organisa-

tion att göra och uttrycker personliga åsikter och resonemang så blir kontot en balansgång mellan 

polis och privat.  

     

    

   

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom en diskursanalys analysera hur företrädare för polisyrket som 

privatpersoner beskriver händelser på Twitter. Studien kommer även analysera hur kommenta-

rerna ser ut i inläggen. Våra frågeställningar är: 

■ Hur framställs samhället och personer i inläggen? 

■ Vilka tekniker för maktutövning kan urskiljas i dessa diskursiva konstruktioner? 

■ Hur skriver privatpersoner som kommenterar inläggen och hur besvaras de? 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskningen på området om myndighets-
kommunikation i förhållande till underhållande informalisering och profilering. Vi lyfter även 
fram forskning om polisens publik på sociala medier och myndigheters användning av sociala 
medier. Avslutningsvis presenteras en forskningsartikel om journalisters relation med Twitter. 
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3.1 Underhållande information och profilering 
Meijer och Torenvlied undersökte i en studie relationen mellan myndigheters organisationskom-

munikation och sociala medier. De riktade mestadels in sig på Twitter och syftet med studien var 

att se om användandet av Twitter  kan avbyråkratisera en myndighets externa kommunikation. 

Studien analyserade den holländska polismyndigheten och 982 av deras twitterkonton. Under-

sökningen visade att majoriteten av twitterkommunikationen används genom fördelade kanaler 

och att de flesta poliserna som twittrade använde sig av en opersonlig identitet. Undersökningen 

visar även på förändringar där de gamla och nya kommunikationsstrukturerna  strålar samman 

till en blandad modell för extern kommunikation på sociala medier. Meijer och Torenvlied anser 

att ett byråkratiskt förhållningssätt inte passar för dagens offentliga organ eftersom informations-

samhället bygger på omvärldens komplexa och föränderliga informationsbehov.  Myndigheter 

behöver därför anpassa sig till medborgarnas mer uppskattade sätt till att inta information, som är 

varierande. Det för att myndigheterna inte ska tappa sin effektivitet och legitimitet. I studien 

framkom det även att enskilda poliser fortfarande förhöll sig till organisationens styrdokument 

men att de var verksamma på en lokal nivå då medborgarna och omvärlden ställer krav på lokal 

förankring och personlighet (Meijer & Torenvlied, 2016).   

Ett personligt angreppssätt i sociala medier kan öka engagemanget hos allmänheten och förbättra 

relationen mellan allmänheten och organisationen, det menar Men och Tsai i sin studie av före-

tagsidentiteter. I studien visar man på att företagsidentiteter som utvecklar meningsfulla interak-

tioner och relationer med dagens digitala kunniga målgrupper anses som mer humanitära. Orga-

nisationer bör därför fokusera på att humanisera sig själva och porträttera sig som vänliga för att 

skapa en god integration och förbättra relationen med målgruppen. Ett sådant nätverksbyggande 

skapar positiva attityder gentemot organisationen. Men och Tsai menar att sociala medier har bli-

vit en viktig och nödvändig kanal för att engagera allmänheten och skapa goda relationer med 

sina intressenter online  (Men & Tsai, 2016). 
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För att närma oss Twitter som är det fält vi skall studera har vi valt att lyfta fram de två ovanstå-

ende studierna som är gjorda av Meijer & Torenvlied samt Men & Tsai. De förstnämnda under-

sökte relationen mellan myndigheter och privatpersoner som visade på att de opersonliga och 

personliga kommuikationsstrukturerna strålar samman till en blandad modell av kommunikation 

vilket, enligt Meijer & Torenvlied, resulterar i att allmänheten tar till sig informationen lättare 

och bättre. Vidare visade Men & Tsai på att företagsidentiteter som skapar interaktion och rela-

tioner genom sociala medier med dagens digitala målgrupp anses som mer humanitära och ska-

par positiva attityder gentemot organisationen. Dessa två studier bidrar sannolikt till förståelsen 

varför @YB_Sodermalm befinner sig på Twitter och interagerar med en “blandad modell av 

kommunikation” med sina följare. Med vetskapen om att @YB_Sodermalm inte är en myndig-

hets twitterkonto tycker vi ändå att detta är av relevans för vår studie då kontot @YB_Soder-

malm är indirekt kopplat till polismyndigheten. 

3.2 Polisens publik på sociala medier 

Rick Ruddell och Nicholas Jones skriver i sin bok Safer communities om en undersökning de 

gjort för att se om den kommunala polisens kommunikation på sociala medier varit användbar 

och tillgänglig för de medborgare de undersökt. I undersökningen tog det hjälp av 504 slump-

mässigt utvalda inom kommunen i telefonenkäter. Det andra var 314 studenter som svarat på de-

ras enkäter. Undersökningen visade att en av fem hade tillgång till polisens webbsida medans 6,9 

procent hade tillgång till deras Twitter och 5,4 procent hade sett deras Facebooksida. Sociala 

medieanvändare i denna studie tenderar till att vara yngre och mer utbildade medan de som var 

över 65 år var sällan inne på dessa tjänster om ens överhuvudtaget. Yngre deltagare i undersök-

ningen rapporterade att det fann datoranvänd kommunikation mer användbar, även om de inte 

hade använt just polisens kommunikationsmetoder innan. Äldre icke användare, som kontrast 

fann mindre till ingen användning i sociala medier. En (Chi-square) analys visade på att sociala 

medieanvändare hade mer förtroende i polisen tillsammans med en överskridande större till-

fredsställelse med polisen. Resultatet i denna studien visar alltså på att deltagandet av polisens 

webbsida eller sociala medier går neråt med äldre personer och går uppåt med folk med högre 
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utbildning (Ruddell & Jones, 2013). Denna artikel är användbar för att den visar på vilka som 

tilldelar sig polisens information på internet. Trots att undersökningen skett i Kanada tror vi ändå 

att denna undersökning speglar många andra delar av världens förhållande till myndigheter som 

polisens användning av sociala medier. Trots att vår studie studerar hur poliser som privatperso-

ner använder sig av Twitter så är den här tidigare forskningen relevant då poliserna i vår studie 

twittrar om jobbrelaterade händelser för att upplysa allmänheten. 

3.3 Myndigheters användning av sociala medier 

Marko Ronkainen skriver i sin avhandling om fyra olika myndigheter som använder sig av socia-

la medier i Finland och Sverige. De myndigheter som granskas är Kommunikationsverket och 

Trafikverket i Finland respektive Post- och telestyrelsen samt Trafikverket i Sverige. Syftet är att 

ta reda på hur ofta myndigheterna kommunicerar i sociala medier, hur strategierna ser ut som 

myndigheterna använder i sociala medier och hur mycket interaktion det finns i sociala medier 

mellan medborgare. Materialet samlades in under september och december 2013. Resultatet av 

denna avhandling visar på att myndigheterna är tre gånger så aktiva på Twitter än vad de är på 

Facebook och de använder sig mestadels av en så kallad pull strategy för att få användare att 

komma till deras webbsidor. Interaktionen mellan myndigheterna och medborgarna är också 

mycket liten och det sociala medierna används för det mesta som ett sätt att bara tilldela informa-

tion till allmänheten. Slutligen menar Marko att om myndigheterna ska kunna dra nytta av det 

sociala medierna måste de börja använda Twitter och Facebook som ett redskaps att kommunice-

ra med medborgarna och inte använda det som en anslagstavla (Ronkainen, 2014). I vår studie 

tittar vi inte på den sidan som har en direkt koppling till en myndighet, men vi anser att den här 

avhandlingen är av relevans i vår undersökning då vi studerar ett twitterkonto som har en indi-

rekt koppling till en myndighet.  
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3.4 Journalisters relation med twitter 

Artikeln ”Normalizing Twitter: Journalism practice in an emerging communication space” tar 

upp hur vanliga journalister som använder mikrobloggar (som t.ex. Twitter) har ändrat på sitt 

professionella arbetssätt i och med det nya medieformatet (Lasorsa, Lewis, Holton, 2012). Ana-

lysen har undersökt mer än 22 000 tweets skrivna av journalister på plattformen Twitter. Studien 

visar på att journalisterna uttrycker sig mer frispråkigt med egna åsikter och värderingar. Det 

strider mot de journalistiska normerna och arbetssättet som ska vara objektivt och opartiskt. Stu-

dien visar även på att Twitter tar bort det man kallar gatekeeping då journalisterna får och kan 

skriva vad de vill när de vill utan att en redaktör kan bestämma om vad som ska publiceras eller 

inte. Författarna tar även upp att journalisterna får en nära relation med sina följare då de kan 

hålla en öppnare konversation samt dela sitt privatliv utanför yrkesrollen med varandra. Journa-

listerna som undersökts i denna studie delar alltså med sig av sitt privatliv och arbete, det kan vi 

direkt koppla till vår egen undersökning då det berör samma sak. Då både journalister och poliser 

har en maktposition i samhället i och med sitt arbete är den tidigare forskningen användbar för 

att kunna se möjliga likheter med vår egen undersökning. 

4. Teori 

Här redogör vi för det teoretiska ramverk vi valt att arbeta med för att lyfta fram språkliga kon-

struktioner och skildra maktskapande tekniker. För att kunna lyfta fram @YB_Sodermalms 

språkliga konstruktioner i texter på Twitter anser vi att diskursanalys är passande att använda. 

Eftersom att Twitter bygger på relationella interaktioner mellan användare anser vi att det är an-

vändbart att studera dessa utifrån Foucaults maktteori, då teorin klarlägger att makten är relatio-

nell samt att det finns ett ojämnt maktförhållande. I följande del presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter där avsnittet inleds med en beskrivning av diskursbegreppet och sedan den dis-

kursanalys som kan användas för att begripa hur språket konstruerar och skapar verkligheten. Då  

@YB_Sodermalm framställer sig i text på Twitter anser vi att denna studie ska utgå ifrån diskur-

sanalys. Vi anser även att diskursanalys är relevant för att identifiera och lyfta fram @YB_So-

dermalms relation till samhällets medborgare, vilket blir synligt i de olika diskursiva konstruk-
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tionerna. Vidare redogör vi för Foucaults maktteori som anses vara starkt sammankopplat till 

diskursbegreppet. Vi finner att Foucaults maktteori är användbar för att synliggöra och identifiera 

eventuella maktskapande tekniker i @YB_Sodermalms framställningar på twitter. 

4.1 Diskurs 

Diskursbegreppet kan definieras på många olika sätt, men en generell betydelse av begreppet är 

att diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 7). Norman Fairclough och Teun van Dijk är båda viktiga företrädare inom fältet och har 

olika perspektiv på diskursbegreppet. Fairclough förklarar diskurs på två olika sätt. Det första 

sättet är hur val av samtal och ord skapar och konstruerar samhället. Det andra sättet menar Fair-

clough är ett bestämt sätt att formulera sig beroende på vilka värderingar, åsikter och/eller per-

spektiv man har. Fairclough anser att diskurser är en del att förstå och skapa sociala strukturer 

och bidrar till att utforma relationer, identiteter, värderingar, kunskapsspridning och ideologier 

(Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). I motsats till Fairclough som hävdar att makt i vissa fall 

kan vara produktivt och föra en diskurs framåt, menar Teun van Dijk att makt hellre kan ses som 

förtryck och missbruk vilket förhindrar diskursen. Teun van Dijk framställer hur diskurs kan 

tillämpas för att ge en representation eller bild av hur samhället ser ut och hur det är en evig strä-

van för institutioner i samhället att genomföra sin diskurs. Denna strävan finner sina rötter i att 

när två diskurser dyker upp samtidigt blir det en ovisshet om vilken som är den dominerande och 

vilken kunskap som uttrycks eller återges i just den sfären (Berglez, 2010). Teun van Dijk lyfter 

hur kritisk granskning av medietexter kan åskådliggöra underliggande maktstrukturer, stereotypa 

uppfattningar samt ideologier och med detta ge en bild av rådande samhällsstrukturer. En medie-

diskurs interagerar med - eller motverkar - övergripande samhällsstrukturer och ideologier, samt 

vad för värderingar och normer som kan ligga dolda eller synliga till grund för dessa (Berglez, 

2010). 
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4.1.1 Foucaults diskursteori 

Foucaults perspektiv betraktar de stora och breda diskurserna (Bergström & Boréus, 2012, s. 

358). Det handlar om att söka efter samt utforska de abstrakta diskurserna i en samhällelig kon-

text (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.27). Det är även av vikt att belysa språket och kon-

struktionen i språket samt konstruktionen om världen och samhället. Foucault menar att det är 

språket som är det centrala i analysen och att yttranden konstruerar diskurser som berättigar san-

na eller falska bilder av verkligheten. Viss lärdom produceras och anvisar vilka som får och inte 

får uttrycka sig auktoritärt. Diskurser ses som dynamiska och föränderliga och inte som beståen-

de (Bergström & Boréus, 2012, s.358-359). Enligt Foucault är diskurs ihopkopplat med makt och 

kunskap. Genom diskurser skapas makt som är en viktig del för konstruktionen av kunskap och 

vad som räknas som kunskap. Med Foucaults diskursteori kan vi studera de berättelser och texter 

som utförs av poliser som privatpersoner, vilket är en handling som ligger i begreppet diskurs 

(Gripsrud, 2011, s.254). 

4.2 Foucault's maktteori 

Foucault är av meningen att makt inte är något man äger, utan det är en egenskap man kan erövra 

och sedan föra vidare. Makt menar Foucault är uppbyggd som ett maskineri med mycket avance-

rade delar. Makt ska inte heller förstås som ett tvång eller förbud utan makten är beroende av de 

som styrs av den. Det är de som reproducerar maktens fäste i människorna som sedan utsätts för 

makten (Foucault, 2003, s.32, 178). Makten är uppdelad mellan olika sociala områden som ska-

par olika sorters diskurser, kunskaper och orättvisor. Makten är på ett vis produktiv då den skapar 

bestämd kunskap om den sociala världen men det andra spektrat stänger möjligheten att se andra 

sätt att se på världen. Foucault säger alltså att makt inte ska ses som något negativt utan som nå-

got produktivt som gör det möjligt för det sociala samspelet i samhället (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.20). Foucault menar vidare också att makt förstås som något rationellt att styrke-

förhållanden är ojämna. Makt kommer inte från ett specifikt håll utan makt existerar runt oss hela 

tiden och utövas i ett ömsesidigt växelspel som existerar på en ojämn spelplan (Foucault, 2002, s.
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104). Makt existerar överallt och genomsyrar alla samhällen. (Foucault, 2003, s.32) Makt utövas 

genom olika sorters tekniker som inte går att ses genom att betrakta det som “har” makten utan 

istället är det de små maktskapande teknikerna som skapar grunden för att förstå hur makten ver-

kar. Foucault drar liknelsen med mikrofysik när det kommer till makt, varje del och detalj är vä-

sentlig för att maktutövande ska kunna funka (Foucault, 2003, s.32, 142) För att kunna se vem 

som “har” makten måste man rikta blicken mot de rum som aktivt utövar ett ojämlikt styrkeför-

hållande och där belysa de maktskapande mekanismerna (Foucault, 2002, s.106). 

Disciplin kommer också upp i Foucaults maktperspektiv. Disciplin är en maktskapande teknik 

som har i uppgift att styra människors kroppar och tankar. Disciplin är en teknik som gör indivi-

derna som styrs under det lydiga och effektiva redskap för makthavare (Foucault, 2003, s. 138–

139). Disciplin verkar inte genom våld som ett överliggande alternativ för att få människor att 

göra som de ska, utan det verkar genom den subtila tekniken som gör att individen underkastar 

sig själv och lyder självmant genom självdisciplinering (Foucault, 2003, s. 139–140). Disciplinär 

makt tvingar fram ett vetande och en interaktion mellan människor (Foucault, 2003, s.188). Alla 

disciplinära maktsystem har ett “morot och piska” system där personer som håller sig till normen 

belönas och där de som är avvikande från den önskade normen får bestraffning (Foucault, 2003, 

s.181). Bestraffningarna i det moderna samhället är inte längre så barbariskt att det använder sig 

av en piska utan det är en mer förfinad och diskret handling som förmedlar till individen om dess 

fel denne begått. Bestraffningen innebär oftast ett borttagande av en fördel eller en förödmjukel-

se som individen tilldelas  (Foucault, 2003, s.179).  Denna disciplinära handling är till för att få 

individen att rätta till sitt beteende mer i ordning till normen och att inte göra om det avvikande 

beteendet. I disciplinering ingår också belöning som är det mer effektiva av alternativen då det 

ger en tydlig motivation till att följa ordningen än vad straff gör (Foucault, 2003, s.180-181). Be-

löning syftar på en uppmuntran till ett visst beteende, mer än att avfärda ett annat. Detta kan tol-

kas som att makten är mer produktiv än förtryckande. Vi valde att ha med detta perspektiv inom 

maktteori just för att se om poliserna använder sig av dessa medel för att få folket på sociala me-

dier att tillrättaställa sina beteenden. 
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Övervakning är ett annat verktyg i disciplin som är central för att kunna upprätthålla disciplin. 

Detta betyder att det är väsentligt att skapa miljöer och tekniker som gör det lätt att utföra kon-

troll över individerna (Foucault, 2003, s.172). Övervaka är något som polisen gör med enbart 

blotta ögat då de innehar makt. Polisens närvaro på Twitter kan alltså få personer på Twitter att 

känna sig övervakade vilket i sin tur resulterar i självdisciplinering. I denna studie kommer vi att 

titta på hur personer uttrycker sig kring @YB_Sodermalm’s tweets och då anser vi att detta verk-

tyg är relevant. 

5. Metod och material 

I detta avsnitt redogör vi för vilka metoder vi valt att använda och hur vi ska gå tillväga med me-

toderna i detta arbete samt varför. Kapitlet inleds med en motivering och beskrivning av den val-

da metoden och sedan redogör vi diskursanalys som metod. Därefter presenterar vi våra diskur-

sanalytiska verktyg och hur de ska användas. 

5.1 Val av metod 

Diskursanalysen kommer vi ha användning för i vårt arbete för att göra en närmare granskning 

på de individer vars yrke är polis och som porträtterar polisrollen samt det vardagliga arbetet 

som polis med personliga resonemang och inte representerar sin arbetsgivare i inlägg på sociala 

medier. Detta kommer låta oss finna deras egentliga mening med de ord och bild-porträtteringar 

de använder sig av. 

5.2. Diskursanalys som metod 

Diskursbegreppet i sig är inte oproblematiskt eller entydigt, utan definitionerna kan skilja sig nå-

got i vad som omfattar diskursens betydelse. En förenklad definition av begreppet diskurs är “ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen /eller ett utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.7).  
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Diskursanalysens mening är alltså att klargöra vad som egentligen sägs och ta reda på hur saker 

ligger till, eftersom att den socialkonstruktionistiska tanke som diskursanalys bygger på menar 

att det “egentliga” inte existerar. Det enda som finns är språk och dess representation av världen. 

Därför är språket en konstruktion, och det enda vi kan titta på blir därför begrepp eller diskurser 

som är konstruerade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Utan diskurser skulle vi ständigt vara tvungna att behöva förklara vad vi menar med våra yttran-

den och skrivande då det vi säger inte kan tas för givet. Detta skulle betyda att det inte finns nå-

gon förståelse kring varje situation utan man skulle behöva förklara varje enskild situation med 

icke-värdeladdade ord varje gång. Detta hade också varit omöjligt då alla språks ord är värdelad-

dade på något sätt. Därför finns det heller inte något sätt att neutralt beskriva världen på, utan 

språkanvändning skapar eller återskapar diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskursanalysen skiljer sig från andra tillvägagångssätt för datainsamling eftersom att den inte 

skapar ett eget material utan tillhandahåller sig det redan existerande materialet och analyserar 

detta. Man samlar alltså inte in enkäter, intervjuer eller andra observationer utan man analyserar 

bara materialets diskurs (Börjesson & Palmblad, 2007, s.16). Inom diskursanalysen betraktas 

“data” inte på samma sätt som andra metoder betraktar data, med att samla in datan först och 

analysera direkt efteråt. Diskursanalysen är istället ett mer förfinat sätt där teori, material och 

analys arbetas samtidigt. Materialmängd, representativitet och generaliserbarhet blir inte lika re-

levant som begrepp i en kvalitativ metod eftersom syftet inte är att uttala sig inom dessa områ-

den. Det gör att konsekvensen blir att källor och material inte värderas på ett mer eller mindre 

viktigare sätt. Ett exempel på detta skulle kunna vara när man inte gör skillnad på statlig utred-

ning eller en twittrande privatpersons egen utredning, i den betydelsen att inte någon av dem 

värderas som mer riktig i sin skildring än den andra. Båda typerna av utredning är konstruerade 

texter som försöker skildra en verklighet och därför görs ingen skillnad mellan dem oavsett hur 

mer eller mindre sanna det är (Börjesson & Palmblad, 2007, s.16–17). 
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5.3 Diskursanalytiska verktyg 

Vi har valt att analysera materialet utifrån Foucaults begrepp interpellation för att kunna se vilka 

sociala positioner som uppkommer i texterna. Vidare har vi även lånat Faircloughs begrepp mo-

dalitet som ett kompletterande verktyg för att analysera texten. Eftersom diskursanalysen innebär 

att synliggöra innehållets mening och budskap blir begreppet modalitet relevant och användbart 

för syftet av vår studie. Vi har även valt bildanalys som också är vanligt förekommande inom 

diskursanalysen. Det för att delar av vårt material har en bild tillhörande texten. Genom att ana-

lysera texterna detaljerat med olika begreppsliga redskap blir kartläggningen av diskurserna och 

dess mönster underlättande. Detta hjälper i sin tur oss till att komma fram till rimliga resultat och 

underbyggda tolkningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.87).  

5.3.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Enligt Fairclough är varje fall av språkbruk en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. 

Steg ett är en text, i denna studien är texten i form av tweets som valts ut. Steg två är en diskursiv 

praktik, som är processer mellan aktörer bundna till texten. Vilket menas med författaren av tex-

ten och läsaren men också användningen av texten. Det handlar om vem som har skrivit vad och 

vem/vilka är det som uppfattar, läser och påverkas av texten och textens uppbyggnad. I denna 

studie kan det vara alla som läser, gillar, retweetar och konsumerar författaren av @YB_Soder-

malm´s tweets. Steg tre är en social praktik, som innebär eventuella konsekvenser av tweetsen 

som är kopplat till större idérörelser (ideologier) under den period som undersöks (Winter Jør-

gensen, & Phillips, 2000, s.70–72).  

Den sociala praktiken är det tredje och sista steget i analysmodellen. De två tidigare stegen har 

gått igenom en analys som redogör för vilken diskursordning och vilka diskurser som återfinns, 

vilket har funnits genom analys av text och diskursiva praktiker. Kortfattat är det, vad det har 

pratats om och i vilket sammanhang. Fairclough menar att den sociala praktiken bör ses i en kon-

text, där enskilda praktiker samarbetar med varandra. Alla sociala praktiker ska ses som en sam-
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verkan av olika samspel som nätverkar med varandra och bildar en diskurs som därefter skapar 

en verklighet. Det blir också på detta fält som striden om den egentliga verkligheten äger rum 

(Fairclough, 1995, s.96-102). Här kan svaren på möjliga diskursiva förändringar eller upprätthål-

landet av rådande maktförhållanden i den sociala praktiken synliggöras. Genom att koppla dis-

kursordningen till den sociala praktiken så kan sociala och diskursiva maktförhållanden eller dust 

om maktpositioner redogöras. (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s.72-76) 

För att få in Faircloughs tredimensionella modell i analysen har vi valt att använda oss av tre 

analysfrågor. 

■ Hur konstruerar poliserna respektive deras följare sina identiteter i inläggen? 

■ Vilka relationer konstrueras i texten mellan poliserna och deras följare? 

■ Vilken “världsbild” förmedlas i twitterinläggen?  

5.3.2 Interpellation 

Interpellation är namnet på den process där den bestämda subjektpositionen tillskrivs individen  

av diskurserna (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s.48). När subjektet interpellereras så försätts 

denne i en bestämd social position inom diskursen. Interpellation handlar således om processen 

där språket framställer sitt subjekt där denne inte bara tillskrivs en social position utan också för-

väntningar och egenskaper kring hur denna bör uppföra sig (Winther Jorgensen & Philips, 2000, 

s. 22,28). Om polisen till exempel skulle skriva “Narkotika säljs på gymnasium. Vi vill därför be 

alla tonårsföräldrar att vara uppmärksamma på sina barn” så finns det här tre tänkbara subjektpo-

sitioner: Polisen, tonårsföräldrar och barn. Det menas med att polisen ska ge råd, tonårsföräldrar 

ska vara uppmärksamma och att barn ska bli övervakade. Den här processen där subjektpositio-

nen tillskrivs individen kallas alltså för interpellation. Vi kommer i vår studie att se hur poliser 

som privatpersoner tillropar och interpellerar på sociala medier i sina diskursiva framställningar, 
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vi har även som avsikt att se svaren på inläggen för att kunna se vad privatpersoner anser om 

tweetsen och hur de besvaras. Detta underlättar vår studie då vi kan lyfta fram identiteter och re-

lationer i skapandet av kunskap och makt. 

5.3.3 Modalitet 

Begreppet modalitet används när man i studier ska analysera grammatiska element i texten och 

detta innebär att man lägger fokus på “talarens grad av instämmande” i viss grad (Winther Jør-

gensen & Phillips, 2000, s.87). Det finns massor av sätt att uttrycka sig på och den som talar på 

ett visst sätt förbinder sig med sina påståenden. Modalitet betyder “sätt” och sätt som väljs att 

beskriva något får konsekvenser för diskursens konstruktion av sociala relationer, kunskaper och 

betydelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87–88). Den som uttalar sig om något utsätter 

sig själv i en position. Detta kallar man subjektiv modalitet och objektiv modalitet. Att säga “jag 

tycker det är lite varmt ute idag” jämfört med “det är varmt ute idag” gör att påståendet antingen 

förbinds till den som sagt det, en subjektiv modalitet- eller så skapar uttalandet en distans till ta-

laren, detta gör modaliteten objektiv och då är den inte kopplad till den uttalades personliga 

åsikt. Modaliteten kan också säga något om en text vill föra sanningsanspråk. Att säga att något 

“är” på ett visst sätt skiljer sig i sanningsanspråk på att säga “kan vara”. Vissa påståenden säger 

sig ha högre sanningshalt i sig då det framförs med säkra påståenden medans andra påståenden är 

öppnare för flera tolkningar och detta gör dem mindre säkra påståenden (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 88).  

Modalitet kommer vara användbar som ett verktyg i denna studie för att den säger något om so-

ciala relationer och kunskaps betydelser. Med modalitet kommer vi kunna synliggöra maktrela-

tioner som uttrycks i det inlägg vi kommer att analysera. Redskapet kommer att hjälpa oss identi-

fiera språkliga konstruktioner och framställningar som @YB_Sodermalm tillsammans med deras 

relation till medborgarna/läsare leder till olika möjliga tolkningar av materialet. 
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5.3.4 Bildanalys  

För att kunna analysera och tolka de bilder och visuella uttryck som finns i vårt material har vi 

valt verktyget bildanalys. Bilder kan till skillnad från ord väcka olika typer av känslor på ett mer 

direkt sätt. En bild kan ge olika betydelser beroende på vem som tittar på den, vilket har med 

kulturella koder och individuella erfarenheter att göra (Ekström & Larsson, 2010, s.179-181). 

Genom att lättare och tydligare kunna tolka bilderna har vi formulerat tre frågor. Vi anser att bil-

der i samband med text ska analyseras och är nödvändigt ifall det kan bidra till en ökad förståelse 

kring @YB_Sodermalms inlägg samt dess framställning och relation. Frågorna nedan är inspire-

rade från kapitlet bildanalys som är skriven av Marinette Fogde i boken “Metoder i kommunika-

tionsvetenskap”. 

1. Vad föreställer bilden? 

2. Vilket budskap förmedlas genom bilden? 

3. Hur ser bildens och textens samspel ut? Vad kommunicerar dessa tillsammans?     

5.4 Material och Urval 

Det material som ligger till grund för vår analys är 38 inlägg på Twitter tillhörande twitterkontot 

@YB_Sodermalm, samt de 335 kommentarerna tillhörande dessa 38 inlägg. Twitterinläggen be-

står av kortare texter (max 140 tecken) med olika innehåll där även länkar och bilder är  vanligt 

förekommande. Vi har valt ut samtliga twitterinlägg som de skrivit under perioden 1 februari - 28 

februari 2017, de analyserade tweetsen förtecknas i bilaga. Då kommentarer de skrivit kräver en 

analys av den tweet som de kommenterat på har vi enbart valt tweets som @YB_Sodermalm 

publicerat själva och alltså inte @YB_Sodermalms kommentarer tillhörande någon annans tweet 

eller tweets som de ha retweetat. Valet av avgränsningen till tidsperioden baseras inte på en spe-

cifik händelse som de twittrat om utan undersökningen ska granska hur de förmedlar sina inlägg 

rent generellt under bestämd tidsperiod. Motivet till att vi gjort detta strategiska urval beror på att 

vi ville ha ett så aktuellt material som möjligt samt att vi ansåg att studien krävde en tydlig av-

gränsning för att få både kvalité och djup. Då @YB_Sodermalm twittrar dagligen och har en hög 
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inläggningsfrekvens har vi valt ut en månad, flera månader hade varit orimligt att analysera med 

tanke på att tiden för uppsatsarbetet är begränsad. Då studien vi kommer att genomföra kommer 

vara kvalitativ finner vi att det är intressantast att fokusera på ett specifikt twitterkonto under en 

månad för att kunna göra en så aktuell, grundlig och djupgående analys som möjligt. 

5.4.1 Urval av twittrare, tweets och kommentarer  

Vid valet av kontot @YB_Sodermalm har studien strävat efter att uppnå bredd sett till följaran-

tal, gilla-markeringar, retweets och kommentarer. Den höga inläggningsfrekvensen och positio-

nen för dem som driver twitterkontot har också gjort en inverkan av valet. 

Det empiriska materialet har hanterats i flera steg. Vi började med att samla in alla @YB_So-

dermalm tweets under månaden februari 2017 och kopierade in deras URL länk i ett Google do-

kument, där vi sedan läste igenom alla tweets. Vi fann olika teman i hur tweetsen framställdes 

genom tolkning av ordval, meningsuppbyggnader, bilder och länkar. Därefter skapade vi ett 

Google sheets dokument med kategoriserade celler för att tydligt kunna placera tweetsen i olika 

teman utifrån det vi nämnt tidigare. Vi har alltså samlat in materialet, läst materialet, tolkat mate-

rialet och placerat materialet i olika teman. 

5.5 Etiska överväganden 

Vem som helst kan samla in material från internet utan att den som producerat materialet vet om 

det eller har möjlighet till att godkänna att det ska användas i ett annat sammanhang. Forskare 

kan helt obemärkt samla in material som skrivits av privatpersoner i olika diskussionsforum. Vi 

anser dock att det inte finns några risker med att använda dessa texter i vår uppsats, en anledning 

är att Twitter är offentligt och man kan med enkelhet göra sina texter privata vilket menas med 

att texterna endast kan ses av de följare som man aktivt valt själv. Alla våra utvalda tweets kan 

ses av allmänheten på Twitter. Man får även välja vilket twitternamn som helst och kan genom 

den funktionen välja att vara anonym om man så vill. Vidare anser vi att det är viktigt att kunna 

visa att det är flera olika personer som skriver till @YB_Sodermalm vilket även gör dem till en i 

mängden och inte sätter någon enskild person i en utsatt position. Fokuset ligger på @YB_So-
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dermalm och eftersom de uttalat sig som poliser samt använder sina egna namn ser vi inga risker 

med att använda deras texter. I och med offentlighetsprincipen bör myndighetspersoner vara in-

förstådda med att deras handlingar ständigt kan bevakas och kan komma till användning för olika 

syften och sammanhang. 

5.6 Metoddiskussion 

Då denna analys och uppsats bygger på våra tolkningar av @YB_Sodermalms uppvisning på 

Twitter så är det av vikt att reflektera över vår roll som uppsatsförfattare gällande tidigare erfa-

renheter och förförståelse, eftersom att vi som forskare kan påverkas av den diskurs som under-

söks. Då det är av stor vikt att ha en social och historisk förförståelse för att tolka och mottaga 

texter kan aldrig forskaren trolla bort sig själv. En texts betydelse ändras och reproduceras stän-

digt i sammanträdet med läsaren och dennes sociala och historisk kontext (Bergström & Boréus, 

2005, s. 25-26). Då vi som uppsatsförfattare är aktiva användare av Twitter anser vi att vi har en 

förhållandevis god kunskap kring de begränsningar som texterna produceras i och som våra tolk-

ningar utgår ifrån.  

Vi kan inte uttala oss om vilken omfattning vårt resultat är representativt för alla privat twittran-

de poliser eller allt som @YB_Sodermalm publicerat under deras Twitter-existens (2012-2017), 

och vi försöker inte komma bakom diskurserna för att försöka förstå vad poliserna egentligen 

menar med uttalandena. Däremot kan vi genom vår analys av twitterinläggen från @YB_Soder-

malm uttala oss om det som sägs i inläggen och vilka mönster som finns under februari månad 

2017. Studien kan även finna vad de diskursiva framställningarna kan få för resultat när det gäl-

ler relationer och maktutövande (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 28). Tillvägagångssätt 

och urval är självfallet inte helt oväsentliga för diskursanalysen och det är väsentligt att motivera 

valet av kontext och argumentera om följderna och resultatet för de urval som görs (Börjessson 

& Palmblad, 2007, s.16-19). 
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6. Resultat och Analys 

Efter en grundlig inläsning av materialet har vi frambringat tre teman som utgör grunden till vår 

analys: Den informativa polisen, Den känslosamma och Den humoristiska polisen. Dessa teman 

skapades utifrån våra övergripande frågeställningar om hur @YB_Sodermalm framställs genom 

sina egna twitterinlägg. Varje tema omfattar därmed en egen roll där olika framställningar av 

@YB_Sodermalm förekommer. Vi kom fram till dessa teman genom att vi i ett tidigt stadie kun-

de se att texternas framställningar var olika. Genom att urskilja mönster i materialet så skapades 

dessa tre teman utifrån vår tolkning. Dessa roller ingår ibland i varandra men på grund av särskil-

jande drag har vi valt att avskilja dem. Vi har även valt att presentera dessa teman var för sig där 

vi redogör för varje roll och beskriver dess konstruktioner och särdrag. Kommentarer till tweet-

sen finns under tillhörande tweet oavsett tema, det för att inte separera dem från sitt sammanhang 

och för att kunna finna skillnader i hur kommentarerna framställs i förhållande till tweetsen som 

är uppdelade i tre olika teman som vi nämnt ovan. Under varje tema analyserar vi materialet uti-

från analysverktyg och Faircloughs analysfrågor. Sedan analyserar vi resultatet med utgångs-

punkt i Foucaults diskurs- och maktteori. Kapitlet bygger således på en språklig diskursanalys 

samt en teoretisk maktanalys. 

6.1 Den informativa polisen 

I en del av de tweets vi analyserat har vi kunnat se att @YB_Sodermalm framställer sig informa-

tivt i enlighet med deras uttalade yttre befälsposition inom polisverksamheten som de valt att 

dela på deras personliga twitterkonto. Det vi har kunnat se som är gemensamt med alla dessa in-

lägg där @YB_Sodermalm framställs som informativa är att inläggen innehåller information, 

brottsförebyggande budskap och uppmaningar till allmänheten om att vara uppmärksamma kring 

en viss typ av brott. Språkbruket i dessa tweets är sakligt, formellt, opartiskt och avsändaren har 

en direkt koppling till polisen som organisation. 

Kommentarerna till de informativa inläggen som vi har analyserat visar på varierande karaktärer 

med kommentarer som ger positiv respons till informationen men också de som använder tweet-

sen som språngbräda för skämt. 
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“Flera 112-samtal om höga smällar nu. Ingen anledning till oro, det är fyrverkerier från Stads-

gården” 

4 Februari, @YB_Sodermalm 

I tweeten ovan informerar @YB_Sodermlam allmänheten på Twitter om de höga smällar som 

rapporterats in till larmcentralen. Man vill sprida ett lugn då de höga smällarna som hörts kom-

mer från fyrverkerier. Talarens grad av instämmande är hög då @YB_Sodermalm uttrycker sig 

att det är fyrverkerier [...] och inte uttrycker sin personliga åsikt om vad det kan vara eller vad 

det tros kan vara. Rollen de gestaltar, det vill säga den språkliga konstruktionen i tweeten bedö-

mer vi är av en formell och informativ karaktär då det är sakligt, opartiskt och att avsändaren 

förmodligen är direkt kopplad till polisen som organisation. Vad vi kan se här är ett tydligt sätt på 

hur @YB_Sodermalm intar sig sin polisroll som identitet när de informerar allmänheten. En 

världsbild konstrueras upp där polisen informerar om vad som hänt och lugnar ner allmänheten. 

Vi ser även relationer mellan @YB_Sodermalm och deras följare genom kommentarer till twee-

ten som kan ses nedan.  

“Bra exempel på nyttan med poliser som twittrar i tjänsten. Tänker på gårdagens kommentarer 

från en av era följare. Keep it up!” 

4 Februari, @1Crille 

“Tack för infon! Hur får man reda på sånt innan så man kan sätta på radion åt hunden och und-

vika promenader då?” 

4 Februari, @Annakopi 

“Vet faktiskt inte” 

4 Februari, @YB_Sodermalm 

Ovan ser vi två kommentarer till den tweeten vi analyserade tidigare. De två författarna till 

kommentarerna ser positivt på tweeten då vi finner ordvalen tack, bra och keep it up som vi fet-
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markerat. Den första kommentaren påpekar att poliser gör nytta när de twittrar i tjänsten. Enligt 

Foucaults maktteori så kan kommentarer som dessa leda till att @YB_Sodermalm fortsätter att 

skriva flera tweets av denna karaktär då det kommer med positiv disciplinering. De positiva 

kommentarerna är som en morot för att fortsätta skriva information på Twitter då belöningen är 

en positiv respons i form av diskurserna som analyserats tidigare i detta stycke. Den relation som 

uppstår mellan parterna är medborgare och tjänstemän där @YB_Sodermalm utför sin tjänst ge-

nom att uppmärksamma och informera allmänheten på Twitter. Följarna blir medborgare som tar 

emot tjänsten. Utifrån kommentarerna ovan kan vi se en konstruerad världsbild som innehåller 

mycket. Dels följare som både uppskattar informationen som delges men också de som inte upp-

skattar poliser som twittrar. Vi kan även se hur man pekar på att poliserna gör rätt som twittrar 

och att de som är emot det ska kunna se nyttan med twittrandet. Det finns också en verklighet om 

att polisen svarar på de frågor som allmänheten undrar över gällande ämnet. 

“Här slår ficktjuvarna till. Absolut flest stölder sker i tunnelbanan. Läs mer här: [Länk]“ 

10 Februari, @YB_Sodermalm 

“Statsbesök, kortege och eskorter 20–22 februari Information om polisens arbete, trafikreglering 

och avspärrningar [Länk]” 

        17 Februari, @YB_Sodermalm 

“Mer info om bakgrunden till måndagens plundring och kravaller. [Länk]“ 

22 Februari, @YB_Sodermalm 

Även här kan vi se exempel på där @YB_Sodermalm tar sig rollen som informativ och saklig, då 

de informerar allmänheten om vart de flesta stölder i tunnelbanan sker, trafikregler, avspärrning-

ar och information kring en tidigare händelse. I @YB_Sodermalms tweets ser vi att modaliteten i 

uttrycken och påståenden är av en objektiv karaktär, vilket innebär en distans mellan @YB_So-
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dermalms och dess påståenden. Uttalandena binds inte med deras personliga åsikter utan det ut-

trycks med en hög grad av säkerhet då de även hänvisar informationen till trovärdiga länkar som 

polisens hemsida och SVT. Informationen presenteras då som om det vore fakta och som den 

enda tänkbara sanningen. Följarna får kunskap genom informationen som sedan kan reproduce-

ras till deras vänner och bekanta. Vi anser att @YB_Sodermalm innehar en sorts makt där de ak-

tivt väljer vilken information som deras följare ska ta del av, som i sin tur följarna kan dela vida-

re. Vi kan se en parallell mellan detta och teorin om hur makt reproduceras genom de som styrs 

av den (Foucault, 2003, s. 32, 178). Liknande de tidigare tweetsen inom diskursen den informa-

tiva polisen så utformas en världsbild där @YB_Sodermalm tar sig identiteten som polis för att 

informera och förebygga brott. Genom kommentarerna här nedan kan vi se en liknande världs-

bild som vi sett innan, det vill säga att poliser svarar sina följare när de frågar om något som be-

rör ämnet.  

“Har ni något slags kalendarium med t ex tillståndsgivna demonstrationer?” 

        17 Februari, @DanielWiklander  

“En bra fråga. Skulle kolla med Tillståndsenheten. De borde ha. Via 11414” 

        17 Februari, @YB_Sodermalm 

Här kan vi även se hur en relation uppstår i kommentarerna när en följare ställer en fråga och 

@YB_Sodermalm svarar. Vi finner även att @YB_Sodermalm uppskattar frågan och ger rele-

vant information vilket kan bidra till en fortsatt relation där det är okej för följarna att  ställa frå-

gor till dem via Twitter. 

“Papegoja söker sin ägare!  

En medborgare hittade under söndagskvällen denna papegoja på Mosebacke torg  

[Länk]“ 

        26 Februari, @YB_Sodermalm 
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I denna tweet ser vi hur @YB_Sodermalm använder sig av Twitter för få tag på någon som tap-

pat bort sin papegoja. Den språkliga konstruktionen anses vara av en formell och informativ ka-

raktär då egna åsikter eller värderingar inte förekommer i tweeten utan enbart innehåller infor-

mation. Trovärdigheten är hög då texten är i en informativ form och inte öppen för andra tolk-

ningar som till exempel att ägaren medvetet skulle ha lämnat sin papegoja. Den här tweeten ska-

par en ny identitet hos @YB_Sodermalm där de framstår som djurmänniskor när de vill hjälpa 

papegojan att hitta sin ägare.  

“Hoppas att ni ger den ordentligt med mat och värme. Tycker om frön har jag hört. Och att vär-

ma sig i någons armhåla.” 

        26 Februari, @skrivmatte  

Ovan är en kommentar till papegoja-tweeten där en Twitter användare vill hjälpa till genom att 

informera om vad hen förmodas tro sig veta kring papegojor. Trovärdigheten kring informatio-

nen är låg då twittraren använder sig av ordvalen [...]har jag hört. vilket tyder på att hen inte är 

säker på sin information. Utifrån @YB_Sodermalm’s tweet och kommentaren de får kan vi se 

hur samhället framställs utifrån de diskursiva texterna. @YB_Sodermalm vill informera om pa-

pegojan för att kunna få kontakt med ägaren och hen som kommenterar vill informera @YB_So-

dermalm om hur de kan hjälpa papegojan tills ägaren återfinns. Den verklighet som framställs 

utifrån dessa texter är ett samhälle där man hjälper varandra med information och tips om kun-

skap som man tror är bäst för (i det här fallet) den papegoja som en medborgare hittat. Det ska-

pas här en gemenskap mellan @YB_Sodermalm och @skrivmatte som tillsammans vill hjälpa 

papegojan. 

Vidare i kommentarsfältet finner vi personer som förmodligen använder papegoja-tweeten som 

ett sätt att skämta om andra.  
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“skönt att ni hittade honom. Ni kan lämna tillbaka Anders i receptionen på Aftonbladet. 

! ” 

        27 Februari, @Elton80305849 

Kontexten ovan är att bilden och texten tillsammans tyder på att Anders Lindberg som jobbar 

som journalist på Aftonbladet anses vara en papegoja som behöver hjälp enligt textens upp-

hovsmakare. @Elton80305849 använder sig av bilden och @YB_Sodermalms tweet för att göra 

narr av Anders Lindberg. Målet med tweeten var förmodligen att tillskriva sig identiteten som 

rolig, som även författaren till texten nedan gör ett försök till. 

“Säker på att det inte är en vilse politiker?” 

        26 Februari, @freetotweet66  

Författaren till denna tweet är enligt kommentaren inte säker på att @YB_Sodermalm funnit en 

papegoja och ställer sig undrandes till om det kan vara en politiker. Tweeten är av en humoristisk 

karaktär och försöker med en retorisk fråga göra narr av politiker. Förmodligen drar författaren 

paralleller mellan politiker och papegojor och menar att båda upprepar saker som de hört och 

pratar mycket. Den retoriska frågan är öppen för flera olika tolkningar, vilket gör den till ett 

mindre säkert påstående och kan tendera att bli humoristisk som vi antytt tidigare. Subjektposi-

tionen politiker interpelleras med egenskaperna av en papegoja  vilket gör det tydligt att läsarna 

av texten ska kunna identifiera politiker med papegojan. 
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Likheterna i kommentarerna till papegoja-tweeten är att båda använder sig av @YB_Soder-

malm’s tweet som ett verktyg för deras skämt som är på någon annans bekostnad. Världsbilden 

som konstrueras i texterna är att man skämtar om journalister och politiker, som båda är maktha-

vare i samhället. Vidare kan vi utifrån dessa två kommentarer konstatera att makthavare är i en 

utsatt position för humoristiska texter.  

6.2 Den känslosamma polisen 

Utöver den informativa rollen så finner vi en till dominerande roll där @YB_Sodermalm istället 

framställs som känslosam. Till skillnad från den informativa polisen så ser vi här att @YB_So-

dermalm konstrueras som känslosamma, omtänksamma och medmänskliga. I denna roll finner vi 

språkbruket mer av en vardaglig karaktär och personligt. Innehållet av de inlägg som vi lagt in i 

den känslosamma polisen är delvis liknande den informativa, det vill säga innehåller informa-

tion. Det som skiljer rollerna åt är att texterna och inläggen i denna roll är att dessa innehåller 

personliga tankar, känslor och åsikter. Här ser vi personliga yttranden som anspelar på känslor 

som omfattar allt från en bortgången polis till önskningar om en lugn helgnatt. I dessa inlägg blir 

det tydligt att @YB_Sodermalm konstrueras som medmänniskor där känslorna kring och i arbe-

tet framträder. De känslosamma tweetsen bjuder in till en debatt för twittrare som diskuterar med 

@YB_Sodermalm kring deras inlägg. 

“Som pojk tyckte man har var urpolisen. Fanns det ett kärvare, mer ärrat polisansikte? Vila i 

frid Mr Roland Hassel, Lars-Erik Bernett.” 

        1 Februari, @YB_Sodermalm 

Ovanstående inlägg visar att det är en känslosam person som uttrycker åsikter och känslor om en 

polisförebild som gått bort. Polisförebilden är skådespelaren Lars-Erik Berenett som spelade po-

lis i många filmer. Språkbruket är informellt och egna reflektioner förekommer. Den personliga 

tonen förstärks genom att just skriva sin egna uppfattning. Uttryck i affekt är sådant vi ser i rol-

len som den personliga polisen, vilket helt saknas inom den informativa. Vad vi kan se för sub-
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jektpositioner i denna text är en sörjande och nostalgisk författare som vill få läsarna att förstå 

vilken erfaren och kompetent förebild den nu avlidne polis skådespelaren var för honom. Alla 

dessa uttryck i affekt möjliggör för de twittrande poliserna att tillskrivas andra positioner i sam-

hället utöver att vara polis. Här konstrueras en identitet som visar på att @YB_Sodermalm inspi-

rerades av filmer med skådespelaren till att en dag själva bli poliser på riktigt. Kommentarer till 

tweeten som ses nedan visar på en gemensam sorg mellan @YB_Sodermalm och deras följare. 

Något vi även finner intressant är att texten fått 115 gillningar som kan indikera till ett sam-

stämmande till texten. Den verklighet som målas upp här är att man sörjer och minns tillbaka 

tillsammans kring Lars-Erik Berenetts medverkan i filmserien Hassel. 

“tråkigt!” 

        2 Februari, @vestergaardpal1 

“Sorgligt!” 

        1 Februari, @SvenPernils 

“Spännande lördagar indeed!” 

        1 Februari, @RananJonst  

Vidare har vi analyserat fler tweets som vi anser är inom den känslosamma karaktären. 

“Pratade med två gamla kriminella som lämnat det livet. De var dock bekymrade. ‘Allt är värre 

bland de kriminella nu. Alla har vapen numera’" 

        4 Februari, @YB_Sodermalm 

Ett viktigt särdrag för rollen som den känslosamma polisen är att inläggen möjliggör nya sub-

jektpositioner. Dessa frångår den informativa polisen då de går mer personligt in på deras infor-

mation och modaliteten i uttrycken och påståendena är övervägande av subjektiv karaktär, vilket 

innebär att det skapas en intimitet mellan @YB_Sodermalm och de påståenden som skrivs. Utta-
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landet som skrivits ovan framställs med ett citat från personer som @YB_Sodermalm anser vara 

före detta kriminella. Retoriken i citatet präglas av säkra påståenden som att det är och alla har, 

vilket medför en högre grad av säkerhet och sanningshalt. När citat med säkra påståenden fram-

kommer så konstruerar det en världsbild som påstår sig vara sann. I det här fallet konstrueras en 

världsbild där alla kriminella numera har vapen. @YB_Sodermalm framställer sig som att de har 

kontakt med gamla kriminella vilket stämmer överens med deras identitet som poliser och för-

stärker bilden av de som poliser då tjuv och polis ofta är i samma sammanhang.  Kommentarer 

och svar till tweeten som ni finner nedan, är intressant att titta på då de uttalade före detta krimi-

nellas personliga åsikt uttrycker en definitiv samhällsbild som andra ser olika på. 

“o här satt man och läste hela förra året om hur allt faktiskt är som förr. Bortsett från att trygg-

heten då ökar så klart…” 

        4 Februari, @Insp_Falafel 

“De delade inte den bilden alls faktiskt. De var rätt upprörda på den "blindhet" som många ver-

kar ha inför problem” 

4 Februari, @YB_Sodermlam 

“Sa du till dem att de var faktaresistenta populister!!?” 

        4 Februari, @Insp_Falafel 

“Nej. Det hade inte gynnat samtalet” 

4 Februari, @YB_Sodermalm 

I kommentarsutbytet ovan ser vi hur @Insp_Falafel förmedlar en världsbild som hen läst om vil-

ket går emot den verklighet @YB_Sodermalm förmedlat i sin text. Identiteten som konstrueras 

är att @Insp_Falafel har läst till sig information medan @YB_Sodermalm har varit ute och pratat 

med folk som anses skulle kunna ha kunskap kring ämnet.  Båda använder sig av kunskap som 

makt och nämner hur de tagit del av sin information. Vad som är intressant är att ingen av dem 

!31

https://twitter.com/Insp_Falafel


säger sig ha en egen åsikt i diskussionen utan förmedlar vad de hört. Det visar på en relationen 

mellan @YB_Sodermalm och deras följare där de informerar varandra om deras kunskap kring 

vad de hört eller läst. De två sista texterna skapar identiteter som seriös och oseriös, där 

@YB_Sodermalm blir den seriösa parten som avslutar diskussionen genom ett kort svar och utan 

motfråga. Den världsbild som skapas genom diskussionen är att man får olika informationer från 

olika personer beroende på vilket informationsnät man har. 

“Dags för natthelg. Det var ett tag sedan. Vågar man hoppas på lugn? Måtte stillhetens gudinna 

stå oss bi.” 

        3 Februari, @YB_Sodermalm 

Detta sätt att uttrycka sig på får påföljder för textens konstruktion av kunskaper och sociala rela-

tioner. Texten konstruerar dels kunskapen och erfarenheten kring natthelger hos författaren som 

något som kan tolkas som att det inte vanligtvis är lugnt på natthelger. Det skapar i sin tur en 

världsbild där @YB_Sodermalm brukar ha stökiga natthelger. Med förkunskapen av att de arbe-

tar som poliser på södermalm så konstruerar texten en bild av att det är stökigt på södermalm un-

der natthelgerna. Identiteten hos författaren finner vi som en oroad person då det uttryckligen 

skrivs och hoppas på att en högre makt ska se över de under natthelgen. Vidare anser vi att 

@YB_Sodermalms text öppnar upp för följarna att känna med de vilket stämmer av kommenta-

rerna att döma.  

“tack för att ni finns!” 

        3 Februari, @AlexanderErwik 

“Ha en lugn bra helg. Hoppas på löneförhöjning för er inom kort.” 

3 Februari, @ingalill6 

“Ta hand om varandra där ute!” 

3 Februari, @FavoRita76 
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Som vi nämnt tidigare ser vi att följarna känner med @YB_Sodermalm vilket tyder på en rela-

tion där man bryr sig om varandra, det är i alla fall tydligt att följarna bryr sig som poliserna och 

uppskattar deras arbete i det här fallet. Världsbilden som går att utläsa ifrån detta är att polisens 

närvaro ute på kvällarna är uppskattade av medborgare. Uttalandet skapar även en dramatisk 

känsla när @YB_Sodermalm är oroliga inför en natthelg och följarna önskar de en lugn helg, 

tackar för att de finns och uppmärksammar att poliserna ska ta hand om varandra vilket skapar en 

relation mellan @YB_Sodermalm och deras följare som beskyddare och beskyddade. 

“Varit hemma hos en gammal mor, över 90. Den vuxna sonen har problem med spriten, härjar. 

Svårt att hjälpa dom. Missbruket plågar dom båda” 

        6 Februari, @YB_Sodermalm 

“Efter besöket gick kollegan iväg. När han kom åter:  

-Ringde morsan. Får ångest av sådant där. En dag är dom borta, då är allt försent.” 

        6 Februari, @YB_Sodermalm 

Ovanstående tweets är sammankopplade eftersom den första berättar vad som hänt och den andra 

vilka konsekvenser det gett. Även här finner vi att @YB_Sodermalm uttrycker åsikter och käns-

lor. Världsbilden som konstrueras i de två ovanstående tweetsen visar på en värld där missbruk 

plågar närstående såväl som missbrukaren, vi finner även att utomstående berörs av andras svåra 

situation. Kollegan som berörs framställs inte bara som en kollega utan också som en son, vilket 

missbrukaren även gör. Båda tweetsen framställer alltså två olika mor och son situationer. De 

kopplas alltså inte bara till en yrkestitel eller missbrukare utan tilldelas också identiteten som en 

son. Den språkliga konstruktionen i de texter som vi anser är av en personlig och känslosam ka-

raktär möjliggör för @YB_Sodermalm att tillskriva andra identiteter i samhället utöver att vara 

polis eller missbrukare. Dock kan vi se tweets inom den känslosamma karaktären där positionen 

enbart tillskrivs yrket, som de två tweetsen nedan.  
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“Full förståelse för att medborgare vars stadsdel vandaliserades nu är besvikna på polisen. För-

hoppningsvis kommer gripanden ske framöver” 

21 Februari, @YB_Sodermalm 

“Mindre förståelse för de som ser kravaller och vandalisering som en problematisk effekt av po-

lisiär närvaro. De boende håller nog ej med dom” 

21 Februari, @YB_Sodermalm 

I dessa inlägg som vi tematiserat som den känslosamma polisen ser vi att @YB_Sodermalm’s 

uttryck och påståenden är övervägande av subjektiv karaktär, vilket innebär att det skapas en 

närhet mellan författaren och dess påståenden. Uttalandena framställs som personliga åsikter där 

retoriken formas av ödmjukhet vilket medför en lägre grad av säkerhet och sanningsanspråk. Vi 

finner även en hög grad av sanningsanspråk i påståendet att medborgarna är besvikna på polisen.  

@YB_Sodermalm uttrycker att de har förståelse för medborgarna som är besvikna, detta kon-

struerar deras identitet i deras tweet till att vara sympatiska gentemot medborgarnas besvikelse. 

Världsbilden som utformas här är att en stadsdel har vandaliserats och att polisen inte gripit nå-

gon förbrytare som deltagit i vandaliseringen, vilket har gjort medborgare besvikna. Det målas 

även upp att vissa, som inte är boende i stadsdelen,  ser polisens närvaro som en orsak till vanda-

liseringen. 

Vad gäller kommentarer och diskussion till dessa tweets finner vi att @YB_Sodermalm svarar 

med en hög säkerhet i stor utsträckning medan personen de diskuterar med använder sig i stor 

utsträckning av låg säkerhet i hens påståenden. 

“Vi är mest besvikna på att ni skjuter skarpt mot folk och inte tycks ha lärt er något sen Husby” 

        22 Februari, @vitkor 

“Nja. Har hört många andra synpunkter. Din var den första i sitt slag faktiskt” 

22 Februari, @YB_Sodermalm 
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“Ok, säger kanske en del om vilka ni lyssnar på också.” 

        22 Februari, @vitkor    

“Ta en titt på närmsta nyhetssändning där boende uttalar sig. Lyssna på dom. Det gör vi.” 

22 Februari, @YB_Sodermalm 

“Fint att ni lyssnar. Jag är boende. Media har alltid sina ingångsvinklar.” 

        22 Februari, @vitkor 

“att vi lyssnar? Ditt fokus är att polisen sköt. Inget annat.” 

22 Februari, @YB_Sodermalm 

“Ja ni tycks inte förstå allvaret i det och upploppet som en effekt av det. Självklart vill vi ha lugn. 

Inte eskalerande krig. 

        22 Februari, @vitkor 

“Och du kan inte heller se det som en separat händelse. Det är vardag att poliser och andra an-

grips där ute” 

22 Februari, @YB_Sodermalm 

"Där ute" säger en del om er syn på oss. Ni tycks se det som ett krig och då blir det ju så. Önskar 

ni kunde vara bättre än så” 

        22 Februari, @vitkor 

“Kan du sluta med ordlekandet. Det säger ingenting om "vår syn". Jag jobbar inne i stan. Och 

nej, vi ser det inte som krig.” 

22 Februari, @YB_Sodermalm 
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“Er syn: "Det är vardag att poliser och andra angrips där ute". Dålig förutsättning för sansade 

insatser och förståelse.” 

        22 Februari, @vitkor 

“Det är vardag. Det är fakta. Inte en "syn".” 

22 Februari, @YB_Sodermalm 

“Akta så ni inte blir som Springare” 

22 Februari, @vitkor  

En av flera saker som är intressant med den här diskussionen är att när direkttalet jag och du an-

vänds så är det med säkra påståenden från författaren, utöver det så är det en “vi mot er” diskus-

sion med en subjektiv karaktär och varierande sanningsanspråk. Man har alltså i den här diskus-

sionen ett högt sanningsanspråk när det pratas om en enskild person som jag, polisen och du. 

Men vid grupper som vi, er,  ni, vår, dom och poliser är det i en stor utsträckning ett svagt san-

ningsanspråk. Vi finner att @YB_Sodermalm och @vitkor har en konfliktrelation med varandra 

då ingen av dem håller med den andra och ser väldigt olika på varandras uppfattning till händel-

serna. @YB_Sodermalm konstruerar en identitet hos sig själva i deras texter som duktiga poliser 

som lyssnar på medborgarna. De försvarar även sig själva då @vitkor, som konstruerar sig själv 

som en kritisk och besviken medborgare, påstår att poliserna skjuter skarpt och inte kan se allva-

ret i händelserna. @YB_Sodermalm och @vitkor konstruerar två helt olika världsbilder där 

@YB_Sodermalm’s texter målar upp en världsbild där polisen lyssnar och pratar med medbor-
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garna samt att både poliser och andra blir angripna i samhället. @vitkor’s texter utformar en 

världsbild där poliserna krigar och skjuter skarpt mot folk, att media inte rapporterar händelserna 

objektivt samt att poliserna inte lär sig av tidigare händelser. De två parterna har alltså olika syn 

på den egentliga verkligheten och strider om vilken verklighet som är den riktiga, vilket påmin-

ner om Faircloughs tankar kring synen på den egentliga verkligheten (Fairclough, 1995, s 

96-102). I sista kommentarsinlägget har det bifogats en bild som är utav en serie-strip med tre 

män på där en har en pratbubbla över sig. Det budskap som förmedlas genom bilden är att en av 

männen säljer “körv” och påstår att invandrare inte gör något annat än köper korv hela dagarna, 

för det ser han varje dag i sitt arbete. Författaren kopplar ihop sin text med bilden och menar på 

att “Springare” dömer personer utifrån sina interaktion med invandrare på sitt arbete, samt att 

@YB_Sodermalm ska akta sig för att göra samma sak. Utifrån analysen av bilden går det därför 

att tolka @vitkors konstruerade världsbild vidare, där polisen krigar och skjuter skarpt mot in-

vandrare. 

 6.3 Den humoristiska polisen 

I det tredje temat som vi valt att kalla den humoristiska polisen har vi identifierat en ny och unik 

roll där vi ser att @YB_Sodermalm framställs som humoristiska och roliga. Vi valde att kalla 

temat för den humoristiska polisen för att ironi och humor förekom i texternas framställningar. 

Humor är personligt och informellt samt skulle kunna ingå i de andra rollerna som är den infor-

mativa polisen och den personliga och känslosamma polisen, men av den orsaken att vi finner 

olikheter och en viss brist av den subjektiva framställningen får därför “Den humoristiska poli-

sen” bestå av en egen roll. Det som är utmärkande för denna roll är att @YB_Sodermalm berät-

tar om roliga upplevelser eller humoristiska händelser som händer i deras vardag. Den språkliga 

framställningen påminner om det vi sett inom den personliga och känslosamma rollen, det vill 

säga att de använder sig av ett vardagligt språk med en personlig karaktär.  

“Noterar att vi på ett dygn tappat 9000 följare. Vi måste "suga fett" som mina döttrar beskriver 

något de finner vara av undermålig kvalité” 
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        3 Februari, @YB_Sodermalm 

Subjektpositionerna som vi identifierat i inlägget ovan är följare, döttrar och vi som är 

@YB_Sodermalm i denna text. Här ska mottagaren som har egna barn identifiera sig med det 

subjekt som här interpelleras. Subjektet som är vi, vilket kan vara @YB_Sodermalm och/eller vi 

föräldrar, interpelleras med egenskapen som är att suga fett. En egenskap som är dålig då den 

yngre generationen använder de orden för att beskriva något som är dåligt. Den underliggande 

meningen som förmedlas i denna text är att barn använder sig av slanguttryck gentemot vuxna 

som inte helt förstår innebörden av ordet eller meningen. De konstruerar upp en världsbild där 

olika generationer uttrycker sig olika i hur de vill beskriva saker. Texten framställer @YB_So-

dermalm med identiteten som en fadersfigur men också som nonchalant då man inte riktigt ver-

kar bry sig över att tappa 9000 twitterföljare. Det genererar i att  @YB_Sodermalm “har” makten 

då det stora tappet av följare inte gjorde dem underlägsna utan effekten som uppstod var att 

@YB_Sodermalm skämtade om det istället. 

“Tror Twitter städar fejkkonton just nu. Eller var det något extra provocerande?” 

        3 Februari, @danouc 

“Någon har nog gjort rent i holken och slängt ut alls gökar.” 

3 Februari, @1Crille 

  

“På riktigt? Av någon speciell orsak? Eller Twitter som rensat bort spam-konton?” 

3 Februari, @fredrikwass 

“Kanske rensning av fejkkonton? De brukar söka sig till populära polit...poliser ;-)” 

        3 Februari, @JonathanRL 
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Kommentarerna ovan tillhör tweeten som handlar om att de tappat 9000 följare och vi kan se att 

alla har en sak gemensamt, de spekulerar kring möjligheterna om att det är fejkkonton som Twit-

ter har rensat bort. @YB_Sodermalm svarar “Förmodligen. Vi hade en hel drös sådana” i kom-

mentarsfältet. Det alstrar en relation mellan @YB_Sodermalm och deras följare, en relation där 

man kollektivt försöker få ett gemensamt svar på faktumet att de har 9000 följare mindre över en 

natt. Man kommer inte fram till något konkret svar men konsensus är att de 9000 följarna är 

fejkkonton.  

“‘You focking copper! You wonna dance ey??’ Mötet med en uppbragt, berusad britt nattens 

mest dramatiska. Annars lugnt.” 

4 Februari, @YB_Sodermalm 

Här ser vi tydligt hur subjektpositionerna interpelleras till fucking copper och berusad britt, där 

språket framställer sina subjekt där de inte bara tillskrivs en social position utan också förvänt-

ningar och egenskaper kring hur hen ska ha uppfört sig. Det stämmer överens med Faircloughs 

teori om att diskurser skapar sociala strukturer samt utformar relationer och identiteter (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11-12). I textens citat tyder vi att britten uppfört sig otrevligt mot 

polisen och att @YB_Sodermalm tillskriver brittens egenskap som berusad. Det konstruerar upp 

en världsbild där britter har en otrevlig jargong mot polisen.  

“Då svarade ni: Ey, have had a wee dram to much ey?” 

4 Februari, @Millmarker 

“Ungefär. Kan även varit typ "håll truten" i lite barskare engelskt ordval.” 

        4 Februari, @YB_Sodermalm 
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Personen som kommenterar ställer ingen fråga till @YB_Sodermalm utan påstår med en hög 

grad av säkerhet att de svarat: Ey, have had a wee dram to much ey? Detta känns som en komisk 

ton, eftersom att kommentaren är skriven i liknande ordval med brittisk slang. Utsagan i 

@YB_Sodermalm’s svar är  möjligtvis att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad, 

av texterna att döma så är det med ett otrevligt ordval i det här fallet. Texten visar också på en 

identitet där @YB_Sodermalm ställer sig hårt och bestämt emot personer som talar respektlöst 

till dem. Relation som framställs i texterna mellan @YB_Sodermalm och deras följare är som 

kompisar där man pratar om något som hänt genom att förklara det med en lättsam och humoris-

tisk ton. @YB_Sodermalm’s svar är öppet för tolkningar där följarna själva får tänka sig svaret. 

Vi ser det som sätt att förklara det humoristiskt, vilket är den genomgående genren i tweeten och 

dess kommentarer. 

“Larm om stort slagsmål på Götgatan. När patrull anmälde sa anmälaren att hon hittat på allt 

för att få dit polis. Hon ville att poliserna>>” 

        5 Februari, @YB_Sodermalm 

“>>skulle säga åt ordningsvakterna att hon visst skulle släppas in på krogen. Så blev det inte. 

Anmälan om Falsklarm.” 

5 Februari, @YB_Sodermalm 

Vi finner inlägget humoristiskt då @YB_Sodermalm förmodligen valt att dela händelsen för att 

den är udda och att anmälaren slutligen blir den som själv blir anmäld. Här finner vi som motta-

gare av texten att interpellationen av subjekten framställer att anmälaren gjort sig skyldig till ett 

falsklarm samt att poliserna anlänt till platsen för att göra sitt jobb, som inte innebar att säga åt 

ordningsvakterna. Utsagan i texterna konstruerar en världsbild där poliserna får åka på “onödiga” 

larm då personer anropar dem trots att det inte är någon nödsituation. Då @YB_Sodermalm inte 

binder sig själva med texten så framställs deras identitet som förmedlare av den udda händelsen. 

Nedan har vi analyserat kommentarer till tweeten där vi funnit relationer mellan @YB_Soder-

malm och deras följare. 
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“Har inte vi ett ord för sådana människor?” 

5 Februari, @JonathanRL 

“Det lämpar sig inte på Twitter” 

        5 Februari, @YB_Sodermalm 

“Jag kan förstå det. Tillåt oss andra att tänka det åt er.” 

5 Februari, @JonathanRL 

Här sker ett kort meningsutbyte mellan en följare och @YB_Sodermalm. Den underliggande 

meningen i @YB_Sodermalm’s svar tyder på att det är något negativt ord för sådana människor 

som de inte vill uttrycka på Twitter, vilket är ett subtilt sätt att hinta om sina åsikter. Kommenta-

rerna skapar en gemenskap där båda parterna anser att sådana människor är något negativt och 

en relationen skapas där @YB_Sodermalm och deras följare tänker likadant om personen som 

blev anmäld för falsklarm. Man diskuterar öppet om det negativa beteendet men det används ald-

rig några konkreta och beskrivande ord, ändå förstår man deras underliggande mening som vi 

tidigare beskrivit. 

Likt de som vi analyserat tidigare så ser vi att ett vanligt förekommande i kommentarerna till 

dessa tweets är att de är av en negativ karaktär och ställer sig frågande till händelsen som 

@YB_Sodermalm upplyst om. 

“ska man fnissa eller sucka?” 

        6 Februari, @bjosk 

“Suck. Hur dumma får folk bli?” 

6 Februari, @awmperry 
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“Synnerligen intelligent beteende! Finns det så korkade människor???” 

        6 Februari, @TompaLarsson 

Ovan är tre utvalda kommentarer av det vi beskrivit tidigare. Gemensamt i alla tre kommentarer 

är att de använder sig av frågetecken och uttrycker sig med en låg sanningshalt. Alla texter inne-

håller även retoriska frågor med syftet till att få mottagarna att uppfatta deras synsätt på dem som 

begår sådana handlingar som korkade och dumma personer. Alla de negativa kommentarerna 

som är kopplade till tweeten konstruerar en verklighet där folk ser ner på andras intelligens och 

beteende när de använder sig av larmtjänster oseriöst. Vi ser även hur texterna konstruerar en ag-

gression mot folk med sådana handlingar och beteende.  

“Dagens hot: ‘Putin will come after you’. Inte bra.” 

25 Februari, @YB_Sodermalm 

@YB_Sodermalm påstår att de fått ett hot som innebär att Putin kommer komma efter dem. Sub-

jektpositionerna är Putin och you som interpelleras med egenskaperna att Putin ska komma efter 

@YB_Sodermalm som antas vara “you” i detta sammanhang. Vad som gör att denna tweet ingår 

i rollen som den humoristiska polisen är att de framställer det som att hot framkommer varje dag, 

vilket kan vara sant, men de väljer ut ett specifikt hot som är absurt med tanke på att Putin med 

största sannolikhet inte skulle söka upp @YB_Sodermalm. Texten framställer hotet som ett av 

många som de fått under dagen, men att det sticker ut i mängden då den som hotar uttryckligen 

påstår att Putin skulle komma efter dem. Texten framställer även Putin som någon som skulle ha 

makten att kunna komma efter @YB_Sodermalm. Här identifieras YB_Sodermalm som offer 

och vi finner även att texten konstruerar en världsbild där det är vanligt att @YB_Sodermalm 

blir hotade. 

“Marginellt bättre än om Kim Jung Un är efter en. Välj glädjen ;-)” 

        25Februari, @gnu67 
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“mina pengar är på er, ni kan ta honom, lätt” 

25 Februari, @ctrldashk 

“tack för den här tiden” 

        25 Februari, @blandfers 

Den komiska tonen fortsätter i kommentarerna där följarna satsar pengar, anser att ett Putin-hot 

bättre än Kim Jung Un och tackar för deras tid. En relation skapas där @YB_Sodermalm skämt-

samt skriver om att de blivit hotade och följarna svarar skämtsamt. Det visar i sin tur på att alla 

följare förstått @YB_Sodermalms tweet som komisk vilket i sin öppnat upp för dem att vara ro-

liga. Texterna och tweeten konstruerar även tillsammans en världsbild där man skämtar om mäk-

tiga personer som Putin och Kim Jung Un och placerar in dem i absurda sammanhang. 

“Fick ett förslag på rubrik. "Vad tycker du om troll på Twitter?”  

6 Februari, @YB_Sodermalm 

I den här tweeten är bilden viktig för helheten då de är avgörande för inläggets framställning. 

Här bidrar texten i kombination med bilden till en humoristisk framställning där @YB_Soder-

malm valt en bild som svar på den fråga de fått. Troll på Twitter är något man kallar de personer 

som skriver i syfte att provocera fram känslomässiga svar och skapa diskussioner som inte leder 

någon vart. Vi finner att bilden föreställer en polis med ett tröttsamt och uppgivet ansiktsuttryck 

som tyder på att svaret angående troll på Twitter är negativt. Texten och bilden konstruerar till-

sammans upp en världsbild där troll existerar på Twitter och att det inte är något man gillar. 
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@YB_Sodermalm utformar en identitet i textens kombina-

tion med bilden där man identifierar sig som less på twitter-

troll. 

  

            

6 Februari, @blisk 

En följare kommenterar med enbart en bild. Bilden är samma som den som @YB_Sodermalm 

postade men här har följaren lagt till ett filter så att personen föreställer någon söt och feminin 

änglaliknande karaktär. Kommenteraren försöker vara rolig med hjälp av att använda @YB_So-

dermalms åsikt kring troll och “trolla” själv. @YB_Sodermalm svarar “Är det en kärleksförkla-

ring?”. Här finner vi att de inte tar illa upp av bilden utan ser det som en rolig grej eftersom att 

kommentaren inte är av en negativ karaktär och bjuder in till en vidare diskussion. Det konstrue-

ras även en relation mellan @YB_Sodermalm och deras följare där man skämtar öppet med 

varandra och inte menar något seriöst eller provocerar fram något som gör den andra arg eller 

ledsen. Trots att vi genom analysen finner att @YB_Sodermalm inte gillar troll på Twitter och en 

följare trollar dem i samma tweet så upplever vi att @YB_Sodermalm ser det som en komisk 

effekt av deras egna komiska tweet. 
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6.4 Diskursteoretisk tolkning 

Diskursteorins grundantaganden om att kunskap inte kan betraktas som en objektiv sanning, utan 

skapas och omskapas ständigt genom social interaktion (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 

11-12). Detta kan kopplas till vår analys där vi har visat på att @YB_Sodermalm konstrueras på 

flera olika sätt där olika egenskaper och roller kommer till uttryck. @YB_Sodermalms framställ-

ningar stämmer dessutom överens med Bergström & Boréus (2005) ideér om att diskurser inte 

ses som fasta utan som föränderliga och dynamiska. Genom språket i de olika twitterinläggen 

visar resultatet på att det är där kunskap om @YB_Sodermalm och dess relation till följarna kon-

strueras. Kunskap enligt diskursteorin är alltid kulturellt och historiskt präglat (Winther Jorgen-

sen & Philips, 2000, s. 11-12) som vi anser stämmer överens med den kunskap som alstras om 

@YB_Sodermalm (som jobbar som poliser) i twitterinläggen. Den här analysen är starkt bunden 

till nutiden och till den kultur som existerar i Sverige idag, där transparens och öppenhet anses 

som viktigt. Det påverkar den kunskap som produceras och möjliggör således en viss kunskap 

om @YB_Sodermalm, som troligtvis inte hade varit befintligt på samma sätt innan de individer 

vars yrke är polis och som porträtterar polisrollen började existera på Twitter. Utifrån Foucaults 

diskursteori kan @YB_Sodermalms twitterinlägg som framställer en viss kunskap om hur de är 

och vad de gör förstås som produktiv men också uteslutande av andra synvinklar (Bergström & 

Boréus, 2012, s 358-359). Då diskurser bestämmer och konstruerar vad som är sant för en viss 

situation kan @YB_Sodermalms texter utifrån Foucaults teori om makt tolkas som ett maktutö-

vande då texterna skapar en viss kunskap om @YB_Sodermalm och händelserna samt utesluter 

andra sätt att se på världen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 20). 

6.5 Maktteoretisk tolkning 

Den informativa polisen 

I rollen som den informativa polisen ser vi att @YB_Sodermalm genom sina tweets vill före-

bygga brott, informera allmänheten, få information och hjälpa till. I denna typ av texter som 
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@YB_Sodermalm delat kan vi se att de försökt skapa en interaktion med medborgarna då de lagt 

ut texterna på Twitter. Denna interaktion utifrån Foucaults maktteori skulle kunna förstås som en 

subtil teknik för att få medborgarna att delta i ett informationsutbyte med @YB_Sodermalm. Ef-

tersom att följarna aktivt valt att följa @YB_Sodermalm får de därför makt över sina följare när 

de delar information. Den information som @YB_Sodermalm tilldelar sina följare är information 

som de vill att följarna ska läsa och engagera sig i, som i sin tur skapar makt över dem. Ett ex-

empel på hur detta skulle kunna fungera är när @YB_Sodermalm delar artikeln “Här slår fick-

tjuvarna till. [...]” så skapar det världsbilden att ficktjuvarna existerar på en specifik plats. 

Vetskapen om att ficktjuvarna slår till på denna plats leder till att följarna självdisciplinerar sig 

genom att ha en extra uppsyn över sina fickor och värdesaker på den platsen. Därmed fungerar 

makten och disciplineringen automatiskt. 

Den känslosamma polisen 

Inom rollen den känslosamma polisen finner vi att makten och disciplineringen mestadels tar sig 

uttryck genom subtila tekniker. Vi har sett att @YB_Sodermalm uppmuntrar följarna att själva 

göra rätt för sig genom ett personligt tilltal. Detta påminner om Foucaults (2003, s.138-139) 

idéer om självdisciplinering där individen själv känner att den vill leva upp till den rådande nor-

men. Makten ska inte ses som något förtryckande utan som något produktivt som möjliggör det 

sociala samspelet. När @YB_Sodermalm genom sitt twitterinlägg förklarar hur en missbrukare 

och dennes mor båda plågas av sonens missbruk skapas en bestämd kunskap av vad som anses 

vara ett fel beteende. @YB_Sodermalm skriver sedan om hur en kollega ringer sin mamma, där 

det skapas en bestämd kunskap av vad som anses vara rätt beteende. Detta tolkar vi som ett 

maktutövande. Utifrån Foucault (2003, s.188) tyder det på att diskursen tvingar fram ett vetande 

och interaktion hos människor utan att individerna själva vet om det. Följarna får alltså veta vad 

som är rätt och fel utan att de själva tänker på det. Genom att skriva om hur vissa plågas på 

grund av ett beteende menar vi att det är en disciplineringsteknik som kan leda människor på ett 

effektivt sätt till att agera efter samhällets norm.  

!46



Den humoristiska polisen 

Inom denna roll finner vi även att @YB_Sodermalm använder sig av en form med förtryckande 

tekniker vilket syftar till att medvetandegöra följarna om hur de ska och inte ska bete sig. När 

@YB_Sodermalm gör sig roliga över människors felaktiga beteenden eller misstag, som exem-

pelvis den berusade britten eller anmälaren som sedan själv blev anmäld, så används humor för 

att disciplinera följarna. Foucault (2003, s.181) menar att det moderna samhället sällan använder 

sig av straffmekanismer som är fysiska, han menar istället att det handlar om subtila och diskreta 

handlingar som gör individen medveten om de fel denne har begått. I den här rollen ser vi att 

moraliseringen om vad som är rätt och fel döljer sig i de olika skämten, vilket kan tolkas som en 

subtil bestraffande teknik. När @YB_Sodermalm gör sig roliga över människor felaktiga bete-

enden eller misstag menar vi att det är ett sätt att belysa vilka beteenden som inte är önskvärda. 

Om läsaren kan identifiera sig med beteendena och förstår att dessa inte är önskvärda så kan det-

ta leda till ett förändrat uppförande utan att denna själv är medveten om det. Även om läsaren 

inte kan identifiera sig med beteendena så får den omedvetet veta vad som är fel och det kan re-

sultera i att den inte gör något liknande. Texterna blir då som en bestraffning samtidigt som de 

förebygger att någon annan inte ska göra något liknande. Därmed förekommer disciplineringen 

av följarna på ett subtilt sätt genom humor istället för att tydligt tala om hur de ska eller inte ska 

uppföra sig. 

Kommentarer till tweetsen 

Vi finner likheter i kommentarerna inom rollerna den informativa polisen och den känslosamma 

polisen, där följarna kommenterar med uppmuntrande texter som bland annat “tack för att ni 

finns” och “tack för infon”. Enligt Foucault (2003, s.180-181) kan det tolkas som en belönings-

strategi där följarna uppmuntrar till ett visst beteende, som i det här fallet är att @YB_Soder-

malm finns på Twitter och delger dem information. Det ger en tydlig motivation till @YB_So-

dermalm att fortsätta vara aktiva på Twitter. Här finner vi makten hos följarna som uppmuntrar 

texterna de själva vill ta del av. Hade det varit tvärtom, att följarna kritiserat och ifrågasatt tex-

terna, så hade det kunnat ge en effekt av att @YB_Sodermalm inte fortsatt skriva liknande texter. 
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Följarna influerar således till en viss del vad @YB_Sodermalm ska publicera. Dock ser vi den 

större delen av makten hos @YB_Sodermalm som är dem som alltid sätter agendan med deras 

publikationer på Twitter, vilket genererar i att de styr vad kommentarerna ska handla om. Speglar 

tweeten något positivt så är det oftast positiva kommentarer och vice versa. Vi finner makten hos 

både följarna och @YB_Sodermalm som produktiv då de skapar kunskap om den sociala värl-

den. Foucault menar att man inte ska se det som något negativt utan som något produktivt som 

gör det möjligt för det sociala samspelet i samhället (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 20). 

I detta fall kan det tolkas som att följarna och @YB_Sodermalm har ett samspel där de tillsam-

mans påverkar vad texterna ska handla om. 

Genom vår analys av kommentarer så har vi funnit ett stort antal som har en komisk karaktär. Vi 

fann de flesta inom rollen som den humoristiska polisen men även inom de två andra rollerna. 

Genom en maktteoretisk analys finner vi att @YB_Sodermalm’s egna humoristiska texter öppnar 

upp för följarna att själva skriva komiska texter till deras tweets oavsett om de är informativa, 

känslomässiga eller humoristiska. Vi anser att följarna har en relation med @YB_Sodermalm 

som tillåter ett aktivt skämtande, vilket vi ser i kommentarsfälten. Det går att se att följarna åter-

skapar @YB_Sodermalm’s  humoristiska beteende, som vi kan koppla till de Foucault menar är 

en sorts makt (Bergström & Boréus, 2012, s 358-359), där @YB_Sodermalm konstruerar sin text 

och som följarna sedan återskapar genom att fortsätta konstruera sina egna texter i samma stil. 

Trots en seriös tweet från @YB_Sodermalm som skapar en seriös diskussion med en följare så 

finner vi att även den har ett satiriskt och humoristiskt inslag. Följaren delar en bild i slutet av 

diskussionen för att göra sig lustig över misstag och felaktiga beteenden. Följaren använder sig 

alltså av humor och satir i en seriös diskussion för att disciplinera @YB_Sodermalm. Följaren 

reproducerar då det humoristiska sättet som @YB_Sodermalm använt sig av i andra tweets.  
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7. Slutsats och diskussion 

I det tidigare kapitlet har vi identifierat makttekniker som kommit till uttryck i dessa texter uti-

från Foucaults maktteorier. I detta avslutande kapitel ska nu våra frågeställningar besvaras och 

bindas till studiens syfte. Därefter kommer vi bland annat diskutera hur vårt teori- och metodval 

påverkat vår studie och vilka begränsningar de kan ha medfört. Avslutningsvis förs en diskussion 

där vi blickar framåt och ger förslag på framtida forskning inom ämnet.   

7.1 Besvarande av frågeställningar 

Hur framställs samhället och personer i inläggen? 

Personerna som förekommer i de texter vi har analyserat framställs på ett mycket varierat sätt. Vi 

har funnit att personer framställs som känslosamma, korkade, hotfulla, hjälpsamma, härjande och 

berusade. Överlag så handlar de flesta inlägg om något negativt som exempelvis icke skötsam-

ma, berusade personer eller vandalisering. Då de flesta inlägg framhäver något negativt och 

uppmärksammar brott så framställs även samhället efter detta. Samhället gestaltas mestadels som 

stökigt och oroligt utifrån @YB_Sodermalm’s tweets, men vi finner även att samhället innehåller 

godhjärtade personer som är hjälpsamma och inspirerande. Vidare finner vi att inläggen även 

framställer polisens roll i samhället varierande. De pratar med människor, uppmanar och infor-

merar människor, löser brott och tar hand om djur. Enligt vår tolkning så framställer @YB_So-

dermalm framförallt ett samhälle där poliser inte bara är poliser utan också helt vanliga männi-

skor som du och jag. 

Vilka tekniker för maktutövning kan urskiljas i dessa diskursiva konstruktioner? 
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Genom att tolka @YB_Sodermalms olika diskursiva konstruktioner utifrån Foucaults teori om 

makt och disciplinering har vi urskiljt flera tekniker som Foucault benämner som maktutövning. 

Vi har funnit makttekniker som handlar om förlöjligande och sarkasm som upplyser de beteen-

den som anses vara fel och icke önskvärda hos medborgarna. Vi har även funnit subtila discipli-

nerade makttekniker vars syfte är att uppmuntra ett normativt beteende hos allmänheten. Det sker 

främst genom informationsdelning där inläggen uppmanar till självdisciplinering och kunskap 

kring vissa saker eller händelser. En sorts maktutövning kan även ses i att @YB_Sodermalm ak-

tivt själva väljer ämnen och kunskap deras följare ska ta del av. 

Hur skriver privatpersoner som kommenterar inläggen och hur besvaras de? 

Som i den första frågeställningen finner vi att vår analys tyder på att privatpersoner skriver på ett 

varierat sätt. Somliga använder sig av humor för att enbart vara roliga medan andra använder sig 

av en seriös ton för att tydligt få fram en kritisk åsikt. Vi finner även att många privatpersoner 

ställer frågor till @YB_Sodermalm. Vad gäller @YB_Sodermalms besvarande av frågorna så 

besvaras dessa tydligt och sakligt. Deras svar visar även på att @YB_Sodermalm är säkra och 

kunniga inom de ämnen de besvarar. 

7.2 Diskussion  

Att vi haft diskursanalys som metod har påverkat studien i den mening att vi endast kunnat uttala 

oss om @YB_Sodermalms framställningar i text och bild. Metodvalet har därför orsakat att vi 

inte kunnat uttala oss om deras verkliga motiv till närvaron på Twitter eller hur allmänheten upp-

lever deras existens där. Vi anser dock att diskursanalysen har varit den mest passande metod uti-

från studiens syfte och frågeställningar. Eftersom att Twitter bygger på relationella interaktioner 

anser vi också att det var passande att studera detta utifrån Foucaults maktteori, då teorin klar-

lägger att makten är relationell samt att det finns ett ojämnt styrkeförhållande. Maktteorin har 

gett ett fokus åt studien och gjort det möjligt att upptäcka maktskapande tekniker. Vi ser dock att 
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valet av teori även begränsat vår studie då det gjort att vi möjligen missat andra eventuella ut-

läggningar av resultatet.  

Vår studie har visat att olika framställningar av samhället och personer förekommer i twitterin-

läggen där roller, relationer och egenskaper konstrueras på ett varierat sätt. Vi har även sett att 

deras texter mestadels visar den utmanande sidan av samhället, vi anser dock att det inte är så 

konstigt med tanke på deras arbete som poliser. Att arbeta som polis innebär att man ska upprätt-

hålla lagen och minska brottsligheten vilket medför att man får träffa på människor som bryter 

mot lagen samt se den utmanande och svåra sidan av samhället dagligen. Vi har även konstaterat 

att @YB_Sodermalm är humoristiska på Twitter, det kan vara ett sätt att ventilera kring de bisar-

ra situationer de hamnar i men också för att bli omtyckta av allmänheten och bygga upp en rela-

tion. Det stämmer överens med Men & Tsais (2016) undersökning där de anser att man skapar 

goda relationer genom underhållning och ett uppvisande av sin mänskliga sida. Vi anser att man 

finner personerna bakom uniformerna vilket bygger upp ett förtroende för dem. I jämförelse med 

undersökningen kring journalisters användning av Twitter kan vi se att @YB_Sodermalm likt 

journalisterna i undersökningen använder sig av Twitter för att uttrycka sig mer frispråkigt och 

personligt (Lasorsa, Lewis, Holton, 2012).  

Vi ser dock en viss problematik med att uttala sig som polis och samtidigt som privatperson då 

detta kan skapa en förvirring hos allmänheten om vad som är polisens kontra individens åsikter. 

Avslutningsvis vill vi tydliggöra att vi vill att poliser som privatpersoner ska finnas på sociala 

medier för att kunna interagera och föra en öppen dialog med medborgare på och vid sidan av 

arbetet. Vår uppfattning delas med Ronkainen (2014) som i sin studie menar att sociala medier 

bör användas som ett redskap för att kommunicera med medborgarna och inte enbart användas 

som en “anslagstavla”. Det är även viktigt för demokratin att alla får göra sin röst hörd och vi ser 

positivt på att @YB_Sodermalm utnyttjar den rätten på just Twitter då vi ser att mediet enkelt 

öppnar upp för dialog, som är väldigt bra så länge det används på ett rätt och genomtänkt sätt. 
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7.3 Framtida forskning 

Eftersom vår studie analyserar kring ett privat twitterkonto som ägs av två poliser så skulle det 

vara intressant att göra en innehållsanalys inom polismyndighetens egna konton på sociala medi-

er för att se hur polisen som organisation förhåller sig till medborgarna på sociala medier.  

Vidare finner vi det även intressant att studera kring hur @YB_Sodermalm konstruerar sina tex-

ter kring en eller flera specifika händelser. En annan analys som skulle vara intressant är att se 

om det finns några gemensamma uttryckssätt mellan poliser som engagerar sig i sociala medier. 

Exempelvis om några använder en liknande stil som @YB_Sodermalm gör med sina humoristis-

ka texter. 
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9. Bilaga 

“Flera 112-samtal om höga smällar nu. Ingen anledning till oro, det är fyrverkerier från Stads-

gården” 

4 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/828001867296862210 [Hämtad 2017-05-12] 

“Här slår ficktjuvarna till. Absolut flest stölder sker i tunnelbanan. Läs mer här: [Länk]“ 

10 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/829967269258223616 [Hämtad 2017-05-12] 

“Statsbesök, kortege och eskorter 20–22 februari Information om polisens arbete, trafikreglering 

och avspärrningar [Länk]” 

        17 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/832519084956852224 [Hämtad 2017-05-12] 

“Mer info om bakgrunden till måndagens plundring och kravaller. [Länk]“ 

22 Februari, @YB_Sodermalm 
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Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/834476981718810627 [Hämtad 2017-05-12] 

“Papegoja söker sin ägare!  

En medborgare hittade under söndagskvällen denna papegoja på Mosebacke torg  

[Länk]“ 

        26 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/835960206408429568 [Hämtad 2017-05-12] 

“Som pojk tyckte man har var urpolisen. Fanns det ett kärvare, mer ärrat polisansikte? Vila i 

frid Mr Roland Hassel, Lars-Erik Bernett.” 

        1 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/826911457073733633 [Hämtad 2017-05-12] 

“Dags för natthelg. Det var ett tag sedan. Vågar man hoppas på lugn? Måtte stillhetens gudinna 

stå oss bi.” 

        3 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/827630062421803008 [Hämtad 2017-05-12] 

“Varit hemma hos en gammal mor, över 90. Den vuxna sonen har problem med spriten, härjar. 

Svårt att hjälpa dom. Missbruket plågar dom båda” 

        6 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/828668893937934338 [Hämtad 2017-05-12] 

“Efter besöket gick kollegan iväg. När han kom åter:  

-Ringde morsan. Får ångest av sådant där. En dag är dom borta, då är allt försent.” 

        6 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/828672305207398400 [Hämtad 2017-05-12] 

“Full förståelse för att medborgare vars stadsdel vandaliserades nu är besvikna på polisen. För-

hoppningsvis kommer gripanden ske framöver” 
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21 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/834168419926867973 [Hämtad 2017-05-12] 

“Mindre förståelse för de som ser kravaller och vandalisering som en problematisk effekt av po-

lisiär närvaro. De boende håller nog ej med dom” 

21 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/834169333949591553 [Hämtad 2017-05-12] 

“Noterar att vi på ett dygn tappat 9000 följare. Vi måste "suga fett" som mina döttrar beskriver 

något de finner vara av undermålig kvalité” 

        3 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/827448669020512257 [Hämtad 2017-05-12] 

“‘You focking copper! You wonna dance ey??’ Mötet med en uppbragt, berusad britt nattens 

mest dramatiska. Annars lugnt.” 

4 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/827869200886685697 [Hämtad 2017-05-12] 

“Larm om stort slagsmål på Götgatan. När patrull anmälde sa anmälaren att hon hittat på allt 

för att få dit polis. Hon ville att poliserna>>” 

        5 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/828491282062389248 [Hämtad 2017-05-12] 

“>>skulle säga åt ordningsvakterna att hon visst skulle släppas in på krogen. Så blev det inte. 

Anmälan om Falsklarm.” 

5 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/828491453538168832 [Hämtad 2017-05-12] 

“Dagens hot: ‘Putin will come after you’. Inte bra.” 
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25 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/835472511194312705 [Hämtad 2017-05-12] 

“Fick ett förslag på rubrik. "Vad tycker du om troll på Twitter?” 

6 Februari, @YB_Sodermalm 

Länk: https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/828746091722059776 [Hämtad 2017-05-12]
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