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Abstract  

Polisens hårda (hash)tag  

As a result of the digitalization, there has been a communicative change that 

requires authorities to rethink their communication. Today, social media has 

allowed authorities the opportunity to converse in creative and playful dialogues 

with their citizens. This qualitative study aims to increase the understanding of 

government communication on social media in relation to value creation. A 

semiotic image and text analysis has been carried out on two of the Police's local 

Instagram accounts, Polisen Skärholmen and Polisen Norrmalm. Furthermore, a 

supplementary content analysis has been carried out on the Police's policy 

documents to identify how value creation can be understood. Previous research has 

shown that authorities, such as the Police, face major challenges when seeking to 

establish themselves on social media. This is especially held in regards to the visual 

social media which generates a greater effect on the individual's emotional and 

cognitive interpretation compared to just text-based social media. The theoretical 

framework includes Value based management, Goffman's dramaturgical theory, 

framing theory and semiotics. The analysis resulted in the Police creating value 

with its communication on social media, but in different ways depending on which 

police force communicates to its audiences. Therefore we want to emphasize the 

importance of well-formulated value documents, especially when they are to be 

applicable to an entire authority and that the Police Authority may need to discern 

what is important to communicate to the citizens. 

 

Keywords: Strategic communication, government communication, value based 

communication, social media, dramaturgical theory, framing, Instagram, Swedish 

police, visual communication, semiotics 
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Sammanfattning 

Polisens hårda (hash)tag  

I takt med digitaliseringen har det skett ett kommunikativt skifte som kräver de 

auktoritära myndigheterna att tänka om kring deras kommunikation. Idag har 

sociala medier öppnat upp möjligheten för myndigheter att skapa en lekfull och 

kreativ dialog med sina medborgare. Denna kvalitativa studie syftar till att öka 

förståelsen för myndigheters kommunikation på sociala medier i relation till 

värdeskapande. En semiotisk bild- och textanalys har genomförts på två av Polisens 

lokala Instagramkonton, Polisen Skärholmen och Polisen Norrmalm. Vidare har en 

kompletterande innehållsanalys genomförts på Polisens policydokument för att 

kartlägga hur värde kan förstås. Tidigare forskning har visat att myndigheter, såsom 

Polisen, står inför stora utmaningar inför en etablering på sociala medier, 

framförallt med hänsyn till de visuella sociala medierna som avser en större effekt 

på individens känslomässiga och kognitiva tolkning jämför med endast text. Det 

teoretiska ramverket innefattar teorierna value based management, Goffmans 

dramaturgiska teori, inramningsteorin och semiotik. Analysen resulterade i 

slutsatsen att Polisen skapar värde med sin kommunikation på sociala medier, men 

på olika sätt beroende på vilken poliskår som kommunicerar. Vi vill därför betona 

vikten av välformulerade värdedokument, speciellt när de ska vara applicerbara på 

en hel myndighet och att Polismyndigheten kan behöva urskilja vad som är viktigt 

att kommunicera ut till medborgarna. 

 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, myndighetskommunikation, värdeskap-

ande, sociala medier, dramaturgi, inramning, Instagram, svenska polisen, visuell 

kommunikation, semiotik 
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel presenteras området myndighetskommunikation på soci-

ala medier. Vidare diskuteras problematiken kring att en byråkratisk myndighet 

etablerar sig på en kommersiell sociala medie-plattform. Kapitlet avslutas med att 

presentera syftet med studien och de frågeställningar som ska besvaras.  

1.1 Bakgrund 

Sociala medier öppnar upp för möjligheter att vara kreativ och lekfull, ord som 

sällan förknippas med byråkratiska myndigheter som styrs av ett tydligt regelverk 

(Bergquist et al., 2015). Att sociala medier skapar en naturlig mötesplats för många 

människor gör att fler organisationer och myndigheter vill ansluta sig till nätverket 

för att visa sig transparenta och komma närmre sin målgrupp (Bertot et al., 2010). 

Vidare ligger dialog i fokus på sociala medier, något som tidigare inte identifieras 

som ett nyckelelement i myndighetskommunikation. Medborgare konverserar med 

varandra men sällan med staten (Klang, 2011). Detta har skapat en kommunikativ 

förändring som har påverkat stora delar av samhället och vilket i sin tur leder till att 

nya krav ställs på myndigheter, framförallt kring hur värde skapas på internet 

(Bergquist et al., 2015). Myndigheter måste även förstå hur en närvaro på sociala 

medier ska genomföras i enlighet med deras grundprinciper (Klang, 2011). Det blir 

således intressant att studera myndigheter som valt att delta i dialogen genom att 

etablera sig på sociala medier.  

Likt alla stora förändringar i hur information överförs och representeras följs en 

förändring i samhällets kulturella system, exempelvis normer. 

Myndighetskommunikation har av denna förändring behövt se över hur de ska gå 

från att skicka ut information till att berätta historier. Utan berättandet har vi ingen 

kultur, och när förutsättningarna och möjligheterna för berättande förändras, 

påverkas även kulturen (Danesi, 2019). Detta betyder i förlängningen att 

myndighetskommunikationen i dagsläget har en mer kulturell laddning än tidigare 

(Sanina et al., 2017). På sociala medier kan intresseorganisationer, politiker, företag 
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och allmänheten påverka folkopinionen genom att uttrycka sina åsikter (Barisione 

& Michailidou, 2017). I takt med detta råder det en allmän utmaning för 

myndigheter att särskilja på tjänstemännens privata åsikter i användandet av sociala 

medier i relation till deras roll som representant för en myndighet (Klang, 2011). 

Myndigheters närvaro på sociala medier har kommit att bli viktig med tanke på 

den maktposition myndigheter har i samhället. En myndighet som är ständigt 

övervakade och som numera är aktiv på sociala medier, är den svenska Polisen. Vi 

ställer oss därför frågande till hur det ser ut när en byråkratisk myndighet som 

Polisen, vars kommunikation styrs av ett tydligt regelverk, äntrar den kreativa och 

lekfulla sociala mediearenan och måste jonglera rollen som auktoritär tjänsteman 

med rollen som kreativ och lekfull contentskapare. 

1.2 Problemformulering 

Denna studie kommer att bidra till forskningen inom strategisk kommunikation, 

med en fördjupning i myndighetskommunikation och värdeskapande. Vi har sett att 

tidigare forskning om sociala mediers påverkan på hur värde skapas har visat sig 

centreras kring privata sektorn och kommersiella företag. Det existerar dock mindre 

forskning kring huruvida myndigheter kan skapa värde på sociala medier. 

Myndigheter har tidigare kommunicerat med en saklig och formell framtoning med 

det primära syftet att sprida information via traditionella mediekanaler (Procter et 

al., 2013; Cromer, 2010). Det råder således en utmaning när myndigheter övergår 

från en traditionell kommunikation till en etablering på sociala medier som kräver 

att myndigheter måste anpassa sig efter det nya digitala klimatet. Klang (2011) för 

ett resonemang som pekar på den utmaning som myndigheter står inför då de 

tenderar att etablera sig på sociala medier utan riktlinjer, regelverk eller 

styrdokument på hur detta ska genomföras.  

Polismyndighetens kommunikationsinsatser på sociala medier står således mot 

en utmaning i att anpassa kommunikationen till den lekfulla sociala mediegenren, 

samtidigt som de ska kommunicera på ett sätt som går i linje med Polisens 

grundvärden (Bergquist et al., 2015). Hallahan et al. (2007) pekar på vikten av att 

strategiska kommunikationsinsatser ska uppfylla organisationens övergripande mål 

för att kunna ses som värdeskapande. Zerfass och Viertmann (2017) talar om 

utmaningen för kommunikatörer att hitta synergier mellan styrdokument och 
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kommunikationsinsatser för att skapa värdeskapande strategisk kommunikation. Vi 

kan därför anta att det även är en utmaning för Polisen att lyckas med detta på 

sociala medier, framförallt då det är enskilda poliser som har ansvaret. Detta blir 

särskilt påtagligt då Klang (2011) indikerar att riktlinjer och kunskap kring att skapa 

värde genom sociala medier är en bristvara.  

Vi ser att det blir allt vanligare att studera myndigheters kommunikation i 

relation till sociala medier. Vidare ser vi hur Twitter och Facebook är de två sociala 

medie-plattformarna som dominerat inom forskningen om myndigheter på sociala 

medier, men färre forskningsarbeten har gjorts med fokus på Instagram. Media av 

en visuell karaktär, i form av stillbilder och rörlig media som exempelvis Instagram, 

frambringar en större effekt på individens känslomässiga och kognitiva tolkning 

jämför med endast text (Kujur & Singh, 2020). Det blir därmed intressant att studera 

Instagram då Highfield och Leaver (2016) även belyser att det saknas forskning 

utifrån ett visuellt kulturellt perspektiv på myndigheters kommunikation på sociala 

medier. För att fördjupa oss i den kulturella aspekten anser vi att det är av relevans 

att undersöka om Polisens kommunikation skiljer sig åt beroende på vilket område 

de representerar på Instagram. Intressant nog tenderar den forskning som finns 

inom ämnet myndighetskommunikation och Polisens etablering på sociala medier 

att studera kanaler som representerar hela myndigheten (ex. Bergquist et al., 2015; 

Schneider, 2016). Forskningen undersöker således inte kommunikationen i olika 

geografiska områden eller avdelningar. Vår studie syftar till att fylla dessa 

ovannämnda forskningsluckor och undersöka hur den svenska polisen 

kommunicerar värde genom sina lokala Instagramkonton. Studien ämnar till att 

smalna av det breda fältet strategisk kommunikation genom att göra en djupdykning 

i myndigheters värdeskapande på sociala medier. Detta för att skapa en förståelse 

kring hur en myndighet kan uppnå en värdeskapande strategisk kommunikation 

genom olika, lokala sociala mediekanaler. Detta leder oss fram till studiens syfte 

och frågeställningar. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur den svenska polisen med 

sina lokala Instagramkonton Polisen Skärholmen och Polisen Norrmalm, 

kommunicerar värde utifrån Polismyndigheten egenformulerade riktlinjer och 

värdegrunder. Vi vill med detta kunna bidra med nya kunskaper till forskningen om 

myndigheters värdeskapande på sociala medier. I förlängningen vill vi även se hur 

kommunikationen på sociala medier kan påverka bilden av myndigheten och de 

olika stadsdelarna. Genom en semiotisk analys tydliggör vi vilka bildspråkliga och 

textuella redskap som kan ses som strategiskt kommunikativt för att skapa värde 

för hela myndigheten. För att nå vårt syfte med studien kommer vi använda följande 

frågeställningar: 

 

• Hur kan den svenska Polisens kommunikation på Instagram förstås som 

värdeskapande? 

• Hur ramar den svenska Polisen in sina budskap och hur kan det påverka 

bilden 

av den stadsdel de verkar inom? 

• Vilken roll antar den svenska Polisen på Instagram och hur kan det påverka 

bilden av de olika poliskårerna? 
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2. Tidigare forskning 

Följande kapitel syftar till att presentera och diskutera vad som tidigare har 

utforskats inom myndighetskommunikation, polisens kommunikation och 

värdeskapande på sociala medier. Det förser studien med en djupare förståelse 

för forskningsområdet samtidigt som det belyser det forskningsgap som tidigare 

diskuterats i problemformuleringen.  

2.1 Myndighetskommunikation 

Ett effektivt kommunikationsarbete för en offentlig myndighet syftar till att stärka 

organisationens förtroende och legitimitet (Deverell et al., 2015; Bergquist et al., 

2015). Offentlighetsprincipen, som innebär att myndigheten ska verka med full 

insyn, differentierar de offentliga organisationerna från privata företag. Den 

traditionella, introverta synen på myndighetskommunikation vars huvudsyfte är att 

informera, har ersatts av en vilja att införa en ömsesidig dialog med allmänheten 

(Dahlqvist & Melin, 2010). Björkvall och Nyström Höög (2019) belyser ett skifte i 

synen på värde inom myndigheter och menar att under 2000-talet har värdetexter, 

som centreras kring några utvalda kärnvärden, blivit ett vanligt inslag i 

myndighetens styrdokument. Forskarna beskriver att kärnvärdena inte kan ses som 

värdeskapande om de inte integreras i alla delar av verksamheten. Specifika 

uttalade värden kan bidra till att nå specifika mål, skapa en enighet inom 

myndigheten och sätta en standard för hur dialog och interaktionsmönster ska se ut 

(Björkvall & Nyström Höög, 2019). Zerfass och Viertmann (2017) förstärker detta 

resonemang då deras forskning visar att alla kommunikationsinsatser bör grundas i 

en organisations kärnstrategi och mål för att kunna ses som värdeskapande. Detta 

resonemang går även i linje med Hallahans et al. (2007) som beskriver strategisk 

kommunikation som något som ska syfta till att uppfylla hela organisationens 

kärnmål. Vi ser hur mycket av den forskning som berör värdeskapande 

kommunikation inom myndigheter centreras kring två begrepp, legitimitet och 

förtroende. 
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2.2 Polisens kommunikation 

Polisen skiljer sig från de andra statliga myndigheterna då Polisen är mer synlig och 

övervakad av samhället (Chermak & Weiss, 2005). Vidare är den största delen av 

forskningen kring Polisens kommunikation på sociala medier centrerad kring hur 

de ska tackla de nya utmaningarna de står inför på bästa möjliga sätt (Procter et al., 

2013; Lieberman et al., 2013; Schneider, 2016). Forskning av Lieberman et al. 

(2013) pekar på att polisavdelningar i allt högre grad använder sociala 

nätverksplattformar som deras primära offentliga kommunikation. Vidare menar 

Skogan och Frydl (2004) att legitimitet är ett av Polisen viktigaste värden eftersom 

en uppfattad legitimitet från allmänheten gör att de med större sannolikhet hyser 

respekt och acceptans gentemot Polisen. Pickering och Klinger (2016) förstärker 

detta resonemang ytterligare och pekar på den positiva korrelationen mellan 

medborgares upplevda legitimitet och medborgarnas benägenhet att följa lagen. En 

upplevd legitimitet kan även gynna Polisen då allmänheten tenderar att samarbeta i 

en högre grad genom att rapportera misstänksamma aktiviteter. I och med att 

kriminaliteten minskar ställs nu krav på att Polisen ska arbeta mer 

brottsförebyggande (Pickering & Klinger, 2016). Det brottsförebyggande arbetet 

handlar inte enbart om att lag och ordning ska upprätthållas utan Polisen även måste 

ha en god relation med allmänheten som präglas av förtroende, vilket i sin tur gör 

Polisen mer legitim (Bergquist et. al., 2015). Vidare har den tidigare forskningen 

kommit fram till att det är viktigare än någonsin för en myndighet som Polisen att 

föra en dialog med allmänheten (Dahlqvist & Melin, 2010, Procter et al., 2013, 

Klang, 2011). Det existerar dock få forskningsarbeten som undersöker hur sociala 

medier bidrar till ett värdeskapande för Polisen. 

2.3 Polisens utmaningar och möjligheter på sociala medier 

Polisen har traditionellt sätt förlitat sig på ett informationssystem där kontroll och 

effektivitet har varit centrala byggstenar. Sociala medier å andra sidan skapar ett 

svårkontrollerat kommunikationsklimat präglat av informalitet och kreativitet med 

ständigt pågående interaktioner (Bergquist et al., 2015). Det råder dock en 
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begränsad kunskap kring vilken påverkan sociala medier har på Polisen och 

polisiärt arbete och de eventuella långsiktiga följderna sociala medier kan ha på 

Polisens legitimitet (Meijer & Thaens, 2013). Detta ser vi som en följd av att sociala 

medier är ett så pass ungt tillskott i kommunikationsfältet. Vidare hävdar Schneider 

(2016) att det existerar flera potentiella konsekvenser av polisiär närvaro på sociala 

medier som kan skada bilden av Polisen. Vi identifierar främst tre områden i den 

tidigare forskningen där Polisens användande av sociala medier innebär såväl 

möjligheter som utmaningar. Dessa tre är relationen till nyhetsmedia, relation till 

allmänheten och tonalitet.  

2.3.1 Relationen till nyhetsmedia 

Polisen kan numera, tack vare sociala medier, kringgå traditionella mediekanaler 

och kommunicera sitt eget narrativ direkt till allmänheten. Detta ger myndigheten 

en stor möjlighet till att vinna tillit och legitimitet då de själva har makt över 

budskapen som förmedlas (Landsbergen, 2011; Schneider, 2016). Även Bergquist 

et al. (2015) belyser den positiva aspekten av det nya medieklimatet och menar att 

nyhetsmedier ofta tar, vad Polisen anser vara, neutral information och omvandlar 

till något mer iögonfallande, vilket inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Polisens etablering på sociala medier kan med andra ord ses som ett sätt att återfå 

kontroll och makt om diskursen kring Polisens verksamhet. Polisens närvaro på 

sociala medier kan dock innebära en förlust av kontroll då det är svårt att styra 

allmänhetens sätt att sprida information, som inte alltid är sanningsenlig, genom 

interaktioner såsom kommentarer och delningar. Sociala medier påverkar således 

samhället i stort och skapar ett sätt att kommunicera som efterfrågar ett mer flexibelt 

och responsivt förhållningssätt (Bergquist et al., 2015). Detta skifte kräver även att 

Polisen hittar nya tillvägagångssätt för att stimulera allmänheten, bibehålla kontroll 

och möta de sociala behoven (Schneider, 2016).  Vi ser hur diskussionen kring 

vunnen kontroll och förlorad kontroll dominerar mycket av denna forskning. 

2.3.2 Relation till allmänheten 

Schneider (2016) pekar på värdet av sociala medieinteraktionen och menar att 

lokala poliskårer som etablerar sin verksamhet på sociala medier kan vara lika 

viktigt som att patrullera lokalt. En framträdande trend är att lyfta dedikerade 
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fältpoliser och att låta dessa ansvara för kommunikationen. Det ses är en 

framgångsrik strategi för att skapa en mer medmänsklig bild av Polisen. Dock 

tenderar fältpoliser att agera mindre seriöst i sin kommunikation samt framföra 

budskap som ibland är irrelevanta för det polisiära arbetet (Schneider, 2016). 

Dahlkvist och Melin (2010) argumenterar dessutom för att myndigheternas 

digitalisering går hand i hand med ovana och okunskap. Det råder således en oro 

för de risker som tillkommer i en statlig etablering på sociala medier som särskilt 

ifrågasätter polisens förmåga att hantera kanalerna rättvist och minimera risken för 

missrepresentation och missförstånd (Klang, 2011). Vi ser å ena sidan hur 

relationen kan förbättras genom dessa strategier. Å andra sidan ser vi en stor risk i 

att poliser som inte är kunniga i hur värde skapas online. 

2.3.3 Tonalitet 

Bergquist et al. (2015) har lagt stor vikt vid att bland annat undersöka Polisens 

tonalitet på sociala medier. Polischefer som deltog i forskningen uttryckte en oro 

kring deras sociala medienärvaro eftersom en sådan etablering uppmuntrar 

personliga uttryck, dialog samt kreativt och lekfullt nätverkande. Dock styrs Polisen 

av ett tydligt regelverk vilket gör att polischefer ser kreativitet och lekfullhet som 

ett hot eftersom det bryter mot deras annars formella språk och beteende, vilket i 

förlängningen kan äventyra deras legitimitet. Fältpoliser argumenterade samtidigt 

för att lekfullhet och kreativitet är ett effektivt sätt att öka deltagande, transparensen 

och lägga fokus på allmänheten. Samtidigt kan felformuleringar och vissa ordval 

generera en affektbetonad diskussion med allmänheten. I dessa fall blir 

diskussionen ofta uppmärksammad av nyhetsmedier som lyfter den kritik som 

riktats mot Polisen. Vidare är vissa poliser kreativa i deras kommunikation och 

hittar nya sätt att interagera med allmänheten medan andra representanter för 

polisstyrkan föredrar ett mer rationellt och sakligt angreppssätt. Detta skapar en 

spänning mellan olika individuella Poliser och deras legitimitet på sociala medier. 

Vidare är varje polis avgörande i att ge Polismyndigheten ett “mänskligt ansikte” 

och avskriva stereotypen av Polisen som auktoritär och distanserad polisman 

(Bergquist et al., 2015). Vi ser hur sociala medier är en god möjlighet för Polisen 

att engagera och interagera med allmänheten, samtidigt som det kan medföra stora 
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risker. Riskerna ser vi främst ligga i vilket språk som används, vilka budskap som 

förmedlas och hur de använder visuell kommunikation. 

2.4 Visuella sociala medier 

Forskning inom visuella sociala medier har kommit fram till att bilder kan påverka 

hur människor tolkar och förstår budskap (Benitez, 2009). Kujur & Singh (2020) 

menar att media av en visuell karaktär, i form av stillbilder och rörlig media, avser 

även en större effekt på individens känslomässiga och kognitiva tolkning jämför 

med endast text. Vidare påvisar användarbeteendet på sociala medier en benägenhet 

att skrolla förbi en större massa av text och istället dra sig till visuella objekt som 

förmedlar samma budskap (Brubaker & Wilson, 2018). Forskning av Highfield 

och Leaver (2016) såg hur visuella sociala medier, exempelvis Instagram och 

Youtube, blandar politiska- och triviala budskap. Forskarna menar att visuella 

medier har såväl social som politisk påverkansmakt i form av hur man tar till sig 

ann information och hur man reagerar på den. Det kan exempelvis leda till protester 

som sker online, ett säkrare och enklare sätt för allmänheten att mobilisera sig, för 

att undvika exempelvis polisbrutalitet (Highfield & Leaver, 2016). Powell et al. 

(2015) argumenterar för att visuella objekt innehåller mer konkret och levande 

representation av information som dessutom är enklare att minnas och bearbeta för 

hjärnan. Associationer som skapas av visuella symboler kan sortera in individer i 

sociala klasser och således agera manipulativt, exempelvis kan kostymer signalera 

auktoritet och makt (Kraus & Mendes, 2014). Det är följaktligen viktigt att 

poängtera att text och bild inte bör ses som konkurrenter utan snarare som 

kompletterande företeelser som balanserar kommunikationen. Samspelet mellan 

text och bild hjälper mottagaren att konstruera en mer omfattande bild om helheten 

(Benitez, 2009). Med grund i den tidigare forskningen kan vi konstatera att visuella 

sociala medier har en stor påverkansmakt på hur budskap tolkas.  
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer vi presentera och diskutera de teorier vi utgår ifrån när 

vi analyserar och tolkar empirin. För att få en djupare förståelse för myndigheters 

värdeskapande på sociala medier har vi valt att utgå ifrån value based 

management, Goffmans dramaturgiska teori, inramningsteorin och semiotik. 

Semiotiken bygger grunden för vår analysmetod. Dessa teorier möjliggör att vi, 

med djup och bredd, kan se vårt analysmaterial utifrån flera perspektiv och således 

besvara våra frågeställningar. 

3.1 Value Based Management 

Zerfass och Viertmann (2017) belyser vikten av ett långsiktigt perspektiv på 

värdeskapande. Forskarna förespråkar Value based management som handlar om 

att prioritera företagets övergripande värde, med fokus på såväl de materiella som 

de immateriella tillgångarna. Vidare är Value based management ett 

tillvägagångssätt för att säkerställa att alla verksamhetens insatser bidrar till 

organisationens övergripande strategi, det vill säga deras corporate strategy 

(Zerfass & Viertmann, 2017). Det handlar således om att se till hur organisationens 

nedbrutna strategier stämmer överens med de övergripande målen. I 

kommunikationssammanhang handlar det om att kommunikationspolicyn går i linje 

med organisationens övergripande syfte, samt att policyn efterföljs i den dagliga 

kommunikationen. Detta är förenbart med strategisk kommunikation då Hallahan 

et al. (2007) menar att strategisk kommunikation är de insatserna som siktar mot att 

uppfylla hela organisationens övergripande mål. Det krävs således att alla insatser 

går i linje med varandra för att kunna utveckla ett sammanhållande ramverk av 

värdeskapande i en organisation (Zerfass & Viertmann, 2017). Denna teori har 

applicerats för att se hur Polisen skapar värde med sin kommunikation och hur det 

går i linje med Polismyndighetens övergripande mål och riktlinjer.  
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3.2 Goffmans dramaturgiska teori 

Den dramaturgiska teorin grundar sig i idén om livet vid ett scenuppträdande 

(Goffman, 2011). Goffman beskriver med hjälp av en teater-analogi hur tecken och 

beteenden kan förstås samt hur en individ presenterar en idealiserad version av sig 

själv snarare än en autentisk. Utifrån teorin beskrivs livet som en scen där 

människan inte har en har ett “sant jag” utan utgörs av de föreställningar hon 

tillhandahåller för varje ny situation. Den dramaturgiska teorin hjälper till att förstå 

hur människan presenterar sig själv inför andra för att kontrollera och forma den 

uppfattning som andra får av en. Ambitionen med dessa föreställningar menar 

Goffman är att framstå på bästa sätt baserat på given situation. Goffman menar att 

det mänskliga beteendet kan ses som en teater där individer agerar skådespelare i 

sina egna liv och baserar sitt uppträdande på den roll man anser bäst lämpad för en 

viss situation. Deltagarna i teatern kan därför ses som skådespelare som illustrerar 

huruvida individens framträdande sker framför kulisserna (främre region) eller 

bakom kulisserna (bakre region). Främre regionen syftar till framställningen av 

skådespelaren (individen) och hur denna är medveten om att den är observerad av 

en publik. I framträdandet då skådespelaren antar rollen som servitris ses 

restaurangen som en bakre region innan öppning. När restaurangen sedan öppnar 

blir det istället en främre region. I den främre regionen kan skådespelaren presentera 

en bild av sig själv och ta kontroll över intrycksstyrningen. När skådespelaren 

stänger restaurangen och då befinner sig bakom kulisserna kommer beteendet 

avvika och förbli annorlunda, eftersom den inte längre behöver uppträda framför 

publiken. I den främre regionen när skådespelaren uppträder och blir observerad 

förblir därför en plats för att iscensätta och upprätthålla normer. Samhällets regler 

och normer kommer styra hur skådespelaren uppträder och spelar olika roller 

(Goffman, 2011). Goffman ser två sorters normer. Dels hövlighetsnormer, vilket är 

hur skådespelaren tilltalar sin publik och hur engagerad denne är i utbytet med 

publiken. Dels anständighetsnormer, även kallad dekorum, som utvecklas i två 

grenar, den moraliska och de instrumentella. De moraliska dekorumen är 

exempelvis att visa respekt och inte ofreda sin publik eller observatörerna. De 

instrumentella dekorumen handlar om vilka krav som ligger på individen från deras 

publik.   
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Fortsättningsvis använder Goffman (2011) metaforen fasad vilket refererar till 

konceptet som hjälper oss att förstå själva framträdandet. Fasaden består av två 

delar, personlig fasad och inramning. Personlig fasad härleds till skådespelarens 

attribut och kompetenser, exempelvis kläder, kön, talmönster och gester. Inramning 

är de bakgrundsinslag som är synliga.  Inramningen är det som är bundet till platsen 

och det givna scenariot och dess tillhörande rekvisita. Denna del av Goffmans 

dramaturgiska teori tillhandahålls i en fördjupning i 3.3 “Inramningsteorin”.  

Vidare förlänger Hogan (2010) idén om Goffmans dramaturgi och sätter den i 

nytt ljus i relation till internet och sociala medier. Hogan (2010) menar att vi sällan 

kan framträda bakom kulisserna i befinnandet online och att sociala medier 

möjliggör att avslöja det privata i människors liv. Vidare har människor har alltid 

varit måna om deras sociala image och engagerade i en strategisk självpresentation 

(Goffman, 2011) men utvecklingen av sociala medier har haft ett stort inflytande 

på sådana sociala insatser (Hogan, 2010). Bareket-Bojmel et al. (2016) 

argumenterar för att människor som väljer att presentera sig själva eller sin sociala 

grupp online, använder strategier för att influera hur andra fattar tycke för dem. 

Följaktligen har sociala medier blivit ett redskap för att kommunicera transparens 

och förse sin publik med en kontrollerad och planerad “behind the scenes” om 

vardagslivet. Detta skapar en känsla att dess vardag, i det vilket publiken studerar, 

speglar verkligheten medan det i verkliga fallet fortfarande är en teater (Chen, 

2010). Då denna studie bland annat undersöker vilken roll Polisen intar på sociala 

medier, och om dessa skiljer sig mellan olika situationer, anser vi Goffmans 

dramaturgiska teori som en lämplig teori. Vi ser även hur Goffmans Dramaturgiska 

teori ger oss en uppfattning om vilka normer Polisen tar hänsyn till. 

3.3 Inramningsteorin  

Inramningsteorin (framing theory) grundar sig i sociologen Goffman (1974) och 

hans koncept om ramar. Goffman (1974) hävdar att en inramningsanalys kan svara 

på frågan “vad är det som händer här?” och svaret finner individen genom att 

definiera den sociala situationen. Det vill säga, rama in situationen. Genom att 

definiera situationen förankrar individen en tolkning och väljer ut det mest 

värdefulla ur en kontext som kan ses som ett sätt att organisera tidigare erfarenheter 

i relation till sammanhanget. Inramningen ger i sin tur en bakgrund till den sociala 



 

 13 

situationen för att individen ska veta hur denne ska bete sig och handla lämpligast 

i interaktion med andra individer. Till skillnad från Goffmans dramaturgiska teori 

som behandlar frontstage och backstage, redogör denna teori det som finns innanför 

och utanför (Goffman, 1974).  

Under de senaste decennierna har inramningsteorin utvecklats av flera forskare 

och har idag blivit en av de mest frekvent använda teorierna om mediamakt 

(Strömbäck, 2014). Entman (1993) utvecklade och förtydligade Goffmans 

inramningsteori och satte konceptet ramar i relation till kommunikation och media. 

Entmant (1993) argumenterar i linje med Goffman och menar att media, såväl som 

individer, väljer ut vissa intressanta aspekter ur en upplevd verklighet och ramar in 

det som de vill att mottagaren ska se. Detta kan ske genom att skapa mening och 

sammanhang till en situation med hjälp av val av ämne, ord, fakta och vinkel 

(Strömbäck, 2014). Följaktligen menar Entman (1993) att inramning kan ses som 

ett maktmedel och anammar begreppet ”medial partiskhet” vilket innebär att medier 

inramar ett fenomen som tenderar att vara av partisk karaktär som gynnar sändaren, 

omedvetet eller medvetet. Dessa partiska budskap som förmedlar en fördelaktig 

uppfattning av sändaren eller en viss situation kan få konsekvenser för den allmänna 

opinionen eller politiska diskursen. Inramning är nära kopplat till mediernas 

dagordningsmakt och dess förmåga att ha inflytande över vilka samhällsfrågor 

allmänheten ska tycka är viktiga (Shehata, 2012). I många fall är det som utelämnas 

lika betydelsefullt som det som inkluderats för att förstå en hel kontext men när 

sändaren motiverat producerar partiskt innehåll och utesluter vissa aspekter eller 

bara visar ena sida av debatten, får mottagaren inte en uppfattning om helheten 

(Strömbäck, 2014; Entman, 1993). Persson (2019) hävdar att ett fenomen kan 

skildras på olika sätt och ordnas in olika diverse kontexter exempelvis i ett socialt, 

ekonomiskt, kulturellt och särskilt politiskt sammanhang, och på så vis också 

uppfattas på olika sätt. Problematiseringen som råder inom inramningsteorin är när 

någon reproducerar en berättelse och endast inkluderar en viss del av verkligheten. 

Genom att porträttera en medial nyhet förekommer oftast subjektiva antaganden 

från sändaren som skapar en konstruerad och förfalskad verklighet som bygger på 

sändarens egna uppfattningar (Entman, 1993). Att media producerar partiskt 

innehåll kan leda till att mottagaren får en annan uppfattning om ett politiskt 

budskap, det kan alltså leda till att felaktig information delas. Det blir således 

problematiskt när media bara visar en liten del av sanningen, och när allmänheten 
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uppfattar det som helheten (Entman, 1993). När det gäller myndigheter som 

maktbärande institutioner som verkar i allmänhetens intresse, är inramning särskilt 

viktigt. Detta eftersom det i stor utsträckning kan påverka människors uppfattningar 

om verkligheten på samhällsmässig nivå (Lukes, 2005).  

Vidare är inramningsteorin idealisk för en visuell analys eftersom Coleman 

(2010) menar att bildens unika kvalitét, i vissa fall, kan vara mer betydelsefull än 

verbal inramning. När man applicerar inramningsteorin på visuell kommunikation 

är det väsentligt att diskutera begrepp som perspektiv, fotovinkel, vy och scen och 

hur dessa visuella urval kan förstärka ett budskap. Vidare kan bilder skapa distans 

och engagemang huruvida personer eller andra objekt är beskärda samt hur 

blickriktning och kroppshållning tar uttryck i bilden (Coleman, 2010). Persson 

(2019) menar även att sociala medier tillkommer med en viktig aspekt inom 

inramning. En användare av sociala medier har mycket större möjlighet att redigera 

de uttryck som kommuniceras vilket resulterar i en mer kontrollerande 

självpresentation. 

Vi ser hur inramningsteorin hjälper oss addera ett socialt-, ekonomiskt-, 

kulturellt- och politiskt perspektiv på hur Polisen porträtterar sig själva och den 

stadsdel de verkar inom. Det ger oss även ett angreppssätt för att förstå hur Polisen 

skapar eller upprätthåller vissa samhällsstrukturer genom att rama in budskap på ett 

visst sätt. 

3.4 Semiotik  

Fiske och Jenkins (2011) definierar semiotik som läran om tecken och teckensystem 

och de meningar som skapas i relation till varandra. Den centrala utgångspunkten 

för semiotik är genom att förstå det enskilda tecknet, skapa en förståelse för det 

större sammanhanget (Jansson, 2002). Den semiotiska skolan präglas av 

psykologiska och sociologiska aspekter där tecken uppfattas med människors 

sinnen (engelskans the frame of mind). Betraktaren hjälper till att skapa mening av 

en text eller bild genom tidigare erfarenheter, attityder och känslor. Med hjälp av 

dessa inlärda kulturella kodsystem tolkar vi människor betydelsen av enskilda 

tecken (Fiske & Jenkins, 2011). Det betyder vidare att inga tecken är universella 

eller av naturen givna (Jansson, 2002). Semiotiken myntades ursprungligen av 

Charles Pierce och Ferdinand de Saussure som kan ses som två av semiotikens 
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viktigaste förgrundsgestalter. Roland Barthes utvecklade senare Saussures och 

Pierce teori och adderade resonemanget kring myter (Fiske & Jenkins, 2011). 

Barthes idéer om semiotik för oss närmre den semiotiska analysen om samtida 

medier och menar att ett socialt fenomen triggas av en sammanföring av tecken och 

dess meningar till att formulera ett budskap (Bignell, 1997). I denna studie kommer 

vi fokusera på Barthes semiotiska analyssystem som är uppbyggt i tre etapper: 

denotation, konnotation och myt. 

3.4.1 Denotation och konnotation 

Denotation är första ordningens betydelse och handlar om tecknet och dess 

självklara betydelse samt vad den konkret föreställer. Denna dimension behandlar 

med andra ord den gemensamma betydelsen av ett tecken där ingen tolkning görs 

eftersom den oftast är densamma för alla människor. I en denotativ analys tittar man 

på varje beståndsdel som utgör en bild, men inte hur detta skapar en helhet (Fiske 

& Jenkins, 2011).  

Konnotation är andra ordningens betydelse och handlar om den individuella 

tolkningen av tecknet. Konnotation är termen Barthes använder för att beskriva 

interaktionen som sker när ett tecken möter känslor och kultur. Det är när meningar 

rör sig mot det subjektiva och när tolkaren är influerad av extern påverkan. Eftersom 

konnotation behandlar subjektiva aspekter, är vi oftast inte medvetna om det. 

Konnotation är med andra ord den mänskliga delen av en process där faktorer som 

förutsättningar, värderingar och känslor spelar in. I den konnotativa analysen ser 

man hur de olika beståndsdelarna i en bild skapar en helhet och hur denna kan tolkas 

(Fiske & Jenkins 2011). En intressant synvinkel Fiske och Jenkins (2011) tar upp 

är att vissa konnotationer kan vara av mer social karaktär som skiljer sig åt i olika 

samhällen och klasser. Ett känt exempel inom detta är teckens värde för högt 

rankade officeriära uniformer. Detta menar man får olika konnotationsvärden 

beroende på vilket hierarkiskt samhälle som råder. Det kan även ta uttryck i hur 

man betonar olikheter mellan klasser och dess konsekvenser hur man värderar högt 

klassade sociala positioner. I ett samhälle där man inte värderar skillnader eller 

hierarkier lika högt, blir högt rankade officeriära uniformer sällan klassade som 

någonting som skiljer sig åt gemene man (Fiske & Jenkins, 2011). Konnotationen 

är sålunda individuell men Fiske och Jenkins (2011) hävdar att individer med 
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liknande bakgrunder, kultur, värderingar och kunskaper tenderar att tolka och 

uppfatta saker på likartat sätt. Det är genom detta förhållande vi kan förstå nästa 

dimension, myter.  

3.4.2 Myter 

Mytologiska föreställningar bygger på konnotationer och är berättelser som tolkas 

utifrån hur en kultur förklarar eller förstår aspekter av verkligheten. Det handlar 

således om den gemensamma uppfattningen en kultur har om vissa delar av 

samhället. Dessa gemensamma uppfattningar kan handla om det goda och det onda, 

maskulinitet och femininitet eller om framgång och familj. Barthes menar att myten 

är en uppsättning för att konceptualisera och förstå någonting om en kultur och 

existerar för att neutralisera historien men också att myten är en produkt av en social 

klass eller en ideologi som skapar kollektiv tolkning (Fiske & Jerkins, 2011).  

Fiske och Jenkins (2011) exemplifierar myten och förklarar att det råder en myt 

om polismannen som vänlig, uppmuntrande, snäll och mjuk och att denna myt 

skildrats i många historiska fotografier. Det är följaktligen vanligt, när myter som 

dessa uppstår, att en kultur glömmer hur vissa faktorer konstrueras utifrån politiska 

och sociala effekter. När sociala mönster framställs som naturligt, rättvist och det 

enda sanna, förblir myten och dess politiska effekt och historiska uppkomst dold. 

En viktig aspekt av detta är dock att myten inte är universell, inte heller alltid 

gemensam för en kultur. De existerar alltid subkulturer i ett samhälle som sålunda 

också är dynamiska, precis som myter. Myter och kulturer är under ständig 

förändring, ibland för att möta utvecklingens behov (Fiske & Jenkins, 2011).  

En semiotisk analys hjälper oss att förstå de olika beståndsdelarna i en bild och 

hur dessa skapar en helhet. I denna studie undersöker vi de denotativa aspekterna 

genom att se till objekt, ansiktsuttryck, bakgrund, färgsättning och kameravinkel. 

För att vinna en förståelse kring hur den denotativa komponeringen skapar en helhet 

och hur helheten kan tolkas tar vi hjälp av konnotation. Här ser vi till vilka känslor, 

värderingar, attityder som väcks av bilden samt vilka myter om Polisen som 

bekräftas eller avskrivs. Eftersom myten är en stor del av Barthes tolkning av 

semiotik kommer vi förankra de mest centrala myterna i relation till empirin, som i 

sin tur bygger dispositionen för analysen. 
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4. Metod  

I följande kapitel kommer vi redogöra våra metodval. Vi inleder med att kartlägga 

våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Vidare reflekterar vi kring den 

huvudsakliga metoden, det vill säga den semiotiska analysen, samt den 

kompletterande innehållsanalysen av policydokumenten. Därefter motiverar vi 

urvalet och förklarar hur vi har genomfört studien. Avslutningsvis diskuterar vi 

metodvalen.  

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna studie grundade sig i den socialkonstruktivistiska ontologin vilket innebär 

att verkligheten konstrueras i samspel med andra människor. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet bygger på idén att det varken är önskvärt eller 

möjligt att skapa endast en konstant bild om ett socialt fenomen (Eksell & 

Thelander, 2014). Detta perspektiv hjälper oss således att sticka hål på givna 

sanningar för att finna bakomliggande sociala konstruktioner. Studiens 

epistemologiska utgångspunkt tog avstamp i hermeneutiken. Detta då det 

möjliggjorde ett tolkande förhållningssätt, vilket gick väl ihop med studiens syfte 

och metodval. I enlighet med hermeneutiken tolkades materialet utifrån våra 

förförståelser för att skapa kunskap (Friesen, 2012). Dessa vetenskapliga 

utgångspunkter bildade grunden för hur vi förstår verkligheten och hur vi skapar 

kunskap. Studien har ett abduktivt angreppssätt, eftersom vi har tillämpat redan 

existerande teorier för att förstå det empiriska materialet och därigenom själva 

fenomenet. Vi har med andra ord pendlat mellan teori och empiri för att nå fram till 

våra slutsatser.  

4.2 Semiotisk metod  

Eftersom kärnan i vårt arbete utgörs av våra tolkningar lämpar sig en kvalitativ 

metod, närmare bestämt en semiotisk analys. Vi ansåg en kvalitativ 
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forskningsmetod och en semiotisk analys vara bäst lämpad eftersom vi har valt att 

studera utvalda Instagraminlägg som består av både text och bild. Vidare såg vi en 

kvalitativ studie lämpa sig bäst för att besvara studiens frågeställningar. Vi har 

tidigare redogjort semiotiken i den teoretiska referensramen (se 3.4) och kommer i 

detta kapitel förklara hur semiotiken har använts som metod. En fördel med att 

använda en semiotisk analysmetod är att det öppnar upp för att se bortom den 

vardagliga kontexten vilket uppmanar till att identifiera och ta fram dolda meningar. 

Den semiotiska analysmetoden lämpar sig även för de studier som syftar till att 

analysera symboler i det vardagliga livet (Bryman, 2016). Vidare menar Rose 

(2001) att det är ett vanligt tillvägagångssätt att studera visuellt material när syftet 

är att undersöka delar av det sociala livet som inte alltid innehåller uppenbara 

budskap. Som nämnt innan kommer denna studie fokusera på Barthes semiotiska 

analyssystem som är uppbyggt i tre etapper: denotation, konnotation och myt. Detta 

val gjordes för att vi upplevde att Barthes analyssystem möjliggjorde att vi kunde 

upptäcka de explicita budskapen som Polisen sände ut, i relation till värdeskapande. 

4.3 Policydokument 

Som ett komplement till den semiotiska metoden har vi inhämtat empiri från 

Polisens policydokument. Vi gjorde en innehållsanalys på dokumenten genom att 

observera materialet för att kunna få en helhetsbild över vad Polisen själva har för 

mål med sin kommunikation. Då vi i tidigt skede gjorde urvalet av 

Polismyndigheten som studieobjekt ville vi fördjupa oss i Polisens 

egenformulerade riktlinjer för att i förlängningen se hur värde kan skapas för 

Polisen. Polisens policydokument utgörs i denna studie av Polisens 

kommunikationspolicy (Polisen, 2015) och verksamhetsplan (Polisen, 2020). I 

Polisens verksamhetsplan står det att det ska finnas en kommunikationspolicy för 

år 2020-2024. Vi fick dock besked om att detta dokument inte finns tillgängligt 

ännu och att Polisen fortfarande utgår ifrån kommunikationspolicyn från 2015. 

4.4 Urval 

I denna studie undersöktes den svenska Polisen och deras innehåll på sina två lokala 

Instagram konton @polisen_skärholmen och @polisen.norrmalm som 
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representerar två områden i Stockholms kommun. Dessa områden kommer 

presenteras längre fram (se 4.4.2). Följaktligen kommer vi redogöra valet av sociala 

mediaplattform (se 4.4.1). Insamlingen av det empiriska materialet begränsades till 

de två områdenas senaste 15 publicerade inlägg för att nå informationsmättnad, 

vilket resulterade i totalt 30 bilder med tillhörande bildtext. Empirin inhämtades 

från den 25/2-2020 och består av inlägg publicerade mellan 25/2-2020-8/4-2020. I 

urvalet har vi valt bort videoinlägg samt valt att använda den första bilden som 

analysunderlag när det existerar en swipefunktion (bilder det står ½ i hörnet). 

Vidare har vi även valt bort bilder som bara innehåller text. Eksell och Thelander 

(2014) menar att det är väsentligt att välja delar i materialet som kan identifiera 

poängen som studien kommer resultera i. Eftersom det empiriska materialet i 

kvalitativa studier ofta är omfattande behöver det sorteras och ordnas så att urvalet 

kan presenteras begripligt (Eksell & Thelander, 2014). Med urvalet av bilder har vi 

ändamålsenligt valt att inkludera den text som tillhör inlägget. Detta motiveras med 

grund att bilden tillsammans med texten kan skapa djupare förståelse för 

kommunikationen och blir således relevant för studiens syfte. Värt att nämna är att 

vi även valt att utgå ifrån ett avsändarperspektiv, det vill säga att vi fokuserar på 

Polisens faktiska kommunikation och kommer därmed inte belysa mottagarnas 

uppfattning eller den eventuella dialogen och interaktionen sinsemellan.  

4.4.1 Instagram 

Mobilapplikationen Instagram har funnits sedan 2010 och har ca 500 miljoner 

dagliga användare världen över och är således den näst populäraste sociala 

nätverkstjänsten efter Facebook (Internetstiftelsen, 2018). Instagram tillåter 

användare att publicera bilder och korta videoklipp med tillhörande text. Med 

funktioner som “gilla” och “kommentera” interagerar man med andra 

Instagramanvändare. Enligt Internetstiftelsen (2018) är Instagram ett av det sociala 

nätverket som växer snabbast i Sverige gällande både den dagliga och den totala 

andelen användare. I Sverige använder cirka 60% av alla internetanvändare 

Instagram och cirka 38% gör det dagligen Användningen har ökat i alla 

åldersgrupper och den tydligaste ökningen på ett år har skett bland den äldre 

åldersgruppen där den nästan fördubblats (Internetstiftelsen, 2018). Med grund i 

detta ser vi att en stor del av Sveriges population använder Instagram regelbundet. 
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Vidare ligger visuella uttryck i fokus på denna plattform, som vi tidigare fastställt, 

har en större påverkansmakt på mottagarens tolkning jämfört med bara text. Därför 

lämpar sig Instagram för vår studie.  

4.4.2 Polisens lokala Instagramkonton 

Under 2015 genomförde Polisen en omorganisering där de 21 

Länspolismyndigheterna upphörde och skapade en enda Polismyndighet med 7 

regioner (BRÅ, 2020). På Instagram har den svenska polismyndigheten 48 olika 

konton kopplade till olika geografiska områden eller olika avdelningar inom 

Polisen. Vi avgränsade initialt vårt urval till Polisregion Stockholm. Underlaget vi 

utgick ifrån vid urvalet var stadsdelens medelinkomst från 2017, ohälsotal* från 

2018 och ekonomiskt bistånd från 2018. Detta sattes i kontrast till medianen för 

hela Stockholm för att sätta statistiken i kontext. Skärholmen, som är en förort till 

Stockholm, ligger under Stockholms medelinkomst och uppvisar höga siffror 

rörande ohälsotal såväl som antal biståndstagare. Norrmalm, som är en del av 

innerstaden, ligger över Stockholms medelinkomst och uppvisar låga siffror 

rörande ohälsotal såväl som antal biståndstagare. I tabellen nedan illustreras 

resultatet för Skärholmen och Norrmalm i kontrast till Stockholm som helhet. 

 
Statistik inhämtat från Stockholm Stad (2019). 

*Ohälsotal mäter nedsatt arbetsförmåga och ser till ersättningar såsom sjukpenning, rehabilite-

ringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.(Försäkringskassan, u.å)  

 

I en undersökning genomförd på ungdomar i Stockholms Stad framgår det att unga 

pojkar i Skärholmen begår flest brott. Var fjärde kille i årskurs 9 har burit vapen 

eller begått ett allvarligt egendomsbrott så som att stjäla en bil eller att råna en kiosk. 

Anledningen till varför Skärholmen ligger i överkant vad gäller 

ungdomsbrottslighet kan ses som en konsekvens av den ekonomiska utsatthet som 

är större än många av de andra stadsdelarna (Lefvert, 2018). I Norrmalm med 
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omnejd har det anmälts fler antal brott än i Skärholmen, dock skiljer sig karaktären 

på brotten markant. I Norrmalm är vardagsbrott vanligast, det vill säga klotter, 

fickstöld och narkotikabrott (Bonnischen, 2019). Man kan alltså konstatera att det 

råder olika utmaningar och brottskulturer i de två stadsdelarna och att dessa två 

områden lämpar sig som underlag för vår studie. Urvalet på dessa specifika 

Instagramkontona ger oss en intressant variation i det empiriska materialet samt en 

möjlighet att jämföra Instagramkontona inbördes.  

4.5 Tillvägagångssätt  

Empirin består av de 30 senaste bilderna som Polisen har publicerat på sina två 

lokala Instagramkonton. För att koda empirin har vi uträttat en analysmatris med en 

tydlig struktur med strävan att avslöja teman, mönster och samband samt för att 

skapa en uppfattning av vad empirin i stora drag innehåller. Då vi har utgått ifrån 

Barthes tolkning av semiotik präglas analysmatrisen av kategoriseringarna 

denotation, konnotation och myt. Vid kodningen av det empiriska materialet har de 

semiotiska begreppen kombinerats med vissa förbestämda teman baserat på tidigare 

forskning och den teoretiska referensramen. Tillvägagångssättet har således varit 

av det abduktiva slaget då teorier har kombinerats med iakttagelser av det empiriska 

materialet. Resultatet har antecknats i ett separat dokument med noggrann 

åtskiljning för vilka inlägg som hör till vilket Instagramkonto. 

För att undersöka hur Polisens kommunikation kan vara värdeskapande har vi 

initialt analyserat Polisens verksamhetsplan och kommunikationspolicy. Vi 

undersökte här Polisens övergripande mål och Polisens kommunikationsmål för att 

hitta eventuella synergier som kan ses som värdeskapande, i linje med teorin value 

based management. Vårt material i form av Instagraminlägg har hanterats i flera 

etapper för att upptäcka nya aspekter och perspektiv som har vuxit fram under 

studiens gång. Initialt utfördes en denotativ analys för att identifiera materialets 

beståndsdelar, följt av en konnotativ analys för att tolka hur beståndsdelarna utgör 

en helhet och vad det kan har för betydelse. Som ett första steg utförde vi som 

forskare den semiotiska analysen enskilt, för att minska risken för inbördes 

påverkan, vilket kommer diskuteras mer ingående i relation till trovärdigheten 

längre fram (se 4.6). Vidare analyserades materialet kollektivt för att söka efter 

kopplingar, mönster och samband i form av mytbildningar. För att analysera 
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mytbildningarna och hur de kan förstås applicerade vi Goffmans dramaturgiska 

teori för att förstå vilken roll Polisen antar samt inramningsteorin för att förstå hur 

budskapen ramas in. Genom detta tillvägagångssätt gick det att urskilja tydligt 

framträdande mönster i de båda områdenas kommunikation vilket i förlängningen 

gjorde det möjligt för oss att besvara frågeställningarna.  

4.6. Metoddiskussion 

Studien utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt vilket innebär att vi som 

forskare tolkar verkligheten utifrån våra sociala subjektiva konstruktioner. Valet av 

semiotisk metod har tillåtit oss att förstå samhällets koder och strukturer såväl som 

att förstå hur värde kommuniceras i tecken kopplade till en bredare social kontext. 

Våra konnotativa tolkningar grundar sig i den konstruerade förförståelsen som vi 

har och beror på tidigare erfarenheter, värderingar och kunskaper. Vidare 

argumenterar Eksell och Thelander (2014) för att vara flexibel för nya 

frågeställningar som dyker upp under studiens gång och vikten i att anpassa studien 

i efterhand när nya uppgifter träder fram. Vår studie ses således inte som statisk 

utan vi är öppna för att nya insikter och nya dimensioner av tolkningar kan 

tillkomma. Vi är i detta arbete även öppna för att andra kan ha en annan uppfattning 

och upplevelse av analysmaterialet.  

Det råder en kontrovers kring huruvida kvalitativa forskningar ska förhålla sig 

till begreppen reliabilitet och validitet. Eftersom denna studie grundar sig i det 

socialkonstruktivistiska synsättet ligger fokus i kvalitetsbedömningen på forskaren 

som aktiv roll i en konstruktion av verkligheten och dess sätt att framställa 

fenomenet som studeras. Det kan därför vara problematiskt att tillämpa begreppen 

validitet, reliabilitet och objektivitet inom kvalitativ forskning, speciellt när de 

används som kriterier för att bedöma kvaliteten på studien (Eksell & Thelander, 

2014). Emellertid, kan en semiotisk metod vara en styrka i relation till studiens 

reliabilitet eftersom andra forskare kan få samma denotativa resultat. Vidare är 

objektivitet sällan ett lämpligt kvalitetskriterium i kvalitativa studier eftersom det 

inte är förenligt med en socialkonstruktivistisk ansats, då objektivitet innebär att 

studien inte bör innehålla några subjektiva tolkningar som påverkar resultatet. Det 

som snarare är väsentligt att ta fasta på är de kriterier som är relevanta för kvalitativa 

studier då det fortfarande är viktigt att kunna kontrollera kvaliteten på den 
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kvalitativa forskningen (Eksell & Thelander, 2014). Lincoln och Guba (1985) tar 

upp fyra kriterier som är relevanta för kvalitativa studier; trovärdighet, 

överförbarhet, tillförlitlighet och bekräftelsebarhet. Vi har valt att fokusera på 

trovärdighet och överförbarhet eftersom de två andra kriterierna refererar till att 

kontrollera och bekräfta materialet. Detta anser vi inte vara aktuellt då det är våra 

personliga tolkningar som utgör resultatet och är därför inte relevant att någon kan 

bekräfta det vi kommit fram till. I denna studie har kriteriet trovärdighet eftersträvas 

genom att samla in ett rikt empiriskt material samt att nå en informationsmättnad. 

Trovärdigheten förstärks även genom att tolkningsproceduren initialt utförts genom 

att vi forskare har dokumenterat våra tolkningar oberoende av varandra för att 

undanröja eventuell påverkan. Vi gick sedan igenom proceduren gemensamt för att 

försäkra oss om att tolkningarna var tydligt motiverade. Det andra kriteriet 

överförbarhet handlar om att resultatet ska gå att applicera på en annan situation 

genom att producera en tät beskrivning och förklaring om kontexten för att kunna 

överföra kunskaperna till andra situationer (Lincoln & Guba, 1985). För att nå en 

högre grad av överförbarhet har vi fokuserat på att vara så transparenta som möjligt 

i vår tolkningsprocess samt presentera tillvägagångssättet så noggrant och utförligt 

som möjligt för att resultatet ska gå att replikera oavsett tidpunkt eller utförare. 

Genom att ta transparens i beaktning kan andra forskare i efterhand genomföra 

samma metod på det empiriska materialet. Värt att nämna är att vi som forskare har 

en koppling till stadsdelen som studeras, då vi vuxit upp i närliggande områden. Vi 

ser därför att det är centralt att vi är transparenta i vårt arbetssätt för att säkerställa 

studiens trovärdighet. 

Avslutningsvis har studien tagit etiska synpunkter i beaktning då vi studerat 

bilder på individer som inte gett sitt medgivande att medverka i undersökningen. 

Emellertid är Polisen en offentlig myndighet vars sociala medie-konton är öppna 

för allmänheten, vilket innebär att alla har tillgång till de två Instagramkontona som 

vi valt att studera. Följaktligen har dessa två specifika Instagramkontona ett 

verifierat märke vilket innebär att Instagram har bekräftat att kontot är autentiskt 

för den offentliga person eller organisation kontot utger sig för att vara. För att ett 

konto ska kunna vara verifierat på Instagram måste denna representera en enhet 

som är välkänd och eftersökt (Instagram, 2020). Med grund av ovanstående 

resonemang angående offentlighet, öppen profil och verifikation togs beslutet att 
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studera Polisens kommunikation på Instagram trots att analysobjekten inte har 

uttryckt samtycke. 
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5.  Analys  

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av en semiotisk 

metod. För att besvara hur Polisen inramar deras budskap, framställer sig själva 

i rollen som Polis samt hur denna kommunikation kan ses som värdeskapande 

applicerar vi vårt teoretiska ramverk. Dessa utgörs av Goffmans dramaturgiska 

teori, Inramningsteorin och Value based management. 

5.1 Introduktion för analys 

Norrmalm och Skärholmen har, som vi tidigare redogjort, olika socioekonomiska 

och brottsrelaterade utmaningar. Skärholmen har fler allvarliga egendomsbrott 

(Lefvert, 2018) och Norrmalm har fler vardagsbrott (Bonnischen, 2019). Då 

skillnaderna mellan de två områdena är så pass markanta vill vi undersöka hur 

Polisen, med sina två lokala Instagramkonton, kan komma att följa deras uppsatta 

mål och värdegrund. Med stöd av presenterade teorier inleds analysen med ett 

fastställande av vad vi ser som värdeskapande strategisk kommunikation. Här 

analyserar vi Polisens policydokument genom en innehållsanalys. Vidare följer en 

analys med syfte att besvara hur Skärholmspolisen respektive Norrmalmspolisen 

kommunicerar sina roller och inramar de områden de verkar inom. I den semiotiska 

analysen såg vi tre framträdande myter kring Polisens roll, området de verkar inom 

och vilken kriminalitet som området bekämpar, dessa rubriceras som Citykärnans 

överklass möter den kriminella förorten, Den lekfulla och auktoritära Polisen och 

Polisen som hjälte. Analysen avslutas med att diskutera och analysera vad dessa 

myter betyder tillsammans, vilket gör att vi kan svara på studiens forskningsfrågor. 

5.2 Värdeskapande strategisk kommunikation 

För att besvara vad som kan ses som värdeskapande i Polisens kommunikation på 

sociala medier utgår vi ifrån Value based management. Enligt teorin ses en insats 

som värdefull först om den överensstämmer med verksamhetens övergripande plan 
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och syfte (Zerfass & Viertmann, 2017). Två centrala dokument för denna analys är 

Polismyndighetens verksamhetsplan och kommunikationspolicy. Dessa 

styrdokument ger oss en inblick deras verksamhetsgemensamma mål samt de mål 

de har med sin kommunikation. I Polisens verksamhetsplan, det Zerfass och 

Viertmann (2017) kallar för corporate strategy, presenteras en sammanställning av 

deras övergripande mål:  

 
Figur 1. Modell hämtad från Polisens verksamhetsplan (2020) 

 

De framträdande dragen i den verksamhetgemensamma planen, i figur 1, är att de 

ska arbeta med framgångsrik med brottsbekämpning, uppnå en stark lokal närvaro 

och ses som en attraktiv samarbetspartner. Kommunikationspolicyn ska alltså vara 

som en förlängning av dessa målsättningar för att kommunikationen ska kunna ses 

som värdeskapande ur ett value based managementperspektiv. 

I Polisens kommunikationspolicy beskriver de följande: “Vår kommunikation 

ska vila på polisens värdegrund” (Polisen, 2015, s.3). 

Detta citat från kommunikationspolicyn indikerar att Polisen är medvetna om 

vikten av att följa den gemensamma värdegrunden. Det betyder således att all deras 

kommunikation ska bidra till att göra hela Sverige tryggt och säkert. I 
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kommunikationspolicyn framgår det även hur de ska upprätthålla och stärka 

förtroendet för myndigheten. Polisen skriver även hur deras kommunikation ska 

vara samstämmig, både internt och externt samt präglas av dialog och 

målgruppsanpassning (Polisen, 2015).   

Vi kan se att verksamhetsplanen och kommunikationspolicyn går i linje med 

varandra. Det vill säga, de verksamhetsövergripande målen kan uppfyllas genom 

deras kommunikation och således ses som värdefull. Vidare ser vi vikten i att ge 

värde till de som är mottagare av budskapen på sociala medier. Därför bör Polisens 

kommunikation även vara anpassad till sociala mediegenren och det 

användarbeteende som finns på visuella sociala medier. Sammantaget kan man se, 

med grund i verksamhetsplanen och kommunikationspolicyn, hur alla Polisens 

insatser, på fältet såväl online, ska syfta till att göra Sverige tryggt och säkert. Nedan 

presenteras studiens empiri för att se hur den faktiska kommunikationen på Polisens 

Instagram kan förstås som värdeskapande. 

5.3 Citykärnans överklass möter den kriminella förorten 

Utifrån en semiotisk metodologi kommer vi i följande sektion analysera det 

inhämtande empiriska materialet från Polisens Instagramkonton. Analysen bygger 

på en av de myter vi såg som framträdande i empirin, nämligen Skärholmen som 

en kriminell förort och Norrmalm som ett överklassområde. Först redogör vi för 

huvuddragen i de olika områdenas kommunikation för att sedan djupdyka i hur 

dessa kan komma att påverka bilden av de olika områdena och vilken kriminalitet 

som porträtteras i respektive område.  

5.3.1 Området 

Brubaker & Wilson (2018) talar om att användare på sociala medier tenderar att 

skrolla förbi text, och istället dra till sig visuella budskap. Därför inleder vi detta 

avsnitt med att endast se till de komponeringar som kan utläsas av bilden. Detta gör 

vi för att se vilka känslor och associationer som kan tänkas väckas hos de som 

endast ser bilden utan tillhörande text. En annan anledning till detta är för vi ska 

kunna avgöra hur text och bild samspelar och påverkar hur budskapet förstås. 
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Bild 1.                    Bild 2.               Bild 3. 

 

Bild 1, 2 och 3 anser vi representerar den variation som Norrmalmspolisens flöde 

erbjuder. I den denotativa delen av den semiotiska analysen framgick det att de 

objekt som förekommer mest frekvent i Norrmalmspolisens Instagramflöde är 

polisbilar, pengar och husfasader. Vidare består bakgrunden oftast av himmel, 

asfalterad mark eller kullersten. Bilderna präglas av varma färger samt hög klarhet 

och kontrast. Majoriteten av bilderna är tagna utomhus och är klippta i helbild eller 

vidbild. I den konnotativa analysen kan vi konstatera att bilderna väcker en känsla 

av trygghet, värme och välfärd hos oss forskare. Den främsta anledningen till detta 

kan härledas till att de komponenter som framkom ur den denotativa analysen är 

knutna till positiva associationer, exempelvis pengar som associeras till bland annat 

välfärd och solnedgång som associeras till bland annat värme.  

 

        Bild 4.         Bild 5.                                    Bild 6. 

 

Bild 4, 5 och 6 anser vi representerar den variation som Skärholmspolisens flöde 

erbjuder. Bilderna saknar ofta ett tydligt objekt, exempelvis bild 5. I de få bilder där 

objektet är en person är de ofta iklädda uniform och är antingen bortvända från 

kameran eller har armarna förda bakom ryggen (se bild 4). Bakgrunden i bilderna 
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är ofta betongklädda, tomma rum där endast två bilder är tagna i utomhusmiljö. 

Bilderna domineras av en dov och mörk färgsättning och bildutsnittet är i regel 

halvbild eller närbild. Den konnotativa analysen av Skärholmspolisens inlägg 

resulterade i känslan av ett kalt och anonymt klimat med grov kriminalitet. Detta 

kan utläsas genom att majoriteten av bilderna är tagna i mörka källarlokaler samt 

bristen av personliga inslag såsom synliga ansikten. Bilden av Skärholmen som 

kriminellt kan härröras till att de scener som avbildas ofta är dramatiska, exempelvis 

ett gripande (bild 4) eller en eldsvåda (Bild 6). Sammantaget avges en känsla av 

obehag, mörker och nerver. Emellertid får vi även en känsla av ordning och reda då 

Skärholmspolisen visar på handlingskraft genom att vid ett flertal tillfällen 

porträttera gripanden. 

Det konnoterade resultatet av bilderna, utan tillhörande text, från de två 

områdena står i vår mening i stor kontrast till varandra. Ett intressant fynd är att 

empirin redan väckt starka känslor och värderingar, men på olika sätt. Kraus och 

Mendes (2014) belyser värdet i visuella medier och menar att när människor 

studerar en bild skapas det associationer som kan dela in objekt i olika sociala 

klasser. Det är därför intressant att vidare undersöka anledningen till den upplevda 

kontrasten i bilderna och hur detta påverkar vårt intryck av områdena. 

För att förstå vilka kulturella föreställningar som ligger till grund för 

mytbildningen om citykärnans överklass och den kriminella förorten applicerar vi 

inramningsteorin. I de två bilderna nedan gav den denotativa analysen liknande 

resultat. I de båda bilderna är objektet en polisbil och vi finner bakgrundsinslag 

såsom asfalterad mark, träd och husfasader. Trots att den denotativa analysen var 

lik i flera avseenden finns det betydande skillnader i resultatet av den konnotativa 

analysen.  
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Bild 7. Polisen Norrmalm                                       Bild 8. Polisen Skärholmen 

  

Bild 7 är en av många bilder som Norrmalmspolisen har lagt upp i utomhusmiljö 

medan bild 8 bild är en av få bilder Skärholmspolisen har lagt upp i utomhusmiljö. 

Det som skilde de två bilderna åt i den denotativa analysen var främst bildutsnitt 

och färgsättning. Norrmalmspolisen publicerar en vidbild där miljön runt omkring 

är tydligt synlig, vilket ger mottagaren en inblick i vad som händer i den närliggande 

omgivningen. Skärholmspolisen använder sig av ett bildutsnitt där endast ena 

backspegeln på polisbilen är synlig tillsammans med en akutläkarbil parkerad i 

närheten. Då resten av omgivningen är dold är det svårt att förstå vad som händer 

på platsen. Kombinationen av polisbilen och akutläkarbilen, tillsammans med de 

dova och mörka färgerna som bilden präglas av, har skapat känslan av en dyster 

och dramatisk miljö. Vidare kan situationen avläsas som att akutläkaren har ryckt 

ut för att hjälpa polisen att hantera ett krisläge. Det skapar oss bilden om 

Skärholmen som ett brottsdrabbat och kriminellt område.  

Som vi tidigare nämnt tenderar användare på sociala medier att skrolla förbi 

text och enbart uppmärksamma bilden. Därför är det viktigt ur ett värdeskapande 

perspektiv på sociala medier att bilden förmedlar samma budskap som texten. 

Platsen Norrmalmspolisens bild är tagen på, Kungsträdgården, adderar ytterligare 

information för personer som är bevandrade inom Stockholms innerstad. Det 

framgår även i tillhörande bildtext som lyder:  

  

“God morgon från turlag 3. Ny dag nya möjligheter. Vi börjar med att ta en 

sväng i Kungsträdgården” (Polisen Norrmalm) 
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När Norrmalmspolisen vistas och patrullerar på symboliska platser likt 

Kungsträdgården påvisar det en lokal närvaro, vilket i sin tur stärker medborgarna 

i innerstans trygghet. Det är inslag vi ser går i linje med polisens riktlinjer med vad 

sin kommunikation ska innehålla och förmedla. Vi kan även konstatera att denna 

plats är laddad med associationer. Detta är nämligen en plats som under 

sommarhalvåret spelar en central roll i innerstans sociala liv. Här arrangeras årligen 

ett flertal event som förvandlar en trevlig park till en lokal mötesplats. Att de väljer 

en symbolisk plats likt denna gör att bilden per automatik genererar känslor och 

tankar som mottagare kan ha sen tidigare. De tar alltså hjälp av gemensamma 

kulturella perceptioner för att rama in budskapet. De använder sig även av 

bakgrundsinslag som är laddade med positiva associationer i form av blomstrande 

och färgglada träd och hoppfulla ord, exempelvis “nya dag nya möjligheter”. 

Genom att de patrullerar på igenkända platser lever Norrmalmspolisen, i vår 

mening, upp till deras löfte att öka tryggheten och sin lokala närvaro samtidigt som 

de ramar in området med inslag som har positiva associationer, i både text och bild. 

Detta kan således ses som värdeskapande kommunikation eftersom deras budskap 

går i linje med Polisens värdegrund. Bilden tillsammans med bildtexten har 

konnoterats i känslorna av hoppfullhet, glädje och lugn, vilket även går i linje med 

det övergripande temat av vår semiotiska analys av Norrmalmspolisen. Bergquist 

et al. (2015) för ett resonemang kring att sociala medier idag efterfrågar kreativitet 

och lekfullhet för att nå ut till sin målgrupp. Med grund i detta resonemang kan vi 

se hur Norrmalmspolisen anpassat sin kommunikation genom att inrama deras 

budskap på ett tilltalande sätt för allmänheten, såväl för användaren på sociala 

medier. 

Entman (1993) för ett resonemang kring att val görs kring vilka inslag som ska 

vara med eller inte i en bild för att förstärka budskapet. Då Skärholmen använder 

sig av en närbild skulle detta kunna ses som en förklaring till varför de valt att 

utesluta vissa aspekter i bilden. Dock har vi sett att Skärholmspolisens bildutsnitt i 

detta fall inte förstärker budskapet då det är otydligt vad de vill förmedla med 

bilden. Detta ser vi även vid ett flertal tillfällen i Skärholmspolisens 

kommunikation. Då bildutsnitten av Skärholmspolisens kommunikation 

genomgående präglas av halv- eller närbilder blir konsekvensen att de ofta 

utelämnar information kring vad som händer i omgivningen. Då vi inte förstår vad 
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som kommuniceras i bilden ovan kan vi konstatera att budskapet är svagt när det 

tolkas utan att ha läst tillhörande text. För att se hur budskapet tolkas då text adderas 

ser vi här till den tillhörande texten. 

  

Barn ska inte vara sjuka. Barn ska heller inte fara illa eller bevittna allt för mycket 

mörker i vår lilla värld. Barn är vår framtid, glädje och inspirationskällor och det 

finaste vi har på jorden. Barn som bevittnar våld och far illa i andra sammanhang 

är vi poliser å ena sidan duktiga på att ta hand om. Lyssna på. Sedda, hörda och 

bekräftade. Barn som blir sjuka tas å andra sidan väl om hand om våra fantastiska 

kollegor inom sjukvården. De tillsammans med alla riktiga hjältar - alla sjuka barn 

som spenderar en stor del av sina liv på sjukhus vill vi hylla extra idag på 

#barnpåsjukhusdagen. Vi hejar på er!! David mfl hos polisen Skärholmen. (Polisen 

Skärholmen) 

  

Texten har konnoterats som ett starkt och känsloladdat budskap med ett 

genomgående seriöst tonläge. Då bilden inte säger särskilt mycket gör det att vi 

upplever att det textuella budskapet inte når dess fulla potential. I vår mening 

korrelerar inte bilden med den tillhörande texten, då bilden saknar känslomässig 

laddning medan texten är rik på känslor. Vi ser således en diskrepans mellan de 

bildliga och textuella uttrycken. Coleman (2010) belyser denna problematik och 

menar att man lätt tappar kontroll över inramningens effekt om text och bild ej är 

samspelta. 

5.3.2 Brottsligheten 

Något som ytterligare förstärker perceptionen av Norrmalm som citykärnans 

överklass och Skärholmen som den kriminella förorten är deras sätt att rama in de 

brott som begås och vilka människor som begår dem. Nedan kommer vi att 

redogöra hur brotten ramas in, men också vilken typ av brott som Polisen 

kommunicerar om. 
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Bild 9. Polisen Norrmalm 

 

Bild 9 är ett exempel på den typ av kriminalitet som Norrmalmspolisen 

kommunicerar visuellt. I den denotativa analysen av bilden ovan ser vi att objekten 

är något slags preparat, pengarsedlar, mobiltelefoner och en plastpåse med okänt 

innehåll. Konnotationen av bilden är att pengarna genererats från en 

narkotikahandel. Pengarna i sig medför vissa associationer, till exempel lyx och 

frihet. Vi ser ett frekvent inslag av pengar i Norrmalmspolisens kommunikation 

vilket symboliserar välfärd och överklass och således stärker myten. Syftet med 

detta budskap kan förstås som ett sätt att avskräcka säljare från att fortsätta med 

narkotikahandeln genom att synliggöra Polisens brottsförebyggande arbete. 

Sammantaget kan vi kan se att Norrmalmspolisen belyser brott som främst rör 

pengar och droger.  I citatet nedan ser vi ett exempel på hur Norrmalmspolisen 

ramar in kriminaliteten i och utanför citykärnan textuellt.   

 

 “Natten har bjudit på varierade typer av jobb. Från att ha stöttat våra 

kollegor i västerort, till att ha hämtat folk som blivit omhändertagna pga 

sin berusning. Med en soluppgång som denna morgon så känns det som att 

våren är allt närmare. Turlag 3 tackar för inatt! /Andreas” (Polisen 

Norrmalm) 

 

Detta citat är inramat på ett sätt som beskriver den varierande karaktären på de brott 

som Polisen behöver bemöta. Den konnotation som har gjorts är att de grövre 

brotten sker utanför citykärnans gränser, då de sätter förortens brott i kontrast till 

Norrmalmspolisens milda brott i form av berusningsproblematik. Texten avslutas 
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med att benämna solnedgången, vilket får oss att tolka budskapet som att andra 

orter har mycket kriminella pådrag, men i Norrmalm hinner man till och med stanna 

och ta en bild i solnedgången. I förlängningen kan detta tolkas som ett sätt för 

Polisen att förmedla att grova brott sällan begås i Norrmalm. Detta mönster, det vill 

säga att Norrmalmspolisens bilder oftast är tagna mellan utryckningar, under lugna 

pass eller när Poliser går av och på sitt pass, inger känslan av att Polisen agerar mer 

övervakande än ingripande. Det inger även en känsla av att Polisen konstant 

patrullerar runt om oss och på så vis kan det, i vår mening, ses som 

trygghetsingivande.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Polisen Skärholmen 

 

Bild 10 är ett exempel på hur Skärholmspolisen tenderar att rama in deras 

vardagliga arbete genom att gripa kriminella som har begått grova brott. Den 

denotativa analysen visar ett objekt med händerna förda bakom ryggen. Vidare ser 

vi två personer som greppar tag i objektet varav den ena har vapen synligt på 

kroppen. Bilden är i hög kontrast och har en mörk färgsättning vilket avger ett 

dramatiskt intryck. Den känsla som vi utvinner ur den konnotativa analysen är att 

Polisen är överordnad och att de har situationen under kontroll. Tillsammans med 

bildtexten nedan blir det tydligt att gärningsmannen har begått ett grovt brott. 
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“Efter att ha gått omkring med en yxa fullt synligt valde gärningsmannen 

att med tunnelbana ta till flykten...i fel riktning. Flykten gick med 

tunnelbanas röda linje in i Lokalpolisområde Skärholmens område varpå 

han greps omgående av initiativrika patruller som lyckades genskjuta tåget. 

Mannen är nu misstänkt för GROVT BROTT MOT KNIVLAGEN” (Polisen 

Skärholmen) 

 

Polisen belyser här sin handlingskraft vilket i sin tur är trygghetsingivande då 

Polisen visar för allmänheten att de är redo att ingripa för att skydda medborgarna. 

Bildens komponering är dramatisk och således intresseväckande då den fungerar 

även väl ihop med texten. Detta lämpar sig väl för sociala mediegenren, såväl som 

det går i linje med Polisen övergripande vision, och kan på så sätt ses som 

värdeskapande.  

Vi kan alltså se hur Skärholmspolisen agerar mer ingripande än 

Norrmalmspolisen då de lägger upp bilder när Polisen griper kriminella som har 

begått grova brott, beslagtar stöldgods, hanterar stora bränder och prövar personer 

för narkotikabrott. Detta skapar spår i den konnotativa analysen i form av 

Skärholmspolisen behöver vara hårdhudade och handlingskraftiga för att hantera 

den kriminalitet som råder.  

Vidare är det av intresse att undersöka hur de två poliskårerna framställer 

gärningsmännen. Norrmalmspolisen synliggör aldrig gärningsmannen i bild utan 

endast vid ett tillfälle i text. Den gång de explicit beskriver en gärningsman sker det 

i samband med ett misstänkt inbrottsförsök. I texten skriver de “Männen var mycket 

stressade och på väg till jobbet” vilket inte ger oss en bild av gärningsmännens 

attribut. Skärholmspolisen å andra sidan porträtterar gärningsmännen i bild vid ett 

flertal tillfällen. Dessa gärningsmän har intressant nog liknande attribut. De skildras 

genomgående som män med skinnjacka eller stor dunjacka, stora jeans, sneakers 

och ring på tummen. Genom att genomgående lyfta samma attribut skapar 

Skärholmspolisen således en stereotyp kring hur en gärningsman ser ut i området. 

Sammantaget ser vi hur de olika områdena belyser olika sorters kriminalitet samt 

att de ramar in situationer på olika sätt.  
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5.4 Den lekfulla och auktoritära Polisen 

Genom den semiotiska analysen har vi kunnat utläsa mytbildningar om Polisens 

roll som både lekfull och auktoritär. Genom Goffmans (2011) dramaturgiska teori 

kan vi förstå hur Polisens beteende kan ses som en teater där de agerar skådespelare 

och baserar uppträdandet på den roll de anser vara bäst lämpad för en viss situation. 

Då Polisen kan redigera sina budskap innan de publicerar dem på Instagram samt 

att de agerar som att de är medvetna om att publiken iakttar dem, kan vi konstatera 

att Polisen alltid agerar i främre region på Instagram. Goffman (2011) menar att i 

den främre regionen blir skådespelet observerat och blir därför en plats att iscensätta 

och upprätthålla normer.   

5.4.2 Polisen i rollen som auktoritär 

Myten om Polisen som auktoritär bygger på antagandet om att det finns en 

maktbalans med en överordnad och en underordnad entitet i samhället. Då Polisens 

legitimitet till viss del bygger på deras maktposition i samhället menar vi att det är 

nödvändigt för Polisen att bibehålla en auktoritär roll genom deras kommunikation.  

 

 

     

Bild 11. Polisen Norrmalm                 Bild 12. Polisen Skärholmen 

 

Bild 11 och 12 är två exempel på hur Norrmalmspolisen och Polisen 

Skärholmspolisen agerar som auktoriteter i deras framträdande i att bekämpa 

narkotikahandel. I den denotativa analysen ser vi hur objekten är två uniformerade 

Poliser som står bredvid två kostymklädda män respektive ett antal flyttkartonger. 

I den konnotativa analysen resulterade det i att flyttkartongerna sågs som stöldgods 

och männen i kostym som hotellchefer. I den konnotativa analysen av bilderna ser 

vi även hur inslaget av polisuniformer stärker vår uppfattning om Polisens roll som 

auktoritär. Detta går i linje med Kraus och Mendes (2014) resonemang kring att 
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uniformer kan signalera auktoritet och makt. I texten tillhörande 

Norrmalmspolisens inlägg ser vi hur deras personliga fasad, i form av talmönster, 

består av positiva värdeord såsom “föredömligt” och “prisas”, som i vår mening 

bringar en genomgående positiv tonalitet. De skriver från en “vi och dem” 

perspektiv vilket kan ses som ett sätt att knyta ann till publiken då det skapar 

känslan att publiken och skådespelarna står tillsammans mot ett externt hot, 

narkotikahandeln. I inlägget ser vi hur Polisen ger ett diplom till hotellcheferna och 

lyfter deras goda insats för ett drogfritt samhälle. Vi tolkar det som att de antar en 

brottsförebyggande roll då de uppmuntrar andra aktörer i samhället att motverka 

narkotikabrottslighet. Skärholmspolisen å andra sidan antar en mer 

handlingskraftig roll där de berättar om en gärningsman som har blivit tagen på bar 

gärning. Skärholmspolisens personliga fasad färgas av en ihopsjunken och 

avslappnad kroppshållning. De lutar sig mot det beslagtagna stöldgodset vilket kan 

tolkas som ett stöddigt och stolt sätt att visa upp sin goda insats på. Poliserna har i 

de båda bilderna ögonkontakt med kameran vilket indikerar att de båda dock är 

engagerade i interaktionen med publiken. Norrmalmspolisens personliga fasad 

präglas av en rak hållning vilka likaledes kännetecknar en stolthet men i form av att 

visa tacksamhet gentemot en annan aktör som har gjort en god insats. I de båda 

inläggen ser vi hur de lyfter samarbeten med olika aktörer, med såväl näringsliv 

som samhällsviktiga verksamheter för att minska droghandeln i Stockholm. 

Emellertid får Poliserna som skådespelare i dessa inlägg två olika konnotativa 

betydelser i hur de väljer att framställa dessa samarbeten och vilken roll de själva 

spelar i situationen. Därmed ser vi hur Polisen i rollen som auktoritär utnyttjar sin 

maktposition för att lyfta goda samarbeten med tullverket och hotellbranschen. 

Detta kan ses som ett sätt att använda strategisk kommunikation för att skapa värde 

då det går i linje med Polisens mål om att framstå som en god samarbetspartner. 

För att undersöka mer ingående hur de olika poliskårens framställer sig i rollen som 

auktoritär följer nedan ytterligare exempel.  
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Bild 13. Polisen Skärholmen 

 

Bild 13 är ett exempel på hur Skärholmspolisen intar rollen som auktoritär. Som 

tidigare nämnt bär polisuniformen på associationer såsom makt och auktoritet. 

Därför tillskrivs Polisen i bilden attribut som pekar på en auktoritär ställning, endast 

genom att vara iklädd uniformen. Värt att tillägga är att detta är en av de få inlägg 

där Polisen avbildas visuellt. Som nämnt innan är det ofta otydliga objekt i 

Skärholmspolisens bilder vilket gör att det stundtals är svårt att tolka polisens 

uppträdande. Med grund i att Skärholmspolisen sällan avbildar Poliser i bilderna 

gör att vi tolkar helheten som anonym. Då personen i bilden är bortvänd från 

kameran gör att vi inte kan ser personens ansikte, vilket förstärker bilden om 

Polisen som anonym i deras uppträdande och arbete.  

I tillhörande bildtext berättar Polisen att dagens arbete har inneburit två 

huvuduppdrag. Dels att vara synliga för medborgarna och dels att kontrollera 

trapphus och källare. Med tanke på Polisens värdegrund skulle en bild på deras 

uppdrag som synliga för medborgarna bringa mer värde då lokal närvaro finns 

uttalat som en av de viktigaste delarna för Polisens värdeskapande.  Den händelse 

de väljer att porträttera är dock den sistnämnda, vilket vi anser som svårt att finna 

motiveringen till ur ett värdeskapandeperspektiv då scenen tolkas som mer stängd 

och kall. Sedermera öppnar de upp för dialog i text genom att vädja om tips från 

allmänheten men stänger dialogen i de bildspråkliga uttrycken genom att vara 

bortvänd och distanserad från publiken. Trots att uppträdandet i bilden representerar 

anonymitet och auktoritet agerar texten i det motsatta genom att beskriva att Polisen 

befinner sig i dialog med medborgarna och belysa deras lokala brottsförebyggande 
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arbete. Vi kan därför konstatera att endast bildtexten är värdeskapande eftersom 

budskapet bakom texten går i linje med Polisens övergripande vision att göra 

samhället tryggt och visa en lokal närvaro. Vidare kommer vi undersöka hur 

Norrmalmspolisen antar rollen som auktoritär. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Polisen Norrmalm 

 

På bild 14 ser vi hur Norrmalmspolisen väljer att framställa sin roll på sociala 

medier. En central konnotation i bilden är att de verkar vara medvetna om att de 

blir fotade och poserar således på ett engagerat sätt vilket kan tolkas som att de är 

måna om vilken bild de utstrålar om sig själva. Goffman (2011) förklarar detta som 

att människor alltid har varit måna om sin sociala image och engagerade i en 

strategisk självpresentation. Norrmalmspolisens personliga fasad utmärker sig av 

två män som i vår mening ser glada och professionella ut i sina gester och attribut. 

Texten och bilden samspelar väl med grund i deras glada miner tillsammans med 

positivt laddade ord som “väldigt roligt” “solig dag” och “bra pass” i texten. 

Sammantaget skapar det en känsla av att deras framträdande på scenen är positivt, 

glatt och lekfullt och att poliserna trivs i sin roll. I texten framgår det att poliserna 

befinner sig på en utbildningsaktivitet där de tränar på att skjuta. Att kunna hantera 

vapen har konnoterats som att polisen antar den auktoritära rollen i form av att visa 

sig överordnad och maktfull i hanteringen av tunga vapen. Polisen Norrmalm 

tenderar ofta att uppträda i diverse utbildningsmiljöer, vilket påvisar en expertis och 

kompetens i deras skådespeleri. Detta blir i vår mening en hög grad av 

brottsbekämpande kommunikation eftersom det påvisar Polisens expertis och vad 

allmänheten kan förvänta sig av Polisens kunskap i arbetet på fältet. Det har i sin 
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tur tolkats som trygghetsingivande samt att de upprätthåller social ordning i 

samhället.  

5.4.3 Polisen i rollen som lekfull 

Mytbildningen om Polisens roll som lekfull bygger på de nya krav som ställs på 

Polisen och deras kommunikation för att passa in i sociala medieklimatet. Bergqvist 

et al. (2015) menar att det kan skapa en riskfull diskrepans i att kommunicera 

lekfullt och formellt. Därför är det intressant att undersöka huruvida Polisen lyckas 

balansera deras auktoritära ställning med en lekfull kommunikation, som i sin tur 

är två roller som kan tänkas skära sig och svåra att uppnå samtidigt.  

 
Bild 15. Polisen Norrmalm 

  

Bild 15 anser vi vara ett tydligt exempel på hur Norrmalmspolisens jargong 

gentemot allmänheten vanligtvis ser ut. De inleder varje text med några få ord som 

sammanfattar budskapet i inlägget, som i detta fall är ordet “PRAO”. Prao är en 

benämning på en mänsklig utbildningsaktivitet och det blir därför humoristiskt när 

det är en hund som är objekt på bilden och som åsyftas vara den som genomför en 

“prao”. Då det är ett så pass absurt påstående förstår majoriteten av mottagarna att 

det är ett lekfullt sätt att beskriva situationen, snarare än sanning. Vidare skriver 

poliserna att de ovana vid att någon vill åka med frivilligt och inte tvärtom. Detta 

drar associationerna till de personer som vanligtvis tvingas åka med i bilen, 

kriminella eller personer misstänkta för brott. Detta inlägg speglar således inte 

endast vad som händer på bilden utan även vad som händer dagligen för Polisen. I 

många fall ger Norrmalmspolisens kommunikation upphov till ironiska 
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konnotationer, vilket innebär en kontrast mellan den denotativa och konnotativa 

meningen. Det vill säga att en sak kommuniceras men en annan sak uppfattas. När 

texten i detta fall innebär ett seriöst budskap för att i bilden kommunicera en lekfull 

och informell ton, skapas ironi. Även om inlägg som detta kan appellera till att 

målgruppen, genom att skapa en mer avslappnad relation till Polisen och därmed 

vara väl anpassade till det sociala medieklimatet, ser vi hur oseriösa budskap skulle 

kunna påverka målgruppens förtroende för Polisen. Vi ser dock att inlägg som dessa 

fungerar väl då Norrmalmspolisen återkommande gånger visar att de kan balansera 

en lekfull tonalitet med ett seriöst budskap. Det vill säga balansera sin roll som Polis 

i tjänst som auktoritär och lekfull. Ytterligare en företeelse som är intressant i denna 

diskussion är att Norrmalmspolisen välkomnar in mottagaren in i polisbilen, vilket 

annars är en plats där dialogen upplevs som stängd och endast något som rör 

poliserna sinsemellan. Det går att härledas till resonemanget Chen (2010) för om 

att sociala medier har blivit ett redskap för att kommunicera transparens och förse 

sin publik med en planerad “behind the scenes”. Detta eftersom vi som publik tolkar 

budskapet som att vi får komma bakom kulisserna för Norrmalmspolisen vardag 

medan det i verkliga fallet kan vara att poliserna för en teater för hur de ska 

uppfattas. Mycket av det som konnoterats i den semiotiska analysen, som vi tolkar 

som ett sätt att vara transparenta på, kan enligt oss forskare förenas med det 

Goffman (2011) hävdar är en strävan att framställas som sympatisk och 

relationsskapande. Norrmalmspolisens komponering av bild och text skapar således 

en aning diffus avgränsning mellan frontstage och backstage där vissa inslag av en 

konstruerad backstage-ansats går att antyda. Denna anmärkning kan likväl tolkats 

som att Norrmalmspolisen situationsanpassar sina roller, för att presentera en 

idealiserad version av dem själva för vilket som passar för varje situation. Värt att 

nämna är att majoriteten av Norrmalmspolisens inlägg är präglade av humoristiska 

inslag och att detta är ett exempel av många. För att belysa kontrasten mellan de 

olika områdena följer här en text kopplad till en av Polisen Skärholmens inlägg. Då 

Skärholmspolisens kommunikation oftast är formellt och sakligt, kan vi endast 

utläsa lekfullhet och humor i några enstaka fall varpå exemplet nedan visar på en 

av dessa. 

 

“Efter att ha gått omkring med en yxa fullt synligt valde gärningsmannen 

att med tunnelbana ta till flykten...i fel riktning. Flykten gick med 
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tunnelbanas röda linje in i Lokalpolisområde Skärholmens område varpå 

han greps omgående av initiativrika patruller som lyckades genskjuta 

tåget” (Polisen Skärholmen) 

 

Skärholmspolisen kommunicerar i vår mening en ironisk jargong i bildtexten, men 

i detta fall i samband med ett dramatiskt gripande. Vi tolkar bildtexten ovan som 

ironiskt eftersom de menar att mannen valde fel riktning på tunnelbanan för hans 

egen skull eftersom han åkte rakt in i gripandet. Det var således fel riktning för 

mannen men rätt riktning för Polisen. I texten framställer Polisen sig själva som 

initiativrika patruller som har genomfört ett stort pådrag för att skydda allmänheten 

mot en farlig gärningsman. I förlängningen kan det ses som trygghetsingivande 

eftersom de påvisar en lokal närvaro och att skapa ordning och reda i samhället.  

Vi kan således se en stor skillnad i hur de olika poliskårerna kommunicerar 

rollen som lekfull eftersom Norrmalmspolisen antar rollen som lekfull i ett en lugn 

miljö där budskapet tydligt framgår medan Skärholmspolisen målar upp sin roll 

som lekfull för att framställa sig själva som initiativrika samhällshjältar i en 

allvarlig situation. 

5.5 Polisen som hjälte 

En central av Polisens kommunikation på Instagram kunde vi se var att förstärka 

myten om Polisen som hjälte. Denna myt bygger på en perception om Polisen som 

modig och uppoffrande. Vidare bygger denna myt på ett yttre hot, en kamp mellan 

de goda och de onda.  

 

  

Bild 16. Polisen Norrmalm   Bild 17.  Polisen Skärholmen 
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Bild 16 och 17 är två talande exempel på när Polisen antar rollen som hjälte. Vår 

initiala känsla av bilderna är sorg och tragedi. För att fördjupa förståelsen i hur 

denna komponering genererat dessa känslor och således förstärker myten om 

Polisen, kommer vi initialt redogöra för den semiotiska analysen.  

Objektet i bilderna består av en piképolisbil iklädd blommor och ballonger och 

den mörka bakgrunden till bilderna är i stark kontrast till den ljusa polisbilen. 

Bildutsnitten för bilderna, likt hur poliskårerna tidigare har visat att de beskär sina 

bilder, är i närbild för Skärholmspolisen och i helbild för Norrmalmspolisen. I den 

konnotativa delen av analysen ser vi hur båda bilderna är starkt kontrasterande med 

en djup svärta och att färgsättning bidrar till en dramatik och ett mörker. Bilderna 

kan förstås som ett sätt att hedra en av Polisens hjälteinsatser. När objekten i 

bilderna är en piképolisbil förstärker det känslan av att utryckningen har krävt det 

tunga artilleriet. Polisbilens ljusa färg, i kontrast till den svarta bakgrunden avger 

intrycket att bilen lyser upp i mörkret vilket förstärker känslan av att samhället 

sluter upp mot ondskan. Detta förstärks ytterligare genom att inramningen 

inkluderar blommor och ballonger som associerar till att allmänheten har tackat 

Polisen för deras hjälteinsats. Polisen skriver i den tillhörande bildtexten:  

 

“Drottninggatan 7:e april 2017, en dag vi aldrig kommer glömma     ” (Polisen 

Skärholmen) 

 

Inläggen ovan är publicerade den 7:e april vilket är årsdagen för terrordådet som 

inträffade på en av Stockholms största gator, Drottninggatan. Då denna händelse 

skakade om hela Sverige kan vi anta att många svenska medborgare har en 

känslomässig laddning till datumet. Denna kunskap tillskriver således ytterligare 

värde till den konnotativa analysen eftersom det bygger en samhällsgemensam 

känsla. Polisen använder ordet vi i texten vilket får oss att se Polisen och 

allmänheten som en enhet, de goda. Genom att använda vi och dem, förstärker 

Polisen bilden av allmänheten och Polisen som sammansvetsade, som enade 

framför en gemensam fiende, de onda terroristerna. Polisen framställer sig sålunda 

som hjältar, som den aktör som håller ordning och reda i samhället och offrar sina 

egna liv för att skydda allmänheten. Med utgångspunkt i empirin har vi likaledes 

identifierat mer subtila exempel på hur Polisen antar rollen som samhällshjälte.  
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“ORDNING OCH REDA. Om några timmar har Norrmalmspolisen 

skiftbyte. Trötta konstaplar går hem och pigga konstaplar gör sig redo att 

bemanna olika funktioner. Nattens alla 112-samtal kommer att prioriteras. 

Samtidigt kommer våra brottsförebyggande patruller att slita på och runt 

krogarna i city med fylla, våld och narkotika. Våra utredande poliser 

kommer att hålla förhör, ha kontakt med åklagare och se till så att de som 

blir misstänkta för grova brott låses in. Som vanligt alltså. /Fredrik och 

Lisa” (Polisen Norrmalm) 

 

I ovanstående citat ser vi hur Norrmalmspolisen belyser sina hjälteinsatser i form 

av ett skiftbyte som pekar på att de har ett belastande arbete där de vardagligen sliter 

för att skapa ett tryggt samhälle. Med grund i tidigare analysavsnitt kan vi 

konstatera att Norrmalmspolisen antar en övervakande position i samhället 

eftersom de sällan avbildar en aktiv och pågående insats utan snarare centrerar 

budskapen kring en proaktiv brottsbekämpning. De framställer sig som den goda 

poliskåren som kan hjälpa till i orterna som bekämpar en grövre kriminalitet. 

Norrmalmspolisens roll som hjälte bygger därför till stor del på deras 

brottsförebyggande arbete och sin övervakande roll, vilket kan ses som en mindre 

traditionell hjälteroll.    

 

“Uniformen hänger på sin plats efter den här lördagsnatten. Lite orättvist 

med tanke på att en av våra andra patruller fick ett jobb precis innan sluttid. 

Men så är livet som Skärholmspolis - vi offrar det mesta och tolererar minst 

lika mycket för att öka tryggheten för er som bor där vi arbetar. Hoppas du 

sovit gott! Du kan följa en del av natten i våra stories. David, Grupp 9 #polis 

#graveyardshift #polisenstockholm #vistårenade” (Polisen Skärholmen) 

 

I ovanstående citat av Skärholmen framställs poliserna snarare som hjältar då de 

visar att de kan ingripa genom att kunna tolerera besvärliga arbetsuppgifter, allt för 

att öka tryggheten för medborgarna. Deras roll omfattar således en mer aktiv 

brottsbekämpning. Deras roll som hjälte präglas av attribut såsom styrka, mod och 

handlingskraft och antar således en mer traditionell hjälteroll. Med hashtagen 

“vistårenade” förstärker Skärholmspolisen känslan av att allmänheten och Polisen 

står enade i kampen mot ondskan. 
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Något som har visat sig vara återkommande teman i de båda områdena är att 

lyfta framgång och kompetens vilket ytterligare stärker myten om Polisen som 

hjälte. Norrmalmspolisen tenderar att framhäva sin förmåga att upptäcka svårlästa, 

eller som de själva uttrycker som ljusskygga, individer som poliserna har stött på 

gatan och som har varit på väg att begå ett brott, men att Polisen i god tid hann 

stoppa. Det talar inte bara för expertis och stor kompetens för det polisiära arbetet 

utan dessutom för en lokal närvaro genom att berätta hur de patrullerar lokalt för att 

skapa en säker plats på Stockholms gator. Skärholmspolisens hjälteroll färgas 

snarare av dramatik och styrka, eftersom de antar rollen som hjälte i situationer som 

kräver stort mod och uppoffring. 

5.5 Myterna om Polisen och samhället 

Detta avslutande stycke syftar till att öka förståelsen för vad de myter som framgick 

i den semiotiska analysen kan komma att betyda tillsammans. I analysen kan vi se 

vissa explicita och implicita skillnader över hur Polisen Norrmalm och Polisen 

Skärholmen kommunicerar på Instagram. Poliserna delar med sig av olika sorters 

budskap gällande vilken kontext de verkar inom samt vilka roller Polisen antar i 

olika situationer. Polisen Skärholmen kommunicerar ut en hård och kall bild av 

området och de brott som begås. De belyser genomgående Polisens handlingskraft 

och att de fortlöpande arbetar för att minska brottsligheten genom en aktiv 

brottsbekämpning. De gör detta genom att anta rollen som anonym auktoritär där 

en avsaknad på en lekfullhet och kreativitet är tydlig vid flera tillfällen. Detta i 

kontrast till Norrmalmspolisen som genomgående kommunicerar en lekfull och 

kreativ sida av det polisiära arbetet. Norrmalmspolisen avbildar ett tryggt och varmt 

samhälle som inte utsätts för några grova egendomsbrott utan snarare eko- och 

narkotikabrott. Vidare lägger de stort fokus på att belysa deras brottsförebyggande 

åtgärder, det vill säga deras proaktiva brottsbekämpning. Vidare ser vi att Polisen 

har anammat sociala mediekulturen i olika grad. När det kommer till att skapa värde 

genom visuella sociala medier anpassar Norrmalmspolisen sig efter genren genom 

att balansera sin auktoritära roll med lekfullhet och kreativitet. Vi ser även hur de 

försöker fånga den flyktiga Instagramanvändaren genom att välja intresseväckande 

bilder som går hand i hand med budskapet i text. Skärholmspolisen å andra sidan, 

håller till fasta på en mer traditionell och formell roll vilket bidrar till att deras 
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inlägg ofta saknar det intresseväckande elementet. Det kan även utläsas utifrån den 

diskrepans som regelbundet råder mellan bild och text. Det går att härledas till hur 

myndigheter traditionellt har kommunicerat innan sociala medier. Detta ser vi kan 

grunda sig i områdenas åtskilda bakgrunder och att Polisen har varit tvungen att 

målgruppsanpassa sin kommunikation utifrån hur de upplever vilket budskap som 

fungerar för vilket område. Vi ser det emellertid mycket intressant, och så 

småningom problematiskt, att Polisen väljer att förstärka de perceptioner en kan 

tänkas ha för ett område som har som har hög respektive låg socioekonomisk status. 

Samtidigt ser vi att om Polisen Skärholmen skulle kommunicera som Polisen 

Norrmalm och avspegla ett lugnt och harmoniskt samhälle misstänker vi att 

förtroendet hade sjunkit bland medborgarna. Detta eftersom Skärholmspolisen inte 

hade framstått som genuin eller transparant i deras kommunikation, då vi kan anta 

att medborgare troligtvis har en viss uppfattning om de utmaningar som råder i 

området. Om Norrmalmspolisen hade kommunicerat som Skärholmspolisen gör, 

misstänker vi att det hade genererat en obefogad skräckbild hos medborgarna, som 

hade kunnat leda till att de känt sig mindre trygga och därmed hade 

kommunikationen inte kunnat ses som värdefull. Med detta ser vi således att Polisen 

har gjort en anpassning för att skapa värde för den tilltänkta målgruppen. 

 



 

 47 

6. Diskussion och slutsats  

I detta avslutande kapitel presenterar vi våra slutsatser och redogör för de nya 

kunskaper vi nått kring myndigheters värdeskapande på sociala medier. 

Avslutningsvis föreslår vi områden för vidare forskning. 

 

Den svenska Polisens kommunikation på Instagram kan vid många tillfällen ses 

som värdeskapande då den går i linje med Polismyndigheten egenformulerade 

riktlinjer och värdegrund. Exempelvis återfinns många trygghetsingivande budskap 

som lever upp till visionen “Din Polis - gör hela Sverige tryggt och säkert”. Ur 

denna aspekt kan vi konstatera att Polisen använder sig av strategisk 

kommunikation på Instagram för att skapa värde. Tidigare forskning visade på en 

bristande kunskap i hur värde skapas på sociala medier. Detta kunde även vi 

identifiera i vår studie. Den kunskap vi identifierade som mest bristfällig i Polisens 

kommunikation var en avsaknad av en röd tråd mellan de visuella och textuella 

budskapen hos en av poliskårerna. Vidare såg vi stora skillnader i 

kommunikationen mellan de två områdena. Dock har de studerade områdena så 

pass olika socioekonomiska förutsättningar och karaktär på brotten att det blir svårt 

att säga att alla kommunikationsaktiviteter ska skapa värde på likgiltiga grunder. 

Det ena analysobjektet, Polisen Norrmalm, visade på flera goda exempel hur 

värde kan uppnås genom kommunikation på sociala medier. De använder 

intresseväckande bilder laddade med information och associationer som starkt 

korrelerar med det budskap som återfinns i tillhörande text. Vidare såg vi ytterligare 

ett framgångskoncept i att inleda inläggets text med några få intresseväckande ord. 

I texten ser vi många gånger hur självironi kring Polisens traditionella roll 

balanserar det auktoritära med det lekfulla. Genom att skriva under med namn 

bidrar även kommunikationen till att avskriva myten om distanserad och opersonlig 

myndighet.  

Den svenska Polisen ramar in sina budskap på olika sätt baserat på vilken 

poliskår som ansvarar för kommunikationen. Genom att bara kommunicera vissa 
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aspekter och utesluta andra, upprätthåller de en viss bild om området och om 

poliserna. Vidare framkom det hur den svenska Polisen antar olika roller baserat på 

vilken poliskår som kommunicerar. Detta ser vi kan påverka bilden av de olika 

poliskårena såväl som myndigheten i sin helhet. Det blir således problematiskt när 

myndigheter reproducerar händelser i både bild och text eftersom det bara innefattar 

en begränsad del av verkligheten. Detta menar Lukes (2005) är särskilt 

problematiskt för maktbärande institutioner eftersom det kan påverka människor 

uppfattning och verkligheten på en samhällsmässig nivå. I förlängningen kan detta 

betyda att uppdateringar på sociala media kan ge en orättvis bild av områden 

eftersom materialet endast representerar en liten del av verkligheten.   

Vi vill med denna studie bidra med nya kunskaper till forskningen om 

myndigheters värdeskapande på sociala medier. Vårt största fynd är vikten av 

väldefinierade värdedokument, speciellt när de ska vara applicerbara på en hel 

myndighet. Dessa styrdokument bör gå att bryta ner till riktlinjer som specificeras 

utefter målgrupp och syfte. Vidare hade det även varit fördelaktigt för en myndighet 

att verkställa en policy som är specifikt inriktad på användandet av sociala medier 

för att öka potentialen att nå ut med rätt budskap. Denna kommunikationspolicy bör 

även gå att bryta ned till olika områden samt inkludera en tydlig grafisk manual 

som underlättar i att få bild och text att samspela. 

6.2 Vidare forskning  

Denna uppsats inleddes med att uttrycka en brist på litteratur kring myndigheters 

värdeskapande på sociala medier. Med den kunskapslucka vi har identifierat, och 

således bidragit med att fylla, kan vi dock konstatera att det fortfarande finns 

mycket intressant forskning kvar att göra inom ämnesområdet. Eftersom vi utgår 

ifrån ett avsändarperspektiv kan vi först se ett behov till att förstå fenomenet utifrån 

en annan synvinkel genom att exempelvis belysa mottagarnas uppfattning eller den 

eventuella dialogen och interaktionen sinsemellan. Vidare kan vi konstatera att det 

finns en signifikant kvantitet av sociala medie-plattformar att studera, såväl 

Polisens sociala medier som består av mer än 100 konton. Vi är medvetna att denna 

studies resultat således inte går att generalisera Polisens kommunikation och säga 

att de ser ut på samma sätt om vi skulle studera andra konton. Avslutningsvis vill 

vi därför uppmuntra till vidare forskning kring myndighetskommunikation i de 
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olika delarna av verksamheten, såsom avdelningar eller lokala kontor, då vi ser ett 

ökat behov för att skapa dialog och lokal närvaro för myndigheter. 
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