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Syftet med denna studie är att undersöka polisens kommunikation och språkanvändning på 

Facebook, för att få en bild av hur en myndighet skriver i en informell miljö. Jag har gjort 

undersökningen med hjälp av textanalyser av sex olika inlägg på Polisens Facebooksida 

Polisen Eskilstuna och genom och en intervju med webbansvarig kommunikatör hos polisen 

i Eskilstuna.  

   Resultaten visar att det är svårt för polisen i Eskilstuna att anpassa sig efter de informella 

kraven som ställs på en som finns på Facebook. Samtidigt tycker de att det är viktigt att ändå 

finnas på en kommunikationskanal som många människor finns och är aktiva på eftersom 

sidan ses som ett komplement till polisens hemsida. Däremot behöver polisen jobba mer på 

att föra dialog, genom att svara på kommentarer och skriva regelbundna inlägg, och anpassa 

språket efter läsarna även om analyserna har visat att språket mestadels kategoriseras som 

lättläst.  
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1. Introduktion 
Facebook, Instagram, Twitter – alla har vi hört talas om sociala medier, med vad vet vi 

egentligen om dem och hur de används av olika organisationer och myndigheter? Vi har nog 

alla lagt märke till hur företag idag marknadsför sig på Facebook, men vi vet egentligen 

väldigt lite om varför det händer. Allt fler företag och organisationer väljer att ha ett så kallat 

nyhetsrum för sociala medier på sin webbplats (Ström, 2010, s. 26). Nyhetsrum är en 

gemensam plats där man kan samla nyheter eller publicera pressmeddelanden och 

nyhetsrum för sociala medier är således en gemensam plats för all information som berör 

sociala medier. Oftast sker detta i form av ett antal samlade loggor, som Facebook, 

Instagram och Twitter, som genom ett klick tar oss till företaget eller organisationens diverse 

social media. Ser man en liten blå kvadrat med ett ”f” på, vet de flesta genast att en 

webbplats länkar till sin Facebooksida. Detta har blivit så vanligt att de flesta av oss inte ens 

reflekterar över hur bekanta vi är med loggorna, men är detta enbart en trend som företag, 

organisationer och myndigheter vill följa?  

   Heide, Johansson & Simonsson (2012, s.224) menar att sociala medier tekniskt sett är en 

evolution, en utveckling av tidigare tekniker, men att det snarare ses som en revolution 

genom dess sociala och kulturella effekter. Det är idag väldigt enkelt och även väldigt billigt 

för oss människor att kommunicera och interagera med folk över hela världen tack vare 

sociala medier. Dessa anledningar gör sociala medier till en revolutionerande evolution.  

   Dagens Internet är interaktiv och har blivit en del av vår vardag. Idag är sociala medier för 

många en vardaglig del av arbete, medborgarverksamhet och fritid (Rongas 2011). Nästan 

varannan svensk myndighet använder idag sociala medier (E-delegationen, 2010). Polisen, 

som denna studie är inriktad på, finns även de på Facebook som ett sätt att öka dialogen 

mellan allmänheten på ett ställe där många människor håller till (Polisen 2015). Handlar det 

om att inte vara sämre än andra eller handlar det helt enkelt om att få en lite mer personlig 

kontakt med människor? Det ska vi, med hjälp av denna undersökning, försöka ta reda på. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Denna studie ämnar ta reda på hur polismyndigheten i Eskilstuna förhåller sig till sociala 

medier, närmare bestämt Facebook. Studien är inriktad på kommunikationen och innehållet 

av Facebookinläggen samt hur språket i inläggen ser ut. Används ett så kallat 

myndighetsspråk även i en informell miljö som sociala medier? Hur ser tilltalet ut och känns 

polisen dominerande i sitt språk genom att använda för svåra ord på Facebooksidan?  

   Syftet med studien är således att ta reda på hur polismyndigheten använder Facebook som 

en kommunikationskanal; är det en plattform för dialog eller vill man, som många andra 

myndigheter, följa en trend?  

   Följande frågeställningar används för att undersöka hur polismyndigheten i Eskilstuna 

skriver på Facebook: 

o Hur kommunicerar polisen innehållsligt på Facebook? 

o Hur kommunicerar polisen språkligt på Facebook? 

o Varför kommunicerar polisen som de gör? 
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1.2 Avgränsningar  
Forskningen har avgränsats till polisens kommunikation på Facebook i Eskilstuna, men 

exempel och beskrivningar från den rikstäckande Facebooksidan (se avsnitten om 

organisationer och sociala medier) kommer att tas upp. Valet av sociala medier har också 

avgränsats till endast Facebook men andra tjänster, som Twitter och Instagram, introduceras 

och förklaras kortfattat i nästa kapitel – bakgrund och tidigare forskning. Att 

undersökningen avgränsats till Facebook är för att Facebook är en perfekt kombination av 

både bild (Instagram) och text (Twitter).  

   Utöver grundläggande förklaring av vad sociala medier är samt en kort förklaring av vad 

sidor på Facebook är och vad dessa används till, kommer ingen närmare teknisk beskrivning 

av hur sociala medier fungerar att ges. Facebooks olika funktioner såsom ”gilla”, ”dela”, 

”kommentera” etc. kommer heller inte att förklaras. 

   Begreppet Webb 2.0 1 myntat av O’Reilly kommer att uteslutas helt från forskningen. 

Likväl kommer ingen förklaring av vad företag, organisationer och myndighet är att ges. 

Vidare utesluts även analyser av nedladdade bilder på Polisen Eskilstunas Facebooksida.  

1.3 Disposition 
Denna uppsats är upplagd så att den börjar med ett bakgrundskapitel som presenterar 

tidigare forskning och förklarar vad sociala medier är samt hur dessa används. Kapitel 3 

redogör för vilken analysmetod som kommer att användas och materialet som 

undersökningen utgår från klargörs. Därefter kommer kapitel 4 som presenterar resultaten 

följt av kapitel fem 5 består av en diskussion och en sammanfattning.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel förklaras begreppen sociala medier, socialt nätverk och Facebook och klargör 

även hur organisationer använder sig av dessa kommunikationskanaler. Därefter presenteras 

en översikt av tidigare forskning i sociala medier.  

2.1 Vad är sociala medier? 
Det finns många olika definitioner av sociala medier, varav ett sätt att förklara begreppet är 

genom att säga att sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som 

tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller 

ljud (Eriksson & Weibull, 2009). Begreppet sociala medier omfattar tjänster och 

webbplatser på internet där användarna kan bygga upp sitt innehåll genom att skapa 

kontakter och bilda nätverk med andra (Johansson, 2013). En annan förklaring av sociala 

medier är att det har blivit en beteckning på platser på nätet där användarna levererar 

innehållet och kommunicerar med varandra (Gripsrud, 2002, s. 49). 

   Tjänster som räknas till sociala medier kännetecknas av att de kräver medlemskap och 

                                                           
1 Webb 2.0 är ett samlingsbegrepp för nästa generation av webbtjänster och affärsmodeller på webben. 
Begreppet myntades av Tim O’Reilly inför O’Reilly Media konferens i oktober 2004 (Wikipedia). 
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inloggning. Därefter har man ett eget utrymme där man kan publicera foton och välja vilka 

personliga uppgifter man vill lägga ut. Vanligtvis är tjänsterna kostnadsfria, men i många 

fall exponeras man för reklam. Kortfattat kan sociala medier beskrivas som mötesplatser där 

användarna kan bygga upp och dela sitt innehåll med varandra (Johansson, 2013). 

   Alla medier där användaren och sändaren kan interagera direkt, via exempelvis 

kommentarsfällt, räknas till sociala medier. Sociala medier kan ha olika inriktningar, till 

sociala nätverk räknas Facebook och LinkedIn; till mikrobloggar räknas Twitter; till 

bilddelning räknas Instagram och till videodelning räknas YouTube (Heide, Johansson, & 

Simonsson, 2012). Om sociala nätverkssajter skriver Kaplan & Haenlein följande: 

Social networking sites are applications that enable users to connect by creating 
personal information profiles, inviting friends and colleagues to have access to 
those profiles, and sending e-mails and instant messages between each other. 
These personal profiles can include any type of information, including photos, 
video, audio files, and blogs. Kaplan & Haenlein (2010, s.63).  

Sociala medier blev populärt i början på 00-talet genom MySpace och senare genom 

Facebook, men sägs ha uppkommit redan i slutet på 90-talet med det sociala nätverket 

SixDegrees.com (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Under slutet av 00-talet blev 

sociala medier den mest populära aktiviteten på webben (Qualman, 2009).  

2.1.1 Språket på sociala medier och Facebook 
Språket på sociala medier kännetecknas av att det är vardagligt och avslappnat. Detta beror 

bland annat på att i mikrobloggar är antalet tecken per inlägg och statusuppdateringar 

begränsat. Detta menar Stakston (2011) att vi är vana vid genom vårt flitiga SMS-

användande i form av korta meddelanden. En annan anledning kan vara att vi är vana vid att 

all publicering på sociala medier ska gå fort, exempelvis genom våra smarta mobiltelefoner, 

och att vi följaktligen inte bryr oss mycket om hur vi skriver. I mikrobloggar har man bara 

140 tecken till sitt förfogande och med så litet utrymme är det givetvis en fördel att använda 

förkortningar (Herbert & Hjalmarsson, 2012, s. 38). 

   Facebook, som idag används av diverse organisationer och maktbefogenheter (se avsnitt 

2.3) har inte begränsat antalet tecken per inlägg. I praktiken skulle man alltså kunna skriva 

mer formellt och inte behöva förkorta orden som man ofta gör på sociala medier, men det 

händer ändå väldigt ofta.  

   Theres Bellander, forskare i modern svenska, menar att många strävar efter minsta möjliga 

ansträngning när de kommunicerar på sociala medier (Språk och kommunikation, 2011). All 

interaktion som sker elektroniskt ska vara snabb att skriva och gå snabbt att läsa, menar hon. 

Hon nämner också att vi skapar fästpunkter för ögat när vi kommunicerar skriftligt via en 

dator eller en mobiltelefon. Med det menar hon att vi konstruerar digitala texter så att de är 

anpassade för ögat - visuella – genom att exempelvis använda utropstecken och andra 

skiljetecken där de egentligen inte behövs. 

   Vanligt förekommande i sociala medier är användandet av ikoner och så kallade smileys2, 

                                                           
2 Smileys (smilisar), emojis eller emotikons, även kallat uttryckssymboler eller humörsymboler, är grafiska 
bilder som representerar känslor genom skrivna texter (Wikipedia).  
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vilka är ytterligare exempel på att man skriver för att locka ögat. Herbert & Hjalmarsson 

(2012) menar att vi har ett behov av dessa eftersom kommunikationen på sociala medier 

ligger väldigt nära det muntliga uttrycket. De nämner även att det ”enda” som vi inte kan 

göra genom de nya kommunikationsformerna är just att förmedla ton och humör med 

röstläge och ansiktsuttryck när vi skriver. Smileys, eller smilisar som är det försvenskade 

ordet, blir då ett bra komplement till att förmedla humör (Herbert & Hjalmarsson, 2012, s. 

39).  

   Herbert & Hjalmarsson resonerar även i huruvida dessa uttryckssymboler anses vara en 

bra idé eller inte och att det råder delade meningar i ämnet. Vissa tycker att 

uttryckssymbolerna berikar kommunikationen genom att man kan komplettera ett skrivet 

budskap med ett uttryck, medan andra tycker att de signalerar dåligt ordförråd och är fåniga. 

Generellt sett går det att klara sig utan symboler, men att man då får lägga ner lite mer tid 

och ansträngning i ordvalet istället. Om myndigheter eller traditionstunga företag och 

organisationer använder sig av uttryckssymboler är risken stor att de uppfattas som oseriösa 

(Herbert & Hjalmarsson, 2012, s. 40). 

   Vanligt förekommande i sociala medier är även engelska ord och förkortningar, eller 

försvenskade versioner av orden som visade sig i exemplet ovan (smileys/smilisar). 

Förkortningar som LOL (=laughing out load), OMG (=oh my God) och BRB (=be right 

back) används även på svenska. Slangförkortningar är aldrig att rekommendera enligt 

Herbert & Hjalmarsson, speciellt inte om man företräder ett företag eller en myndighet. De 

föreslår istället att man ska använda sig av etablerade förkortningar enligt Språkrådet i 

sådana fall.  

2.2 Sociala nätverk och Facebook 
Facebook är ett socialt nätverk som grundades 2004 av Mark Zuckerberg tillsammans med 

rumskamraterna Dustin Moskovitz, Chris Hughes och Eduardo Saverin från Harvard som ett 

medel för studenter att lära känna varandra bättre. Idag ges följande förklaring av siten på 

Facebook Newsrooms hemsida:  

Founded in 2004, Facebook’s mission is to give people the power to share and 
make the world more open and connected. People use Facebook to stay 
connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, and 
to share and express what matters to them (Facebook Newsroom, 2015). 

Sidan används i snitt av ca 940 miljoner dagligt aktiva användare och ca 800 miljoner är 

dagligen aktiva via en mobilenhet. Från och med 31 mars 2015 har Facebook 1,44 miljarder 

användare månadsvis (Facebook Newsroom 2015). I Sverige har Facebook drygt 4,2 miljoner 

aktiva användare enligt Facebooks egen statistik från maj 2011 (Stakston, 2011).  

   Enligt Alexa Internet, Inc (Alexa 2015) som är ett Internetföretag som rankar webbplatsers 

popularitet, har Facebook rankats på andra plats globalt och i USA, med Google på första 

plats. I Sverige är Facebook rankat på tredje plats, med google.se på första plats och 

google.com på andra plats. Facebook är alltså världens mest populära sociala nätverk och 

världens näst mest populära webbsida, endast ”besegrat” av en sökmotor. Statistik visar även 

att människor som besöker facebook.com har besökt google.com precis innan. 
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   Att Facebook har blivit så framgångsrikt beror delvis på att det går att använda sig av sitt 

riktiga namn och inte av påhittade användarnamn som man är van vid sedan tidigare 

(Stakston, 2011). Andra faktor som bidragit till Facebooks utbredning är att man kan bygga 

relationer och interagera med människor från hela världen. 

2.2.1 Organisationer på Facebook 
Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för olika organisationer och företag att 

kommunicera och skapa relationer genom. Att använda sig av sociala medier är ett snabbt 

och enkelt sätt för företag och organisationer att kommunicera med sina målgrupper. 

   Facebook erbjuder ett antal möjligheter att sprida kommersiella och ideologiska budskap 

(Ström, 2010) och har sedan 29 april 2015 40 miljoner aktiva småföretag (Facebook 

Newsroom 2015). Olika företag, organisationer och även privatpersoner kan skapa en sida på 

Facebook, vilket är som en sajt inom ramen för Facebook och upplevs som en slags 

marknadsföringsaffisch i cyberrymden. Där kan man lägga ut information, bilder, filmer, 

länkar och liknande (Ström, 2010, s. 67). Idag kan man se alltifrån privata småföretag och 

skolor, privatägda som kommunala, till polismyndigheter skapa Facebooksidor.  

   Anledningen till att sociala medier, framför allt Facebook, har kommit att bli en viktig del 

av många organisationer och myndigheters kommunikation är dels att det är gratis och dels 

att det går snabbt att informera om händelser. En annan anledning är att vi människor har ett 

behov av att vara egna individer, men vi vill samtidigt känna att vi tillhör och är accepterade 

av en större social tillhörighet (Qualman, 2009, s. 2). Företag och organisationer har också 

ett behov att vara unika och finns av den anledningen på Facebook, för att ”alla andra finns 

ju där”. I många fall handlar det om att inte vara sämre än andra företag och organisationer 

när konkurrensen är stor. Den högsta drömmen för marknadsförare och opinionsbildare som 

arbetar med internet är att åstadkomma ett budskap som får viral spridning. Med viral 

spridning menas att enskilda människor tipsar varandra och att budskapet sprids likt en 

kedjereaktion och därmed blir målgruppen en förlängning av den egna marknadsavdelningen 

(Ström, 2010, s. 19).  

   För myndigheter, såsom polisen, är förmodligen inte själva marknadsföringen i fokus, 

istället handlar det om att informera och tipsa om hur man kan förebygga brott och bidra till 

en ökad trygghet (Polisen, 2015). Principen är dock fortfarande densamma, man kan tänka 

sig att polisen gått med i Facebook för att alla andra finns där och det kan bero på att de 

upplever en osäkerhet och därmed försöker kopiera andras framgångssagor (Hägge & 

Åhman, 2015, se Sahlin-Andersson, 1996). Mer om varför polisen finns på Facebook 

beskrivs i nästa kapitel. 

2.2.1.1 Polisen på Facebook 
Polisen har flera officiella sidor på Facebook; ”Polisen” är den nationella sidan men många 

kommuner har även egna sidor. Alla sidor som polisen har på Facebook står under kategorin 

”statlig organisation” och som en kort beskrivning på både den nationella sidan och de 

lokala kontona står det att man vid akuta ärenden eller pågående brott ska ringa 112 och för 

övriga ärenden 114 14. Den nationella sidan grundades den 8 september 2011, medan 

”Polisen Eskilstuna” skrev sitt första inlägg 11 september 2012.  
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   Som en längre beskrivning av polisens sidor på Facebook skriver polisen att sidorna inte 

ska användas för larm, anmälningar eller tips till polisen och hänvisar till polisens hemsida 

istället för att anmäla stöld och förlust. Däremot skriver polisen att de finns på Facebook för 

att ge brottsförebyggande information och berätta om polisens arbete.  

   För övrigt meddelas det även på polisens Facebooksidor att alla inlägg blir allmänna 

handlingar och att polisen förbehåller sig rätten att censurera eller radera material av folk 

som bryter mot svensk lag, mot Facebooks regler (Facebooks regler 2015), anses stötande 

eller saknar relevans för sidans ämne. 

   Polisen meddelar även i informationsfältet på Facebooksidorna att det inte är tillåtet att 

länka till privata sidor, Youtube-klipp eller andra tjänster än myndigheter och organisationer 

som polisen har ett direkt samarbete med, vilka även polisen själva i första hand länkar till 

(Om Polisen på Facebook 2015). 

2.3 Tidigare forskning  
Även om sociala medier är ett ganska nytt fenomen är det ändå många som väljer att forska i 

ämnet. Anledningen till detta kan vara att sociala medier har kommit att bli en stor del av 

många människors liv, på både gott och ont. De akademiska arbeten som behandlar sociala 

medier är oftast skrivna ur ett marknadsföringsperspektiv, vilket kan tänkas bero på att allt 

fler företag och organisationer marknadsför sig på Facebook (se avsnitt 2.2.1).  

   Det finns mycket forskning om sociala medier, men inte så specifikt om polisens 

användning av dessa. En uppsats som har undersökt polisens användande av Facebook är 

dock Myndigheten 2.0: En komparativ analys av två myndigheters Facebooksidor av 

Evelina Holmkvist (2013). Syftet med studien är att jämföra polisens och arbetsmiljöverkets 

kommunikation med allmänheten på Facebook och resultatet blev att myndigheterna inte 

kan släppa kontrollen över kommunikationen, för att de inte kommunicerar på samma sätt 

som allmänheten. Holmkvist kommer även fram till att polisen inte kan vara lika öppen på 

sociala medier som privatpersoner, vilket visas i att man inte kan skriva inlägg på deras sidor 

och i att det finns regler som styr vad som får publiceras på polisens Facebooksidor.  

   En annan uppsats som behandlar polisens innehåll och delaktighet på sociala medier är 

Lokalpolisen på Facebook: En kvantitativ studie om polisen i Växjö och Alvesta och deras 

”Gillare” av Vivica Sjögren & Jonna Svensson (2013). Syftet med studien är att undersöka i 

hur folk mottar information publicerat på polisen i Växjö och Alvestas Facebooksida, för att 

ta reda på huruvida Facebook är en bidragande faktor till att skapa en bättre kommunikation 

mellan myndigheter och medborgare. Resultatet blev att de som gillar Facebooksidan är 

positivt inställda till den etablerade relationen som fanns mellan de och polisen när de 

började gilla sidan. De har därför inget emot att bara ta del av information som polisen delar 

på sidan, till skillnad från att dela med sig av egna åsikter, om det sker på medborgarnas 

egna villkor. Med det menar Sjögren & Svensson att människor som gillar polisens sidor 

hellre ser att polisen inte använder ett helt formellt språk och att de skriver med inslag av 

humor för att förtroendet för myndigheten ska öka och för att budskapet de vill sända ska bli 

lättare att ta till sig. 

   Skillnaden mellan dessa två uppsatser är att den förstnämnda är skriven ur myndighetens 

perspektiv medan den sistnämnda är skriven ur mottagarnas perspektiv. Kombinationen av 
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dessa studier har varit av stor hjälp för att samla ihop information från både myndigheternas 

och mottagarnas synvinkel till denna studie. 

3. Material och metod 
För att söka svar på studiens frågeställningar presenteras och förklaras analysmetoden i detta 

kapitel. Likaså beskrivs materialet till studien och materialurvalet presenteras och förklaras.  

3.1 Materialbeskrivning  
Materialet för studien består av sex olika inlägg (se bilaga 3-7), varav två av dessa hör ihop, 

tagna från Polisen Eskilstunas officiella Facebooksida. Dessutom undersöks två inlägg som 

länkar till polisens hemsida, även de delade på Facebooksidan. Samtliga inlägg och länkar 

publicerades mellan 2015-05-25 och 2015-07-22.  

   Det första inlägget som analyseras är ett längre inlägg från Springpride i Eskilstuna, 

skrivet 2015-05-25. Det andra inlägget är betitlat ”Mopedinsatsen vecka 21” och skrevs 

2015-05-26. Det tredje inlägget skrevs 2015-06-06, nationaldagen i Sverige och studentdag 

för gymnasieelever i Eskilstuna, och handlar om just studentkortegen i staden. Det fjärde 

inlägget meddelar om en försvunnen hund och är skrivet på kvällen den 22 juli uppföljt av 

det sista inlägget, som meddelar om att hunden har hittat sin ägare, skrivet drygt en timme 

senare samma dag. De två sistnämnda inläggen har jag valt att slå ihop till ett inlägg.  

   Den första länken som polisen delade den 26 maj 2015 handlar om att polisen i Eskilstuna 

öppnar ny passreception den 2 juni (Länk 1 Polisen Eskilstuna). Den andra länken delades den 

15 juni 2015 och tipsar om hur man kan försvåra för tjuvar under semestertider (Länk 2 

Polisen Eskilstuna). Detta moment genomgår inte samma analysmetod som inläggen, utan 

diskuterades istället under intervjun (se avsnitt 4.6).  

3.1.1 Materialurval 
Att valet föll på just dessa inlägg beror på att jag anser att inläggen är en bra kombination av 

både långa och korta texter. Det är dessutom en bra blandning av både riklig och kortfattad 

information i de inlägg som analyseras. 

   Valet av länkar till polisens hemsida föll på två inlägg där det är diskussion i 

kommentarsfältet bland sidans gillare/användare. Till den första länken har polisen inte valt 

att skriva något själva utan enbart låta länken, som tar en till polisens hemsida, tala för sig 

själv. Till den andra länken har polisen däremot valt att ha en rubrik och en kort förklaring 

av vad som kan läsas i länken. Skillnaden av hur Polisen Eskilstuna länkar till polisens 

hemsida är därför intressant för studien.  

   I kommentarsfältet till båda länkarna har polisen inte återkopplat genom att svara på 

kommentarerna i kommentarsfältet. Man kan som privatperson varken skriva egna inlägg på 

polisens Facebooksida eller skicka direkta mejl till dem, så all dialog mellan polisen och 

användarna sker i kommentarsfälten till de olika inläggen. I denna studie kommer jag inte 

undersöka i kommentarsfälten, förutom i ett inlägg där polisen har svarat på en kommentar 

(se avsnitt 4.4.4 och bilaga 6).  

   Holmkvist (2013) skriver i sin uppsats Myndigheten 2.0: En komparativ analys av två 
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myndigheters Facebookssidor att hon valt att bara se myndigheternas (i detta fall polisens) 

inlägg som just inlägg och diskussioner i kommentarfältet som dialoger. För denna studie är 

det inte viktigt att undersöka dialoger i kommentersfältet, såvida inte polisen själva svarat på 

kommentarer. 

   Ytterligare faktorer som har varit av stor betydelse för valet av material är att inläggen 

(och länkarna) som analyseras är i skrivande stund inte mer än tre månader gamla. Det är 

viktigt att ta hänsyn till att privatpersoner som kommenterar, gillar och delar inlägg från 

polisens Facebooksida kan när som helst radera sina kommentarer. Även om kommentarer 

från privatpersonerna i sig inte är det som analyseras i denna studie, är det ändå viktigt för 

studiens syfte att veta om och hur polisen bemöter inläggen.  

3.2 Metod  
Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av textanalyser och en intervju för 

att bäst kunna besvara studiens frågeställningar. I en av textanalyserna, Läsbarhetsindex 

(LIX), har en kvantitativ metod tillämpats eftersom metoden beräknar en texts 

svårighetsgrad. För att underlätta undersökningen har jag valt att dela upp undersökningen i 

två delar, ett språkligt perspektiv och ett kommunikationsperspektiv. Ur det språkliga 

perspektivet analyseras hur pass formella eller informella inläggen är, tilltalet och 

svårighetsgrad på inläggen. Och ur kommunikationsperspektivet tittar jag närmare på vilken 

information som delas på Facebooksidan och varför polisen anser att just den informationen 

är viktig. Att en kvalitativ metod tillämpats till denna undersökning beror på att den kändes 

lämpligast för en studie som behandlar ord och dess betydelser.  

3.2.1 Analysmodell 
Jag har valt att använda mig av delar ur olika analysmodeller för att nå undersökningens 

syfte. Den analysmodell som har haft stor betydelse för analysen är främst Josephsons 

Textvård (2010). Denna analys har fyra inriktningar: stilistisk-grammatisk, textlingvistisk, 

kognitiv & pragmatisk och etnografisk inriktning. Undersökningen görs inte utifrån 

analysens alla inriktningar, utan specifika delar från de olika inriktningarna har kombinerats 

med Holmberg, Karlsson och Nord (2011) textanalysmodell och Ekström & Larssons 

Metoder i kommunikationsvetenskap (2010) har även varit till stor hjälp vid utformningen 

av intervjun (se avsnitt 3.5.1).  

3.2.2 Läsbarhetsindex  
Den stilistisk-grammatiska inriktningen fokuserar på ord och meningar, och släpper 

textperspektivet en aning för att göra en bedömning av texten som form och inte dess 

budskap. Här ges information om textens stil och tonläge, exempelvis hur långt ett ord eller 

en mening bör vara för att inte uppfattas som svårbegriplig. 

   Läsbarhetsindex (LIX) används för att enklast få en uppfattning av hur lätt eller svår en 

text är att läsa. En text anses vara svårbegriplig om den innehåller ord som är längre än sex 

bokstäver och om andelen substantiv närmar sig 40 %. Den genomsnittliga meningslängden 

bör heller inte ligga över 25 ord och meningarna ska helst vara högertunga, det vill säga att 

det finita verbet bör komma tidigt i en mening, för att en text ska uppfattas som lättläst.  
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   LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson och är det 

mest använda läsbarhetsindex i Sverige (LIX 2015). LIX är ett sammanvägt mått för ord- och 

meningslängd och beräknas genom att addera en texts genomsnittliga meningslängd (antalet 

ord/antalet meningar) med textens andel långa ord i procent (antal ord med 7 eller flera 

bokstäver x 100/totala antalet ord). Värdet kan variera mellan 15, vilket bedöms som mycket 

lätt och 60 som bedöms som mycket svår (Hellspong, 2001, s.88). Det är ett väldigt snabbt 

och effektivt sätt att undersöka i en texts svårighetsgrad och av den anledningen har jag valt 

att använda mig av LIX på alla Facebookinlägg som analyseras i denna undersökning.  

Här visas ett exempel på hur ett resultat av en LIX-analys kan se ut:  

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 - 

40 
Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 - 

50 
Medelsvår, normal tidningstext 

50 - 

60 
Svår, normalt värde för officiella texter3 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

 (www.lix.se)  

3.2.3 Dispositionsmönster 
Ur den textlingvistiska inriktningen, som ger information om texten hänger ihop och om den 

har någon struktur, har jag valt att enbart undersöka vilken dispositionsprincip de utvalda 

inläggen från Facebooksidan följer.  

   En text kan se ut på många olika sätt och där med även följa olika dispositionsprinciper: 

kronologisk, emfatiskt eller tematisk, för att nämna några. En kronologisk disposition 

innebär att informationen är bearbetad i en tidsordning genom att den exempelvis börjar med 

en bakgrundshistoria och kommer sedan fram till resultatet. En emfatisk disposition innebär 

att en text börjar med det intressanta först för att väcka läsarnas intresse. Man lyfter fram det 

viktiga först, vilket emfas just betyder – eftertryck, tonvikt. Den tematiska dispositionen 

innebär att man delar in innehållet i olika teman eller ämnen och presenterar varje tema för 

sig.  

3.2.4 Språkhandlingar 
Ur den kognitiva och pragmatiska inriktningen, som kan ge svar på hur innehållet av en text 

uppfattas och om den svarar mot sitt syfte, har jag valt att enbart fokusera på det 

pragmatiska angreppssättet. Här undersöks det i vilka språkliga handlingar som går att utföra 

med hjälp av texten (Josephson, 2010, s.12). Språkhandlingar är ett samspel och interaktion 

mellan skribent och läsare, vilket innebär att man tittar närmare på exempelvis frågor, 

uppmaningar, instruktioner, hot och beröm (Ledin & Moberg, 2010). Här undersöker man 

även i tilltal och omtal samt relationen och attityd mellan sändare och mottagare. 

                                                           
3 Resultatet är från en text om människohandel, tagen från polisens hemsida. 
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3.2.5 Specifik språk- och lässituation  
Ur den etnografiska inriktningen har jag valt att bara titta på den specifika språksituationen. 

En etnografisk analys kan för det mesta bara antydas eftersom den kräver intervjuer eller 

deltagande observation på hur det gick till när läsaren först fick syn på texten. Man kan 

däremot avgöra målgruppen som texten är riktad mot, i vilken situation man vänder sig till 

texten samt vem som har skrivit den och varför. För att söka autentiska svar på dessa frågor 

har jag valt att göra en personlig samtalsintervju. Värt att nämna är att intervjun inte 

inkluderar hur det sett ut för läsare när de först fick syn på Facebookinläggen, utan svarar 

snarare på övriga frågor om den specifika språk- och lässituationen. 

3.3 Intervju och urval 
Personliga intervjuer kan se ut på olika sätt; de kan utföras genom frågor efter en 

standardiserad manual eller vara samtalsintervjuer, det vill säga ha formen av ett samtal 

kring några breda frågor eller teman (Larsson, 2010). I mitt fall har jag valt att göra en 

samtalsintervju och dela upp intervjun i två teman som berör Facebookinläggens språk och 

kommunikation, för att låta diskussionen föras vidare och förhoppningsvis få ny information 

som gynnar studien. 

   Jag kom fram till att jag ville använda denna intervjumetod genom att jag började anteckna 

frågor som jag skulle kunna söka svar på långt innan jag började samla in material i form av 

böcker och artiklar, till undersökningen (se bilaga 1). Holme & Solvang (1997) menar att det 

finns flera sätt att samla in information, men oavsett hur man går till väga är det viktigt att 

vara mentalt förberedd. Av samma anledning har fältanteckningar även gjorts genom hela 

forskningens gång, dels för att komma ihåg viktig information och dels för att det ibland 

dyker upp nya idéer som är viktiga för studien. Samma teknik applicerades vid utformningen 

av intervjufrågorna, vilka sedan utvecklades utifrån de tre delarna som studien söker svar på: 

kommunikation, innehåll och språk. De två sistnämnda delarna valde jag att slå ihop vid 

utformningen av intervjun, för att de kunde kategoriseras under samma ämne i detta fall. Jag 

valde även att börja med generella frågor som berör hur Polisen Eskilstuna förhåller sig till 

sociala medier, för att sedan komma in på mer djupgående frågor om själva inläggen och 

dess innehåll (se bilaga 2). Genom detta blir intervjun semistrukturerad, i och med att den 

omfattar flera frågor för intervjuaren att gå igenom och täcker därmed fler områden 

(Eliasson, 2010).  

   Urvalsprocessen svarar på vem och vilka som ska utgöra ett studieobjekt (Larsson, 2010). 

Jag har i detta moment inte kunnat vara kräsen, utan har egentligen fått nöja mig med en 

som har tid och är kunnig i ämnet. De flesta inläggen på Facebooksidan undertecknas av 

kommunpoliser, men med tanke på omständigheterna att det är sommar och semestertider 

för många, har det varit svårare att boka ett besök med någon av dessa kommunpoliser. En 

annan bidragande faktor till att det har varit svårt att boka ett möte med en kommunpolis är 

att det kan hända att de behöver rycka ut om något skulle ske. Därför kändes det tryggare att 

boka ett möte med webbansvarig kommunikatör hos polisen i Eskilstuna, som själv inte 

skriver Facebookinläggen men som har kunskap i all extern kommunikation. 

   Intervjun, som var ett personligt möte, ägde rum den 10 augusti 2015, i Eskilstuna och 

spelades in för att inte fästa blicken vid ett anteckningsblock under intervjun. Istället har jag 
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fokuserat på att låta diskussionen få flöda på ett naturligt sätt och bara skriva ned korta 

stödord och anteckna i efterhand, i lugn och ro. Att transkribera intervjun har inte ansetts 

nödvändigt eftersom intervjun i sig inte är det som har analyserats, det har snarare handlat 

om att analysera informationen från intervjun.  

   Vidare har detta moment inte applicerats till varje inlägg som de övriga analysmetoderna, 

utan ett avsnitt (avsnitt 4.6) kommer att sammanfatta hela intervjun. Detta beror på att 

intervjun inte gick ut på att granska inläggen som analyseras i denna undersökning, med 

anledning att kommunikatören själv inte skrivit inläggen. Intervjun gick istället ut på att få 

en djupare inblick i hur Polisen Eskilstuna ser och förhåller sig till sociala medier och sin 

egen Facebooksida.  

4. Resultat 
I detta kapitel presenterar jag resultaten från mina analyser. 

4.1 Inlägg 1 

4.1.1 Läsbarhetsindex 
Inlägg 1 klassificeras som lättläst och har ett värde som ligger på 39 (se tabell 1 nedan). 

Texten består av 11 meningar fördelade på 198 ord, varav 42 av dessa innehåller fler än 6 

tecken. Detta innebär att ungefär 20 procent av texten består av långa ord. En text klassas 

som svårbegriplig först när de långa orden hamnar på 40 procent. Den genomsnittliga 

meningslängden (198/11) ligger på 18, och även här är genomsnittet lägre än när en 

meningslängd klassas som svårbegriplig. Detta sker först när den genomsnittliga 

meningslängden ligger över 25 ord (Reichenberg, 2000). Tabell 1 nedan visar resultat av 

LIX-analysen på inlägg 1: 

Tabell 1: LIX-analys av inlägg 1. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 11 
Antal ord (O): 198 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 42 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O/M): 18 
Andel långa ord (Lo = L/O * 100): 21,21 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 39 

                          (www.lix.se) 

4.1.2 Dispositionsmönster 
Inlägget har ingen tydlig struktur, men spår av en kronologisk och en tematisk disposition 

syns. En kronologisk disposition innebär att informationen är bearbetad i funktionell, 

tidsföljd ordning. I textens första stycke skriver polisen att ”områdespoliser hade fullt upp 

[…] från tidig förmiddag till sen eftermiddag” och ”tåget avgick utan störningar vid 15-tiden 

http://www.lix.se/
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och kom tillbaka till torget en och en halvtimme senare” vilket visar en tydlig kronologisk 

tidsföljd. Dock börjar nästa stycke med ”under dagen” vilket förstör den kronologiska 

tidsordningen en aning genom att den går ihop med ”sen eftermiddag” och tidsperioden då 

Springpridetåget ägde rum. 

   Den tematiska dispositionen innebär att innehållet delas upp i olika teman och presenteras 

för sig själva, vilket man kan se i inlägget. Inlägget diskuterar hur dagen såg ut och vilken 

tid de olika aktiviteterna ägde rum i ett stycke, för att i nästa stycke tipsa föräldrar om att 

märka sina barn med telefonnummer ifall de skulle komma bort.  

4.1.3 Språkhandlingar 
Inlägget består till större del av påståenden om och beskrivningar av hur 

Springpridefestivalen såg ut. Inlägget bestod inte av frågor, vilket man kanske kan förvänta 

sig av en text med instruktioner, däremot bestod inlägget av uppmaningar i form av ett tips:   

Exempel 1:  

Tips till föräldrar med små barn: Skriv gärna ert mobilnummer på en knapp eller en 

klisterlapp och sätt det någonstans på ert barn så går det fortare för oss och 

sammanföra barnen med er om barnet skulle komma bort från er.  

Exemplet ovan visar hur polisen uppmanar föräldrar att märka sina barn med ett 

telefonnummer, genom att tipsa om hur en sådan märkning skulle kunna se ut. Tipset visar 

även tecken på att relationen mellan sändaren (polisen) och mottagarna känns väldigt 

avslappnad.  

   Däremot visas spår av negativa formuleringar i följande två exempel:  

Exempel 2:  

Trygga Eskilstuna ställde frågor om trygghet till medborgarna och Marika hade fullt 

upp med sin beundrarskara av ynglingar. 

Exempel 3:  

Under dagen fick polisen också hantera att två barn kommit från sina föräldrar i 

vimlet vilket slutade lyckligt i båda fallen. 

I exempel 2 kan ”beundrarskara av ynglingar” uppfattas som negativt på två sätt: dels genom 

att själva ordet ”ynglingar” känns väldigt kränkande och dels att ordet tillsammans med 

”beundrarskara” låter väldigt nedsättande. Det ger en känsla av att det nästan var jobbigt att 

ha fullt upp med barnen, och argumentet stärks ytterligare genom att nästa stycke börjar med 

att informera om att två barn kommit ifrån sina föräldrar. I exempel 3 står det att polisen 

”fick hantera” att två barn kommit bort, vilket även det ger ett negativt avtryck, som att de 

hintar om att det inte hör till deras vanliga uppgift att leta efter borttappade barn. 

   Lyckligtvis slutade båda fallen där barnen tappats bort bra och polisen fortsätter genom att 

tipsa om att märka sina barn (se exempel 1) och tacka för all hjälp samt att tacka för en bra 

festivaldag. I det stycket upptäcktes dock ytterligare en formulering som kan uppfattas som 

nedlåtande, se exempel nedan:  
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Exempel 4:  

Tack till alla i allmänheten som hjälpte till och tack till alla som gjorde Spring Pride 

till en bra festivaldag. 

Det som fångar ens uppmärksamhet i detta exempel är att polisen väljer att skriva ”alla i 

allmänheten” vilket känns väldigt överlägset och som att de själva inte är del av denna 

allmänhet. Förmodligen är så inte fallet i och med att de faktiskt tackar för all hjälp och 

tackar för en bra festivaldag, men påståendet är ändå väldigt dominant. 

4.1.4 Specifik språk- och lässituation 
Inlägget är skrivet av en kommunpolis i Eskilstuna, och skrevs två dagar efter 

Springpridefestivalen, en festival som firar mångfald och mänsklig rättigheter, och ägde rum 

den 23 maj 2015. Som jag nämnde tidigare skrevs inlägget delvis i syfte att sammanfatta 

festivalen och delvis för att tipsa föräldrar med småbarn om hur de skulle kunna märka sina 

barn med ett mobilnummer ifall att de skulle komma bort. Detta med anledning av att två 

områdespoliser tagit hand om två barn som tappat bort sina föräldrar under dagen. 

   Målgruppen och vilka som inlägget riktar sig mest till i detta inlägg är således 

småbarnsföräldrar. Om man bortser från den väl synliga anledningen att de specifikt 

uppmärksammar föräldrar, nämns även barnen i stycket som sammanfattar festivalen. Där 

skriver de dessutom att barn fick göra egna knappar i ett tält och få lite godis samt att de fick 

provsitta i en polisbil. Ordet ”barn” dök alltså upp i flera former; barn, småbarn och 

ynglingar, vilket tyder på att målgruppen är föräldrar, eftersom barn själva antingen inte är i 

en ålder där de lärt sig läsa, eller är för små för att finnas på Facebook. För att få ha ett 

Facebookkonto behöver man vara 13 år eller äldre.  

4.2 Inlägg 2 

4.2.1 Läsbarhetsindex 
Inlägg 2 bedöms som medelsvårt och har ett värde som ligger på 48 (se tabell 2 nedan), 

vilket gör texten mycket svårare än inlägg 1. Inlägget består av 16 meningar fördelade på 

161, varav hela 61 av dessa innehåller fler än sex tecken och även här ser man en markant 

skillnad från inlägg 1. Ungefär 38 procent av texten består av långa ord vilket förklarar det 

höga LIX-värdet. Den genomsnittliga meningslängden för inlägg 2 ligger på 10, vilket är 

betydligt mindre än i inlägg 1. Detta beror på att inlägg två innehåller fler meningar fördelat 

på färre ord än i det första inlägget, se tabell nedan:  

Tabell 2: LIX-analys av inlägg 2. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 16 
Antal ord (O): 161 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 61 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O/M): 10,06 
Andel långa ord (Lo = L/O * 100): 37,89 
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Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 48 

 

4.2.2 Dispositionsmönster 
Inlägg 2 har inte heller en tydlig disposition, men liknar till viss del ett pressmeddelande 

genom att inlägget håller sig till en och samma nyhet. Dispositionen skulle kunna 

kategoriseras som kronologisk eftersom det först förklaras vad som var tanken med 

mopedinsatsen och vem som ansvarade för den och sedan presenterades resultatet av 

insatsen. Att inlägget inleddes med ett stycke om bakgrunden till insatsen och sedan kom in 

på resultatet visar på en kronologisk disposition.  

   Även i detta inlägg kan man se spår av en tematisk disposition, genom att inlägget 

beskriver ett enda problem men delat upp i olika teman; bakgrund och resultat.  

4.2.3 Språkhandlingar 
Inlägget består enbart av påståenden; polisen konstaterar att en mopedinsats skett under 

vecka 21 och presenterar vilka kontroller som gjorts. Inga uppmaningar förekom i inlägget, 

vilket man kanske förväntar sig med tanke på att 35 mopedkontroller genomförts. 

   Språket känns väldigt internt och slutet till poliser eller innehavare av mopeder och för den 

som inte är det blir det svårt att hänga med i vad texten vill förmedla. Jag skulle vilja säga att 

inlägget därmed inte når sitt syfte, vilket i sig redan är otydligt. Vill polisen informera om en 

händelse i staden eller varna för stulna mopeder? Oavsett anledning är syftet väldigt svårläst.   

   Att syftet med texten är otydligt verkar dock inte ha påverkat läsarnas relation till den, i 

kommentarsfältet ser man att många har tackat polisen för en bra insats och inlägget har 

dessutom 284 gillningar4 i skrivande stund.   

4.2.4 Specifik språk- och lässituation  
Även detta inlägg, som skrevs den 26 juni 2015, är skrivet av en kommunpolis. Rubriken 

heter ”Mopedinsatsen vecka 21”, vilket innebär att inlägget skrevs veckan efter insatsen. 

   Målgruppen för detta inlägg är som jag nämnt tidigare väldigt oklar, men i och med att det 

förkommer ord som kräver att man har någorlunda kunskaper i mopeder och känner till 

språket som för användandet av dessa, kan man anta att det inlägget är riktat mot de med 

förkunskaper. Exempel på dessa ord är ”trimmade mopeder”, ”trimdelar” och ”o-bot”, varav 

det sistnämnda exemplet förklaras kort inom parantes och betyder att en passagerare saknar 

hjälm.  

   En annan lämplig målgrupp som inlägget kan tänkas vara riktat mot är övriga trafikanter, 

förslagsvis för att varna om att det finns människor som kör stulna mopeder på ett vårdslöst 

sätt. 

                                                           
4 Gillningar, eller likes, är en funktion på Facebook som låter oss gilla kommentarer, bilder eller inlägg om 
dessa faller oss i smaken.  
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4.3 Inlägg 3 

4.3.1 Läsbarhetsindex 
Inlägg 3 har ett läsbarhetsindex på 46 (se tabell 3 nedan), vilket precis som inlägg 2 bedöms 

som medelsvårt. Inlägget består av 8 meningar fördelade på 104 ord, varav 34 av dessa 

innehåller fler än sex tecken. Det höga LIX-värdet beror på att ungefär 33 procent av texten 

består av långa ord och den genomsnittliga meningslängden ligger på 10, vilket är mer än i 

inlägg 2. Se tabell nedan:  

Tabell 3: LIX-analys av inlägg 3. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 8 
Antal ord (O): 104 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 34 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O/M): 13 
Andel långa ord (Lo = L/O * 100): 32,69 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 46 

 

4.3.2 Dispositionsmönster 

Inlägg 3 är upplagt med att den mest intressanta informationen kommer först, vilket 

kategoriseras som en emfatisk dispositionsprincip. Inlägget inleds med att informera om att 

det inte hade skett några skador på varken studenter eller åskådare under studentdagen och 

avslutas med att önska studenter lycka till i framtiden och tacka alla som deltagit i 

säkerhetsarbetet. Det centrala i inlägget, och vad polisen vill förmedla, är således att 

informera om att inga skador hade skett under dagen, fastän det var mycket folk i rörelse. 

   Även att det kan kännas viktigt att gratulera studenter när man skriver ett inlägg om just 

studentkortegen, så är polisens uppdrag främst att öka tryggheten i samhället vilket 

förmodligen är en anledning till att inlägg 3 är strukturerat enligt en emfatisk 

dispositionsprincip.  

4.3.3 Språkhandlingar 
Inlägget består även här mestadels av påståenden i form av att polisen informerar om att 

inga skador hade skett under studentdagen. I inlägget förekommer även beröm, genom att 

polisen sänder personliga hälsningar till specifika personer i inlägget; se exempel 5 & 6 

nedan: 

Exempel 5:  

Stort grattis till alla studenter, ta vara på varandra, resten av era liv och ha en skön 

sommar. 

Exempel 6:  

Tack alla som deltagit i allt säkerhetsarbete runt studenternas dag; 
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utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, bussbolaget, alla lastbilsförare, 

alla flakvärdar och alla trafikanter som varit ute under eftermiddagen. 

I exempel 5 riktar sig polisen direkt till alla studenter, gratulerar dem och önskar dem lycka 

till i framtiden. I exempel 6 visar polisen sin tacksamhet genom att berömma att olika parter 

varit försiktiga under dagen och därmed arbetat mot eventuella skador som kan ske när det 

är stora tillställningar. 

   I båda exemplen ser man en lite mer personlig kontakt mellan polisen och övriga 

medborgare än vad man kanske är van vid. I exempel 4 (se avsnitt 4.1.3) tackar polisen 

förvisso många för att de har hjälpt till med Springpridefestivalen, men skillnaden här är att 

tacksamheten riktar sig till specifika mottagare vilket visar ett personligare samband.  

4.3.4 Specifik språk- och lässituation  

Inlägget skrevs den 6 juni, 2015, i samband med studentdagen i Eskilstuna, vilket 

uppenbaras i rubriken som är ”Studentkortegen 2015”. Inlägget skrevs efter studentkortegen, 

vilket nämns i följande exempel:  

Exempel 7:  

Kommunpolis och områdespolis tillsammans med trafikenheten planerade och 

genomförde besiktningar av studentflak och trafikreglering i samband med den 

slinga som studentkortegen åkte. I skrivande stund (17.30) hade inga skador på 

studenter eller åskådare rapporterats in till vår kommunikationsenhet. 

Från exemplet ovan får man reda på att kortegen redan ägt rum genom att polisen 

skriver att kortegen ”åkte” (dåtid), samt tiden för när inlägget skrivs.  

   Målgruppen för inlägget är invånarna i Eskilstuna och särskilt alla som det riktas 

uppskattning mot i exempel 5 och 6 (se avsnitt 4.3.3). Informationen om att 

studentkortegen har skett utan skador på studenter och åskådare är information som 

alla invånare kan ta del av.  

4.4 Inlägg 4 

4.4.1 Läsbarhetsindex 
Inlägg 4 har ett läsbarhetsindex på 34 (se tabell 4 nedan), vilket precis som inlägg 1 bedöms 

som lättläst. Inlägget består av 16 meningar fördelat på 199 ord, varav 34 av dessa innehåller 

fler än 6 tecken. Detta innebär att ungefär 22 procent av texten består av långa ord, vilket är 

nästan hälften än i inlägg 2. Den genomsnittliga meningslängden är ungefär 13 ord. Se tabell 

nedan: 

Tabell 4: LIX-analys av inlägg 4. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 16 
Antal ord (O): 199 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 43 
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Genomsnittlig meningslängd (Lm = O/M): 12,44 
Andel långa ord (Lo = L/O * 100): 21,61 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 34 

 

4.4.2 Dispositionsmönster 
Inlägget följer en så kallad löpsedelsteknik, det vill säga att inlägget presenterar det 

viktigaste först. Rubriken är ”Ökad vaksamhet för falska poliser” och det är även det som 

presenteras först i inlägget. I textens första stycke skriver polisen exakt vad inlägget kommer 

att handla om vilket dessutom sammanfattas i rubriken, precis som i löpsedlar. Se exempel 

nedan: 

Exempel 8:  

Polisen i Eskilstuna går nu ut med ett önskemål om ökad vaksamhet gällande falska 

poliser som begår brott mot äldre. 

Som man ser i exempel 8, nämns rubriken även i första stycket genom att orden ”ökad 

vaksamhet” och ”falska poliser” upprepas. Precis som i löpsedlar, väcker rubriken ens 

intresse och gör att man vill fortsätta läsa texten och i detta fall har polisen förmodligen 

medvetet lägga upp inlägget på ett sätt som lockar läsarna. Detta beror nog på att det är ett 

viktigt ämne som berör många invånare i staden. 

   Därefter ger polisen tips på hur man kan försvåra för tjuvar och hur man ska gå till väga 

om man har blivit drabbad av brott, vilket också är viktigt att vara medveten om. Dock krävs 

det att man är medveten om att det finns folk som utger sig för att vara poliser, för att ta del 

av de tips och råd som visar hur man kan försvåra för dessa falska poliser.  

4.4.3 Språkhandlingar 
Även inlägg 4 består mestadels av påståenden, men i inlägget förekommer också 

uppmaningar i olika former. I exempel 8 (se avsnitt 4.4.2) skriver polisen att de går ut med 

ett önskemål om ökad vaksamhet och vädjar i nästa stycke till anhöriga att meddela de äldre 

om informationen, se exempel 9 nedan: 

Exempel 9:  

Vi vädjar även till anhöriga att prata om detta med sina äldre för att förebygga och 

försvåra för de som begår denna typ av brott. 

Polisen uppmanar även människor att i första hand ringa in till dem om de har blivit 

drabbade av brott, istället för att ringa en anhörig. Inlägget har i och med uppmaningarna en 

hårdare ton, vilket gör att relationen mellan polisen och läsarna inte känns lika personlig 

som i inlägg 3. Detta beror på att inläggen diskuterar två helt olika ämnen, ett glädjefyllt och 

ett med ett obehagligt innehåll, som i detta fall.  

   Relationen mellan sändare och mottagare blir således formell, eftersom polisen måste vara 

rak på sak för att arbeta mot att förebygga brott. Tanken bakom inlägget är dock god, polisen 

meddelar om ett tråkigt ämne, men ger även tips om vad som är bra att tänka på för att 

försvåra för tjuvar.  
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4.4.4 Specifik språk- och lässituation  

Inlägget skrevs den 26 juni, 2015 i samband med att flera äldre personer har blivit bestulna 

av människor som utger sig för att vara poliser under just den perioden.  Inlägget 

undertecknas av ett yttre befäl i Eskilstuna. 

   Målgruppen för detta inlägg är främst äldre, men riktar sig även till övriga invånare i 

Eskilstuna som kan informera sina äldre anhöriga om situationen. Polisen beskriver specifikt 

att brotten som begicks i Eskilstuna under perioden som inlägget skrevs var mot äldre (se 

exempel 8), samtidigt vädjar de även anhöriga i exempel 9. 

   I inlägg 5 har polisen även svarat i kommentarsfältet (se bilaga: Inlägg 4), vilket är nytt för 

denna undersökning. En äldre kvinna skriver i kommentarsfältet att det saknas något i 

polisen och att hon gärna vill veta hur en polislegitimation ser ut, varpå polisen svarar med 

bild. Detta tydliggör att den äldre målgruppens engagemang i frågan är väldigt viktig vilket 

visas genom att polisen svarar i kommentarsfältet, som hittills inte har skett i övriga inlägg. 

   Förmodligen vänder man sig även till texten om man själv, eller någon anhörig, har blivit 

bestulen på något, för att få tips och råd om hur man kan förhindra att det sker igen i 

framtiden. Man kanske även vänder sig till texten för att man vill tipsa polisen om 

misstänkta personer, men inte vet hur man ska gå till väga. Vidare kanske man även vänder 

sig till texten om man själv har utgett sig för att vara polis och vill se om polisen har några 

misstankar om gärningspersoner.  

4.5 Inlägg 5 

4.5.1 Läsbarhetsindex 
Inlägget har ett läsbarhetsindex på 31 (se tabell 5 nedan), och bedöms precis som inlägg 1 

och inlägg 4 som lättläst. Till skillnad från tidigare inlägg består inlägg 5 enbart av fyra 

meningar, fastän jag har slagit ihop två inlägg till ett i detta fall. Tillsammans består texterna 

i inlägg 5 av 44 ord, varav 9 är långa ord, vilket motsvarar ungefär 21 procent av inlägget.  

Tabell 5: LIX-analys av inlägg 5. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 4 
Antal ord (O): 44 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 9 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O/M): 11 
Andel långa ord (Lo = L/O * 100): 20,45 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 31 

 

4.5.2 Dispositionsmönster 
Inlägget följer en tydligt kronologisk disposition eftersom polisen berättar i tidsordning vad 

som skett: först förklarar polisen att de har fått ett samtal från ”allmänheten” och åker sedan 

in till ett kafé och träffar på en borttappad hund. Därefter meddelar polisen att hunden mår 
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bra men att den saknar sin ägare. 

   I nästa stycke, som egentligen är ett helt nytt inlägg, meddelar polisen att hunden är 

tillbaka hos sin ägare och tackar för alla delningar av inlägget. I inlägget tar polisen oss från 

dåtid till nutid och delar upp informationen i en bakgrundsdel för att sedan presentera 

resultatet genom att meddela att hunden återigen är med sin ägare.  

4.5.3 Språkhandlingar 
Även inlägg 5 består av påståenden och uppmaningar: dels förklarar polisen att de har fått 

ett samtal om en försvunnen hund och dels uppmanar polisen människor att ringa 114 14 

ifall de vet något om situationen.  

   Precis som i exempel 4 (se avsnitt 4.1.3) kallar polisen återigen övriga medborgare för 

”allmänhet”, men visar i nästa stycke hur en sådan benämning skulle kunna tas bort, se 

exempel 10 nedan:  

Exempel 10:  

Efter samtal från allmänheten så åker polispatrull 41-9150 till ett café i Eskilstuna 

kommun där patrullen träffade på denna hund. Hunden är välmående men saknar sin 

ägare, ring 114 14. 

Exempel 11:  

Stort tack för alla delningar av inlägget. 

I exempel 10 (som även har en bild på en hund, men eftersom bilder inte är en del av denna 

undersökning har jag därför klippt bort den) talar polisen återigen om människor som en 

allmänhet, vilket ger de en dominant roll, medan de i exempel 11 tackar alla utan att namnge 

dessa. I exempel 11 visar polisen således att det går att skriva dessa inlägg och föra dialoger 

med samtliga människor utan att benämna de på ett sätt som kan uppfattas som negativt. 

    I exempel 10 skriver polisen även polispatrull 41-9150, vilket inte säger gemene man 

någonting, vilket är lustigt med tanke på att polisen nämner just allmänheten i samma 

stycke. Att använda interna benämningar resulterar i att förvirring uppstår hos läsaren och i 

sin tur leder detta i många fall till att relationen mellan skribent och läsare försämras.  

   I inlägg 5 verkar dock relationen mellan skribent och läsare vara god, vilket delvis syns i 

att inlägget delats 300 gånger och delvis i att polisen återkopplar och tackar för alla 

delningar.  

4.5.4 Specifik språk- och lässituation 
Inlägget skrevs den 22 juli, 2015 i samband med att en hund kommit bort från sin ägare, 

varpå polisen meddelade att man kan ringa in på 114 14 om man kände igen hunden. 

   Målgruppen för detta inlägg är inte lika tydligt som i övriga inlägg, men förmodligen 

riktar sig inlägget främst till hundens ägare. Polisen skriver att hunden saknar sin ägare och 

avslutar med att man ska ringa 114 14 (se exempel 10), det är dock lite oklart vilka som bör 

ringa in. Det framgår inte i texten om det är ägaren som ska ringa in eller om vem som helst 

som känner igen hunden ska göra det.  

   Med tanke på att inlägget har delats 300 gånger, har innehållet åtminstone nått många 
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människor som vill hjälpa hunden att hitta sin ägare och rimligt vore därför att säga att 

inlägget även riktar sig till övriga hundägare eller vänner till hundägare.  

4.6 Intervju 
Enligt webbansvarig kommunikatör i Eskilstuna finns polisen på sociala medier för att 

berätta om sitt arbete och menar att de finns på just Facebook för att medborgarna finns där 

och att många därmed är inne och läser där ofta. Hon säger även att det började med att den 

nationella sidan skapades och att övriga kommuner följde efter för att informera om lokala 

händelser. Målet är inte att marknadsföra sig själva, utan målet är att visa hur de arbetar och 

med vad.  

   Andra sociala medier som Twitter och Instagram är inte lika stora som Facebook menar 

kommunikatören, men informerar samtidigt om att polisen finns där med, bland annat med 

två Twitterkonton i Eskilstuna. För att nå många medborgare kan man inte vara borta från 

Facebook, menar hon och jämför det med att det är lika onödigt att skriva på polisens 

hemsida om ingen är inne och läser där. Hon säger även att de inte finns på Facebook för att 

det har blivit en trend, utan att det är en kanal för polisen att nå ut till många medborgare 

som kanske ser det som en trend. 

   Facebooksidan sköts av kommunpoliser som jobbar med brottsförebyggande arbete och 

till deras uppdrag hör även att skriva och kontrollera Facebooksidan. Facebooksidan ska 

kontrolleras minst en gång per dag, men hävdar samtidigt att det ser olika ut från dag till 

dag, beroende på hur mycket tid poliserna har.  Den som skriver ett inlägg är i regel även 

den som ska svara på kommentarer som anses vara lämpliga att svara på. Detta stämmer 

dock inte överens med inlägg 4 (se bilaga 6), där ett yttre befäl har skrivit ett inlägg och en 

kommunpolis har svarat på en kommentar i kommentarsfältet. Kommunikatören poängterar 

däremot att det inte skrivs nya inlägg varje dag eftersom man inte alltid har ny information 

att förmedla. Hon tror att polisens användande av sociala medier kommer att finnas kvar och 

möjligtvis även öka något i framtiden. 

   Polisen konkurrerar inte med andra myndigheter utan ser det snarare som något positivt att 

samverka med andra som har ett gemensamt syfte. Om polisen och exempelvis kommunen 

hjälps åt med diverse trygghetsskapande åtgärder tillsammans, sprids informationen till fler 

människor vilket gynnar alla invånarna. 

   Det är viktigt att skriva på ett enkelt och korrekt sätt så att många förstår, säger 

kommunikatören och förklarar att det finns riktlinjer för poliser som gäller allt skrivande och 

inte enbart Facebook. Alla poliser får handledning i sociala medier, men poliserna får själva 

avgöra vad de skriver förutsatt att de är tydliga och följer de riktlinjer som finns. Att skriva 

på ett skämtsamt sätt tycker kommunikatören att de måste akta sig för, eftersom det inte 

tolkas på samma sätt av alla läsare. Hon säger däremot att ett skämt syns kanske mer än ett 

”vanligt” inlägg, vilket kan vara ett effektivt sätt att sprida viktig information på. 

5. Diskussion 
I detta kapitel presenterar jag en sammanfattande resultatdiskussion som utifrån 

undersökningens syfte och tidigare forskning besvarar frågeställningarna. 
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Resultatdiskussionen presenteras utifrån metodanalysens olika delar och därefter följer en 

kort avslutning.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Läsbarhetsindex 
LIX-resultatet har visat att samtliga inlägg kategoriseras som lättlästa, med undantag för 

inlägg 2 och 3 som högst kategoriseras som medelsvåra. Resultatet var kanske inte helt 

oväntat eftersom jag har som läsare själv inte haft några större problem med att förstå 

inläggen. LIX ger en indikation på vilken nivå en text ligger på och tar inte hänsyn till att 

många inlägg ofta skrivs med ett språk som bara poliser själva förstår. Undersökningen hade 

inte varit tillräcklig om den bara baserats på LIX-analysen, men ihop med andra modeller 

fungerade den bra. Att LIX-resultaten på de olika inläggen inte hade större variation var lite 

synd, eftersom det hade varit intressant att se hur en riktigt svår text i sociala medier-

sammanhang hade sett ut. 

   Språket på sociala medier ska i regel vara korrekt, lättläst och nå så många personer som 

möjligt (Herbert & Hjalmarsson, 2012, s.42) men i polisens fall är det dock inte alltid det. I 

många fall skriver polisen på ett otydligt sätt genom att använda sig av ett internt språk och 

antar att människor förstår vad de menar. Många gånger uppmärksammades samma problem 

i inläggen, vilket visar att det finns en röd tråd i polisens sätt att skriva. Exempelvis blev det 

med hjälp av textanalyserna tydligt att polisen refererar till övriga invånare som ”folk i 

allmänheten”, vilket förmodligen har sin grund i att människor benämns på det sättet internt 

inom polisen. I sin helhet är inläggen emellertid fullt begripliga. 

   Däremot hade jag inte räknat med att polisen skulle vara så låsta vid sitt egna språk som de 

faktiskt visar sig vara i inläggen. Herbert & Hjalmarsson (2012) menar att grunderna för 

skrivande är desamma vilken kanal man än skriver för, det viktiga är att man anpassa sin 

text efter syftet och mottagaren. Ibland antog polisen att läsarna kände till uttryck som är 

vanliga för dem själva, som när de skrev om de stulna mopederna i inlägg 2 (se bilaga 4) 

eller som när de skrev att polispatrull 41-9150 åkte till ett café i inlägg 5 (se bilaga 7). Även 

om inläggen i sin helhet inte var svåra att förstå, hade polisen kunnat göra det mycket 

enklare för läsarna att hänga med i alla delar av inläggen. Förslagsvis skulle de kunna 

förklara uttryck och händelser som alla människor inte är insatta i, som i exemplet med 

mopederna i inlägg 2, eller att vara tydligare med sin målgrupp. 

5.1.2 Dispositionsmönster 
Inläggen som har analyserats följer till större del främst en kronologisk disposition, i alla fall 

i tre av de fem analyserade inläggen. Inlägg 3 och inlägg 4 har strukturerats annorlunda i 

jämförelse med de övriga inläggen, vilket kan tänkas bero på att de är mer informationsrika 

och går rakt på sak istället för att ge en bakgrundsförklaring som i en kronologisk 

disposition. 

   Detta moment visade att en text kan se ut på väldigt många sätt och att det är innehållet 

som styr textens disposition. Att de flesta inläggen följer en kronologisk tidsföljd var dock 

inte oväntat, vi är vana att återberätta något i den ordning som det har hänt och på så vis kan 
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en kronologisk disposition kännas mest naturlig. Däremot var det intressant att få se 

variation i de olika inläggens struktur, eftersom jag försökte välja ut texter som var olika just 

för att få en utsträckt bild av hur kommunikationen på Facebook ser ut för polisen.  

5.1.3 Språkhandlingar 
Detta moment krävde en mer djupgående analys av delar i de olika inläggen. Av samma 

anledning togs det även fram flest exempel i detta moment och många gånger 

uppmärksammades samma problem. 

   Resultaten från detta moment var väntat eftersom polisen trots allt är en myndighet och att 

hoppas på att de ska kännas som en helt vanlig vän på Facebook, bara för att det är en 

plattform med många användare, är inte realistiskt. Att dessa poliser skriver sina inlägg på 

ett lite mer framträdande sätt kan man nästan räkna med innan man gillar sidan, eftersom 

sidan räknas som en statlig organisation, däremot bör man anpassa sig till den informella 

tonen som sociala medier kännetecknas av (Herbert & Hjalmarsson, 2012, s. 31). Däremot 

är Facebook en mycket viktig kommunikationskanal för polisen eftersom de strävar efter att 

nå många människor. Kanalen ses som ett komplement till polisens hemsida, eftersom alla 

inte brukar besöka den så ofta, vilket även förklarar varför de många gånger bara länkar till 

polisens hemsida utan att skriva något själva. I dag finns de flesta människorna på 

Facebook, vilket gör att polisen snabbt och enkelt kan dela information med medborgarna på 

en plats där många finns och är aktiva. Att de sedan ”bara” länkar till polisens hemsida tyder 

på att de inte lägger ner tid och ansträngning på att ha en aktiv dialog med sina läsare. 

Förslagsvis skulle polisen istället kunna sammanfatta informationen som det länkas till på 

ett sätt som väcker folks intresse, exempelvis genom en rubrik eller en beskrivande text, som 

de faktiskt har gjort ibland (se avsnitt 4.4.2). Men polisen aktar sig för att skriva på ett 

lättsamt sätt och menar att fokus ligger i första hand på att informera om viktig information 

som berör invånarnas trygghet. De anser även att det är viktigt att informera om aktuella 

händelser i staden, vilket i sig skulle kunna göras på ett mindre formellt sätt – som ju sociala 

medier är känt för. 

5.1.4 Specifik språk- och lässituation  
Inläggen består av olika typer av information och riktar sig därmed till olika målgrupper 

vilket innebär att detta moment har haft mest variation. Inlägg 1 riktade sig till 

småbarnsföräldrar, inlägg 2 till mopedintresserade och övriga trafikanter, inlägg 3 till 

stadens invånare, inlägg 4 till de äldre och anhöriga till dessa och slutligen riktade sig inlägg 

5 bland annat till den borttappade hundens ägare.  

   Gemensamt för samtliga inlägg är dock att de riktar sig till alla invånarna i Eskilstuna 

vilket inte var helt oväntat med tanke på att sidan heter just Polisen Eskilstuna. Invånarna 

delades dock in i subkategorier, förutom i inlägg 3 där informationen riktade sig till alla 

invånarna.  

   Polisens syfte med att finnas på Facebook är bland annat att föra dialog, enligt deras 

beskrivning på Facebooksidan (se avsnitt 2.3.2) men i de fem inläggen som analyserats har 

polisen bara svarat på en kommentar. Förvisso skriver polisen på sidan att de inte svarar på 

enskilda ärenden eller frågor, men att resultatet blev som det blev i detta moment hade jag 
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inte förväntat mig. Stakston (2011) menar att Facebook har potential att bli en organisations 

kommunikationsnav, men det är viktigt att vilja kommunicera med besökarna och inte bara 

dela information med dem och det är oftast där de flesta organisationerna faller. Polisen 

skriver även på sidan att de kan censurera eller radera material som saknar relevans för 

sidans ämne, men i kommentarsfälten till de olika inläggen kan man se att folk skriver texter 

som inte hör till inläggen, vilket jag tolkar som att polisen inte är lika aktiva på Facebook 

som de utger sig för att vara. 

   Under intervjun förklarades det att polisen är inne och kontrollerar sidan minst en gång per 

dag, men det varken skrivs inlägg eller svaras på kommentarer lika ofta. Kommunpoliserna 

skriver själva inläggen på sidan och den som skriver inlägget är också den som i första hand 

ska svara på kommentarer till inlägget – men bara om det känns nödvändigt. Detta stämmer 

dock inte överens med textanalysen som visar att ett inlägg är skrivet av en polis, men svaret 

i kommentarsfältet är undertecknat en annan. 

   Ström (2011) säger att de företag och opinionsbildare som använder sociala medier på ett 

bra sätt och som förstår begreppet är de som har många gillare, de som har positiva 

kommentarer i kommentarsfälten, de som är aktiva användare och de som svarar på 

kommentarer. Han nämner även olika företag som har ett äkta intresse för sina besökare, och 

bland dessa finns ett brittiskt premiärministerämbete, 10 Downing Street, vilket visar att det 

är fullt möjligt för en statlig organisation att aktivt använda sig av sociala medier (Ström, 

2011, s. 171-174). Å andra sidan menar Heide, Johansson & Simonsson (2012, s. 244) att 

produktutvecklare och marknadsförare i många fall är de som har längst erfarenhet och bäst 

användning av sociala medier. 

5.2 Avslutning 
Syftet med min studie var att ta reda på hur polisen i Eskilstuna kommunicerar innehållsligt 

och språkligt på Facebook och varför de kommunicerar som de gör. 

   Resultaten visade att Facebook är en viktig kanal för polisen att nå ut till många på ett 

snabbt och smidigt sätt, men att de inte använder sig av kommunikationskanalen på ett sätt 

som tilltalar många. De tycker att det är viktigt att skriva på ett enkelt språk, vilket man 

genom analysen får reda på att polisen inte alltid gör. Många gånger känns Facebooksidan 

mer som ett måste för polisen, än ett sätt att föra dialog – som ju ska vara syftet med att 

finnas på sociala medier.  

   Aktuella händelser i staden avgör vilken information som delas på Facebooksidan och 

många gånger länkas det till polisens hemsida för vidare läsning. Detta har sin grund i att 

polisen ser på Facebooksidan som ett komplement till polisens hemsida där man kan nå en 

större och bredare målgrupp på ett effektivare sätt. Detta tyder på att polisen inte är lika 

aktiva på Facebook som de skulle vilja vara, och många gånger får man intrycket av att 

Facebook faktiskt bara är en trend som polisen i Eskilstuna följer eftersom den nationella 

sidan finns där. Satsningen på att föra dialog på Facebook känns inte helhjärtad, bland annat 

eftersom det inte är en kommunikatör som ligger bakom inläggen, utan att det är 

kommunpoliserna själva och för att de väldigt sällan svarar på kommentarer från sidans 

gillare. Å ena sidan är det positivt att informationen som delas på Facebook kommer från 

sakkunniga, men å andra sidan bör språket anpassas så att läsarna förstår innehållet bättre 
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som en kommunikatör kan bidra med. 

   Intervjun var en givande del av undersökningen, men jag hade däremot velat diskutera 

inläggen med skribenten själv för att få en tydligare bild av hur inläggen skrivs, eller 

möjligen ha intervjuat fler personer för att se om svaren skiljde sig. En fråga som jag hade 

velat ha svar på är hur det kommer sig att polisen inte är så aktiva i kommentarsfältet när 

deras mål är att föra dialog med medborgarna. Och hur det kommer sig att kommentarsfälten 

ofta är stökiga och utan uppsyn om polisen verkligen är inne och kontrollerar sidan lika ofta 

som det framgick att de gör i intervjun. 

   Jag fick dock bra svar på alla övriga frågor som jag ställde och intervjupersonen var 

extremt hjälpsam och samarbetsvänlig. Hon tror även att användandet av Facebook kommer 

öka för polisen i Eskilstuna, vilket visar på att man vill bli bättre.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuns första utseende: 

 Undersöka i hur organisationer tagit till sig idén om sociala medier  

 Vilka faktorer som påverkar hur organisationer beter sig på de sociala nätverken 

 När bör man vara tillgänglig på sociala medier? 

 Hur bör man bete sig? 

 Vem/vilka bör finnas i sociala medier? 

 Var bör man finnas och synas? 

 Varför i sociala medier?  

 Effektivitet? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: språk, innehåll och kommunikation 

Kommunikationen: 

Hur ser ni på och förhåller er till sociala medier, främst Facebook?  

– Är det en plattform för dialog? Eller är det en trend?  

Är Facebook den viktigaste plattformen eller är andra typer av sociala medier lika viktiga?  

Varför är just Facebook en viktig kanal för kommunikationen? Hur ser ni på andra sociala medier, 

t.ex. Twitter eller Instagram?  

Hur ser ni på er framtid när det gäller sociala medier? Ökar användet eller försvinner trenden? 

Konkurrerar ni med andra myndigheter? 

Om inläggen och språket: 

Läggs stor vikt vid hur inläggen skrivs? Är språket viktigt? Ska inläggen vara lättlästa? 

Finns det någon policy/regler för hur inläggen kan se ut? I så fall, vem bestämer vad som ska 

publiceras? 

Vem/vilka sköter sociala medier? 

Hur bevakas inläggen? Vem svarar på dem? Hur ofta kollar man i kommentarfältet?  

Är det viktigt att ha en speciell ton? Exempelvis att vara rolig som polisen i Lund när de åkte till 

Almedalen och hade ”laddat för ett lönesnack” med Löfven? Eller att vara rak på sak och ha en 

seriös ton?  

Vad är viktigt att publicera? T.ex. aktuella saker som händer i kommunen eller allmän information? 
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Bilaga 3: Inlägg 1 

 

 
(klippt bort bilder) 
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Bilaga 4: Inlägg 2 

 

 
(Klippt bort bilder) 
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Bilaga 5: Inlägg 3 

 
 

 

(Klippt bort bilder) 
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Bilaga 6: Inlägg 4 
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Bilaga 7: Inlägg 5 
 

 

 
(klippt bort bild) 


