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Sammanfattning 
I denna komparativa analys av den interpersonella nivån jämförs Polisens och 

Arbetsmiljöverkets kommunikation med allmänheten på Facebook. Analysen har 

som syfte att undersöka hur de två myndigheterna försöker förlika sig med 

Facebookanvändarna och skapa relationer genom språket. Utgångsunkten för 

analysen och jämförelsen är att myndigheter verkar ha svårt att anpassa sitt språk på 

Facebook eftersom myndigheter är en offentlig verksamhet medan Facebook är en 

verksamhet som främst är privat. Resultatet visar att Polisen och Arbetsmiljöverket 

har olika strategier för att kommunicera på Facebook och att Arbetsmiljöverket har 

kommit längre i sin anpassning till idén om webb 2.0.  Polisen utövar mer kontroll på 

vilket sätt Facebookanvändare kan interagera med dem. Bland annat genom att 

inaktivera inläggsfunktionen och styra vilket ämne dialogen handlar om i 

kommentarsfältet. Arbetsmiljöverket tillåter användare att göra egna inlägg och ställa 

frågor men har ett inkonsekvent tilltal i sina egna inlägg och i dialogen. 

Nyckelord: datorförmedlad kommunikation, CMC, myndighetskommunikation, 

interpersonell nivå, dialog 
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1 Inledning 

De sociala medierna är fortfarande ett relativt nytt sätt för myndigheter att kommunicera 

med allmänheten. För fem år sedan fanns knappt en enda myndighet på varken Twitter eller 

Facebook. Idag har till exempel Polisen inte mindre än 80 olika konton för sina olika enheter 

och regioner. 

De två myndigheterna vars Facebooksidor jag analyserar i den här undersökningen är båda 

aktiva på Facebook och har personal som arbetar just med att underhålla Facebookkontot. 

Även om det kanske är Polisens Facebooksidor man får höra mest om medierna så har 

Arbetsmiljöverkets Facebooksida fått uppmärksamhet från bland annat Socialstyrelsens 

blogg som skriver att Arbetsmiljöverket verkligen får sin Facebooknärvaro att fungera. 

Forskare och författare inom språk- och kommunikationsvetenskap har noterat att det inte 

alltid är så lätt för myndigheter att kommunicera på de sociala medierna. Mathias Klang 

beskriver i Nilsson (2009) Twitter som ett cocktailparty och myndigheten som en gäst i 

illasittande kostym som ingen vill lyssna på när den talar med sin myndighetsstämma. Men 

det är inte bara när myndigheterna talar kanslisvenska som det uppstår problem. Flera av 

Polisens Facebooksidor blev JO-anmälda i slutet av 2012 för att ett flertal inlägg inte ansågs 

vara neutrala och informerande utan att de "hängde ut" privatpersoner. 

Som synes får myndigheter kritik från både de som säger att myndigheterna influeras för 

mycket av den privata sfären och de som säger att de influeras för mycket av den offentliga. 

Det är just den här situationen, när myndigheter försöker klara av balansgången mellan 

privat och offentligt språk, som gör den här uppsatsen relevant. Jag vill undersöka hur 

Polisen och Arbetsmiljöverket kommunicerar med användarna på Facebook för att se hur de 

hanterar situationen på webben 2.01. 

                                                             

1 Webben 2.0 och uppsatsens titel syftar tillbaka på idén om Web 2.0 som myntades av Tim O’Reilly 

2004 (O’Reilly, 2005). Webb 2.0 sätter deltagare och interaktivitet i fokus till skillnad från Web 1.0. 

Typiska exempel på Webb 2.0 är de sociala medierna: Facebook, Twitter och Youtube. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur myndigheter kommunicerar på 

sociala medier. Analysen går ut på att både se hur myndigheterna väljer att skapa dialog med 

de verktyg Facebook ger dem så väl som hur de kommunicerar med användarna i inlägg och i 

dialog. 

För att svara på hur kommunikationen ser ut på respektive myndighets Facebooksida har jag 

arbetat utifrån fyra frågeställningar: 

1. Hur använder myndigheterna Facebook för att skapa dialog och hur påverkar detta 

dialogstrukturen? 

2. Hur använder myndigheterna språkhandlingar i sina inlägg? 

3. Hur använder myndigheterna tilltal och omtal i sina inlägg och dialoger? 

4. Hur använder myndigheterna argumentation i sina inlägg? 

3 Problembakgrund 

I det här avsnittet presenterar jag den bakgrund som undersökningen utgår ifrån. I 2.1 

definierar jag vad sociala medier och Facebook är. I 2.2 beskriver jag de lagar och regler som 

satts upp för myndigheter på sociala medier. I 2.3 och 2.4 presenterar jag Polisen och 

Arbetsmiljöverkets Facebooksidor och vilka syften myndigheterna har för dem. Denna 

bakgrund kommer vara en av utgångspunkterna i diskussionen och jämförelsen i avsnitt 8. 

3.1 Sociala medier 

I myndigheterna tar ordet (2010) skriver Katarina Nyström Höög att myndigheterna gått 

ifrån att vara helt i den offentliga sfären till att finnas även i den privata sfären. Denna 

privatisering syns i att många myndigheter väljer att finnas på bland annat Facebook och 

Twitter som drivs av privata företag.  

Facebook och Twitter räknas bland de främsta bland sociala medier. Sociala medier 

definierar Levinson (2009) som interaktiva nätverk och hemsidor där användarna själva 

genererar innehållet och kommunikationen medan ett företag står för serverutrymmet. 

Twitter och Facebook har redan nämnts som sociala medier, men Linkedin, Youtube och 
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Flickr är också populära exempel på sociala medier. Men enligt Brit Stakston (2010) är det 

inte platformarna i sig som är intressanta för kommunikationen i sociala medier:  

I grunden handlar sociala medier om ett förhållningssätt till de 

distributionsformer som finns på nätet. Förståelsen för att det finns en verklighet 

på nätet. Verktygen i sig, som Facebook, Twitter, Myspace eller YouTube är 

egentligen helt ointressanta. (Stakston 2010:20) 

3.2 Lagar och regler för myndigheter på sociala medier 

Regeringen gav 2010 E-delegationen i uppdrag att sammanställa riktlinjer för statens 

myndigheter på sociala medier.  E-delegationen (2010) skriver i inledningen av riktlinjerna 

att nästan varannan myndighet använder sociala medier men att många är osäkra på vilka 

lagar och regler som gäller. 

När E-delegationen sammanfattar reglerna de vill att myndigheter ska följa är det tre punkter 

som är speciellt viktiga för hur myndigheter kan komma att använda sociala medier:  

1. De inlägg som myndigheten gör eller utomstående gör i dialog med myndigheten blir 

allmänna handlingar. 

2. Myndigheten är ytterst ansvarig för vad som står på deras sociala medier och kan bli 

skadeståndsskyldiga om det finns kränkande inlägg även om de inte skrivit dem 

själva. 

3. Myndigheten bör inte hantera ärenden med känsliga personuppgifter på sociala 

medier. 

Samtliga tre punkter hänvisar till offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), lagen 

(SFS 1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor och personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). 

I samband med punkten om känsliga personuppgifter tar E-delegationen också upp att det 

kan vara svårt att hantera ärenden via sociala medier eftersom det sker på ett begränsat antal 

tecken och att sociala medier inte är anpassade för ärendehantering (E-delegationen 

2010:42). 

Det är alltså myndigheternas skyldighet att se till att det inte finns några kränkande eller 

känsliga personuppgifter på deras olika sociala medier. E-delegationen rekommenderar 

också att myndigheten skriver på sin sida att alla inlägg blir allmänna handlingar och vilka 



 

4 

 

åtgärder myndigheten tar om en kommentar eller inlägg skulle vara kränkande eller 

innehålla känslig information. 

3.3 Polisen på Facebook 

Polisen är en statlig myndighet som lyder under justitiedepartementet och består av 

Rikspolisstyrelsen, 21 Polismyndigheter och statens kriminaltekniska laboratorium. Polisens 

uppdrag beskrivs i Polislagen (SFS 1984:378) som att Polisen ska förebygga brott, övervaka 

den allmänna ordningen, bedriva spaning och göra brottsutredningar. 

Polisen har som nämnt över 80 olika konton för olika delar av landet och olika instanser 

inom myndigheten men jag har valt att undersöka Polisens nationella Facebooksida. Polisens 

Facebooksida har i skrivande stund 44 526 ”gillare” som följer deras inlägg. Polisen skriver 

på sin Facebooksida att de finns på Facebook för att ge brottsförebyggande råd och berätta 

om Polisens arbete. De skriver också att inläggsfunktionen ska vara öppen på vardagar, men 

under de veckor jag bevakat sidan har den inte varit öppen och det är möjligt att de 

inaktiverat inläggsfunktionen permanent. De uppmanar användare att inte fråga om enskilda 

ärenden direkt på Facebooksidan utan att de ska ta kontakt med Polisen genom att ringa 

antingen 112 eller 114 14. 

Precis som E-delegationen rekommenderar informerar Polisen på sin om-sida att inlägg och 

kommentarer på deras Facebooksida blir allmänna handlingar och att Polisen kommer ta 

bort inlägg och kommentarer som är stötande eller innehåller känslig information. 

Inläggen på Polisens Facebooksida är ofta längre, har styckeindelning och en del rader som 

fungerar som rubriker. Deras långa inlägg gör att mycket text hamnar under ett "läs mer" och 

användaren måste på så sätt göra valet att läsa hela inlägget. 

 I april ändrade Polisen hur deras kommentarsystem fungerade och gjorde så att man har 

alternativet att svara på en kommentar. En funktion som inte fanns tidigare, vilket 

resulterade i att alla kommentarer hamnade på samma "nivå" utan att man kunde grafiskt se 

vilken kommentar som var svar till en annan. 

3.4 Arbetsmiljöverket på Facebook 
Arbetsmiljöverket arbetar på rikstagens uppdrag med att se till att arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningar följs. Målet med Arbetsmiljöverkets arbete är att minska riskerna för 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. 
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Arbetsmiljöverket har i skrivande stund 12 177 "gillare" som följer deras inlägg. 

Arbetsmiljöverket skriver på sin profil att syftet med deras Facebooksida är att ”erbjuda en 

kanal för Facebookanvändare att ställa frågor och diskutera arbetsmiljörelaterade ämnen 

med varandra”. De fortsätter med att säga att deras Facebooksida ska fungera som en 

kompletterande kanal till deras hemsida och deras svarstjänst. Dessutom vill de uppmuntra 

till kommentarer på sina inlägg och till aktiva dialoger med användare. 

På Arbetsmiljöverkets Facebooksida har allmänheten möjlighet att göra egna inlägg och 

ställa sina frågor. Frågorna som ställs rör ofta specifika fall men det verkar inte finnas några 

problem med känsliga uppgifter. Det är svarstjänsten som svarar på frågorna och 

informationsenheten som skriver de egna inläggen.  Då och då under året skriver även 

generaldirektören Mikael Sjöberg ett inlägg och hälsar på Arbetsmiljöverkets följare. 

Arbetsmiljöverket skriver korta inlägg på tre, fyra rader och länkar ofta till sidor på den egna 

hemsidan. De korta inläggen gör att text inte hamnar under ett "läs mer" och användare får 

då läsa hela texten utan att göra valet att läsa mer. 

Arbetsmiljöverket använder inte samma nya kommentarsystem som Polisen, men då har de 

heller inte samma problem med att inte kunna se vilken kommentar som är svar på vilken 

eftersom de inte har dialoger med många olika personer under samma inlägg. 

4 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenterar jag en översikt av tidigare forskning som är relevant för 

uppsatsens ämne. I 4.1 redogör jag för tidigare forskning om myndighetskommunikation, i 

4.2 datorförmedlad kommunikation och i 4.3 forskning om myndighetsspråk i sociala 

medier. 

4.1 Myndighetskommunikation 

Nyström Höög (2012:16-17) diskuterar författaren frågan om vad som är myndighetsspråk 

och hur man ska definiera det: Ska man definiera en text utifrån en stil eller utifrån 

institutionen den kommer ifrån? Det framgår snart att det är ohållbart att definiera 

myndighetstext utifrån en stilmall med krav på att texten har kanslispråkliga drag som 

”ålderdomliga ord, sammansatta verb och s-passiviseringar” (s. 16). Anledningen är att det 

offentliga och det privata språket inte längre är lika avgränsat som det en gång var (Nyström 

Höög 2012, Teleman 2003). Nyström Höög benämner detta som att myndighetsspråket har 

intmiserats.  
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Myndighetsspråkets intimisering började i samband med att välfärdsamhället växte fram och 

att myndigheterna behövde visa upp ett ”mänskligt ansikte”(Teleman 2003:37). 

Intimiseringen syns i sättet myndigheter ofta använder direkt tilltal och att texterna inte lika 

ofta har kanslispråkliga drag. Och på så sätt avslutar Nyström Höög sin diskussion om 

myndighetsspråk och säger att ”[m]yndighetsspråk är helt enkelt det språk som är knutet till 

vissa bestämda institutioner och praktiker; det språk som anställda vid myndigheter 

använder i sin tjänsteutövning.”(Nyström Höög, 2010:17). 

4.2 Datorförmedlad kommunikation 

Datorförmedlad kommunikation (Computer-Mediated Communicatinon, eller CMC på 

engelska) är kommunikationen som uppstår mellan människor via datorer (Herring, 1996:1). 

Kommunikationen kan ske i realrid (synkront) så som chatter eller med tidsfördröjning 

(asykront) så som mejl.  

När man på 6o-talet började skapa datornätverk var deras huvudsyfte att överföra 

informationsprotokoll mellan datorer. Ingenjörerna bakom datornätverken hade inte en 

tanke på att datorer i framtiden skulle bli det främsta medlet för social kommunikation 

mellan människor(1996:2).  Herring (2013:3) påpekar att forskare på 80-talet främst 

fokuserade på att försöka definiera vad datorförmedlad kommunikation var: om huruvida 

datorförmedlad kommunikation var mer som tal eller skrift och hur de ytliga strukturerna 

såg ut, så som smilisar och akronymer. Under de första decennierna av forskning kring 

datorförmedlad kommunikation ställde sig en del forskare frågan om inte social interaktion 

via datorer var svårt eftersom interaktionen saknade de paralingvistiska hjälpmedel man har 

i tal (Herring 1996:4). Men Herring (1996) tillägger att den här tanken är till största del 

övergiven. Dagens forskning om datorförmedlad kommunikation fokuserar mer på de olika 

subgenrer av datorförmedlad kommunikation som sms, wiki-sidor och chatter. 

Annan forskning om socialt beteende och identitetsskapande i datorförmedlad 

kommunikation har visat att anonymiteten på internet kan påverka hämningar för både hur 

mycket man delar med sig av sig själv och för hur aggressiv man blir (Martin 1992, Levinson 

2009). Paul Levinson (2009: 170-171) skriver om fenomenen ”flejmning” och "trollning" vilka 

är två typer av aggressiva beteenden som återkommer i dataförmedlad kommunikation. 

”Flejming” är att ge mycket negativ kritik på tillexempel ett forum eller i kommentarsfältet på 
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en nyhetssida. ”Trollning” har som enda syfte att hetsa upp folk och på så sätt störa 

konversationen som pågår. En person som trollar kallas ett ”troll”2  . 

4.3 Myndighetsspråk i sociala medier 

Den tidigare forskningen om myndigheter på sociala medier består ofta av utvärderingar som 

utgår i från vad som fungerat och vad som inte fungerat. Utvärderingarna resulterar ofta i 

rekommendationer snarare än vetenskapliga artiklar. För att sammanställa vad som sägs 

som språket på sociala medier och vilka rekommendationer som finns har jag använt mig av 

boken Språket på sociala medier (2012) av Ingrid Herbert och Helena Englund Hjalmarsson 

samt Brit Stakstons två böcker Politik 2.0 (2010) och Gilla! – Dela engagemang, passion och 

kunskap i sociala medier (2011). 

Språket i de sociala medierna präglas av sin informella stil(Herbert & Hjalmarsson 2012). 

Den informella stilen beror på den öppenhet och på den blandning av tal- och skriftspråk 

som är ett av kännetecknen för datorförmedlad kommunikation (se 4.2 Datorförmedlad 

kommunikation). Internet som medium ger människor en förväntan på snabb och 

lättillgänglig information, även från myndigheter. Till detta kommer också att de sociala 

medierna i sin natur är användarstyrda: det är inte bara myndigheterna som styr vad som 

skrivs på sin Facebook- eller Twittersida. Detta har gjort sociala medier till en välkomnande 

men svårnavigerad kommunikationsväg för många myndigheter. 

När det kommer till rekommendationer för hur myndigheter, företag och politiker ska tala på 

sociala medier så är både Stakston och Herbert & Hjalmarson överens om att en personlig 

ton, med du-tilltal och aktiva verb är att föredra. Och Stakston lägger dessutom till att ”ett 

företags ton och tilltal stämma överens med de kärnvärden som företaget står för och som 

förmedlas i alla andra sammanhang" (Stakston 2010:31). 

5 Teori och begrepp 

I det här avsnittet beskriver jag de teoretiska bakgrunderna för min undersökning. I 5.1 

behandlar jag genrebegreppet och i 5.2 den systematiskt funktionella grammatiken. 

                                                             

2 Det är värt att notera att det engelska ordet trolling kommer ifrån fisketermen trolling (sv. 

dragrodda) som betyder att man drar agnade krokar efter en båt i hopp om att få napp. Ordet troll bör 

därför inte förväxlas med det svenska ordet troll hur passande det än är. 
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5.1 Genrebegreppet 

För att kunna göra en analys och diskutera resultatet på ett vetenskapligt sätt måste jag sätta 

in mitt material i ett större sammanhang. Texterna jag valt är inte bara text på Facebook; de 

har syftet att på olika sätt ge information från Polisen och Arbetsmiljöverket och kan därför 

kategoriseras som bruksprosa. Bruksprosabegreppet tar fasta på det praktiska och 

funktionella syftet med en text (Hellspong & Ledin 1997:14). Detta innebär att många olika 

sorters texter och olika stilar kan vara bruksprosa.   

För att tala mer precist om texter än bruksprosa och vanlig prosa kan man dela in dem i 

genrer. Per Ledin och Staffan Selander (i Englund & Ledin 2003:107) berättar att begreppet 

genre historiskt främst förknippats med litteraturvetenskapen. Inom litteraturvetenskapen 

var genre något som var givet redan från början och diskussionerna kring genre begränsades 

till frågor kring de tre genrerna och deras eventuella subgenrer. Det är också viktigt att 

diskutera texterna utifrån ett genreperspektiv. En genre är enligt Hellspong & Ledin 

(1997:14) "en socialt förankrad textsort [...] rotad i en viss verksamhet". Verksamheten för 

texterna i mitt material är myndigheten vilket skulle göra texterna till myndighetstexter. 

 Ledin och Selander (i Englund & Ledin 2003: 110) poängterar också att genre inte behöver 

innebära att alla texter inom en genre ser likadana ut eller har samma textstruktur men ändå 

kan ses som produkter i samma genre på grund av verksamheten och samhällssituationen. 

Den här synen på genrebegreppet gör att man kan säga att Facebookinläggen i mitt material 

faktiskt ingår i en myndighetsgenre trots att de form- och språkmässigt skiljer sig inte bara 

från hur myndighetstext traditionellt ser ut, utan också hur den kan se ut idag. 

5.2 Systemisk-funktionell grammatik 

När Hellspong och Ledin presenterar sin textmodell utgår de ifrån den systematiskt 

funktionella grammatiken, eller SFG.  SFG är en grammatikmodell som utgår ifrån betydelse 

(Holmberg, Karlson & Nord 2011:7).                   

SFG delar in kontext i tre metafunktioner. De tre metafunktionerna av kontext är den 

ideationella, den interpersonella och den textuella. Den ideationella funktionen fokuserar på 

verksamhet, den interpersonella på relationen mellan deltagarna och den textuella på 

kommunikationssättet.  Holmberg, Karlsson och Nord (2011:12) uttrycker det som att 

"[t]anken är att kontext realiseras i betydelse som realiseras i lexikogrammatik som realseras 

fonologiskt, eller genom bruket av skriftsystem". Eftersom man delar in kontext i tre 

metafunktioner kan man även se hur de tre metafunktionerna realiseras i alla yttranden på 
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alla språkliga nivåer. Figur 1 visar SFG:s modell över hur kontext delas in i tre metatextuella 

funktioner som återkommer i varje språkligt skikt. 

  

Figur 1: SFG:s modell över språkliga nivåer och metafunktioner 

6 Material och metod 

I 6.1 beskriver jag mitt material och hur jag gjort materialurvalet. I 6.2 beskriver jag mina 

analysmetoder och i 6.3 de forskningsetiska val jag gjort. 

6.1 Material 

Materialet för min analys består av fyra inlägg och fyra konversationer tagna från Polisens 

och Arbetsmiljöverkets Facebooksidor. Samtliga inlägg och dialoger är publicerade mellan 

2013-03-22 och 2013-04-20.  

Jag har valt att samla in material från Polisen och Arbetsmiljöverket. Den huvudsakliga 

faktorn för att jag valde just de två myndigheterna är att de båda är aktiva och engagerade på 

Facebook och inte bara "finns där för att myndigheter ska finnas på Facebook". Jag valde 

också två väldigt olika myndigheter till storlek och uppdrag för att kunna dra slutsatser om 

hur olika myndigheter kan ha olika kommunikationsförutsättningar. 

Inför min materialinsamling valde jag att definiera vad som skulle räknas som ett inlägg och 

en dialog på de två myndigheternas Facebooksidor. Ett inlägg i mitt material är ett inlägg 

som myndigheten själv har producerat, inte ett inlägg som delats från en annan Facebooksida 

eller som en användare har gjort. Eftersom Polisen valt att inte tillåta användare att göra 
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inlägg sker all deras dialog i kommentarsfälten på deras inlägg och jag har då valt att se 

Polisens inlägg dels som ett eget inlägg och dels som en del av dialogen. På 

Arbetsmiljöverkets Facebooksida kan användare däremot göra inlägg vilket leder till att 

Arbetsmiljöverkets dialoger till största del sker just i kommentarerna till dessa inlägg. Men 

eftersom jag valt att bara se myndigheternas egna inlägg som just inlägg, har jag även valt att 

se användarnas inlägg på Arbetsmiljöverkets Facebooksida som en del av dialogen. 

De övergripande kraven jag ställde på inlägg och dialoger inför materialinsamlingen var att 

inläggen inte fick vara äldre än en månad eftersom sättet man kommunicerar på sociala 

medier snabbt kan förändras. Inläggen fick heller inte vara yngre än en vecka eftersom jag 

ville vara säker på att all dialog var avslutad. Det tredje kravet var att det skulle relativt lätt gå 

att urskilja en dialog mellan myndigheten och en användare. Det tredje kravet gällde då bara 

Polisen eftersom deras dialog sker i kommentarsfältet under deras inlägg där det kan vara 

svårt att hitta vilken kommentar som är svar på en annan. 

Materialet från Polisens Facebooksida består av fyra stycken inlägg tillsammans med en 

dialog som sker i samband med respektive inlägg. Polisens inlägg benämns som P1-P4 där P1 

är Polisens första inlägg och P4 är det fjärde. Polisens dialoger benämns som P1:1-P4:4 där 

första siffran hänvisar dialogen som helhet och andra siffran till kommentaren i dialogen. 

Således hänvisar till exempel P2:1-6 hela andra dialogen medan P2:3 bara refererar till tredje 

kommentaren i andra dialogen. Eftersom Polisens inlägg räknas som en del av dialogen 

refererar P1 och P1:1 till samma textmassa men i olika funktion: P1 refererar till inlägget, 

medan P1:1 refererar till dialogturen. I bilaga 1 finns en skärmdump av hur ett inlägg och en 

dialog ser ut på Polisens Facebooksida. I Bilaga 2 finns ett exempel på hur jag numrerat 

inlägg och dialog enligt systemet ovan. 

Materialet från Arbetsmiljöverket består av fyra stycken inlägg och fyra stycken dialoger. 

Eftersom Arbetsmiljöverkets inlägg och dialoger är skilda är numreringen av materialet 

annorlunda än den för material från Polisen. Arbetsmiljöverkets inlägg benämns som A1-A4 

där A1 är Arbetsmiljöverkets första inlägg och A4 är det fjärde. Arbetsmiljöverkets dialoger 

benämns som A5:1-A8:2 där första siffran hänvisar till dialogen och den andra siffran till 

kommentaren i dialogen. Således hänvisar A2 till Arbetsmiljöverkets andra inlägg och A7:1-2 

till tredje dialogen sin helhet medan A7:2 bara refererar till andra kommentaren i tredje 

dialogen. I bilaga 3 finns en skärmdump av hur ett inlägg och en dialog kan se ut på 

Arbetsmiljöverkets Facebooksida. I bilaga 4 finns ett exempel på hur jag numrerat inlägg och 

dialog enligt systemet ovan. 
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6.2 Metod 

6.2.1 Analys av myndigheternas dialogstruktur 

För att ta reda på hur konversationer mellan myndigheterna och användarna ser ut 

analyserade jag de åtta olika konversationerna som jag samlat in. Analysmetoden jag använt 

mig av baseras på den systemiskt funktionella grammatik som beskrivs i Holmberg & 

Karlsson (2010) och då speciellt kapitlet om språkhandlingar som utspel och respons (s.34). 

När man analyserar språkhandlingar och senare utspel och respons inom systematisk 

grammatik utgår man ifrån att varje språkhandling har en talarroll och ett utbyte. Figur 2 

nedan visar hur talarrollen kan vara antingen givande eller krävande och utbytet kan vara 

antingen av varor och tjänster eller av information.  De olika alternativen resulterar i fyra 

stycken allmänna språkhandlingar: påstående, erbjudande, fråga och uppmaning.  

 

 

Språkhandling  

 

  

Figur 2: språkhandlingssystemet, från Funktionell textanalys (Holmberg; Karlsson & 

Nord 2011) 

När man analysera språkhandlingar kan man välja att bara utgå ifrån de allmänna 

språkhandlingarna (påstående, erbjudande, fråga, uppmaning) eller välja att använda de 

speciella språkhandlingar som är angelägna just det material man analyserar. Jag har valt att 

analysera utifrån de speciella språkhandlingarna för att visa på vilka språkhandlingar som 

sker på just Facebook. Men eftersom frågeställningen var hur strukturen ser ut kommer 

resultatdelen inte fokusera på vilka språkhandlingar som finns, utan var i dialogen de finns. 

I min analys för dialogen har jag valt att tilldela varje enskilt inlägg en språkhandling istället 

för att tilldela varje mening en språkhandling, vilket jag gör i analysen av språkhandlingarna i 

myndigheternas inlägg (se 6.2.2).  Jag valde att göra på detta sätt just eftersom jag betraktar 

varje inlägg och kommentar i dialogen som ett utspel eller respons med ett huvudsyfte och 

Utbyte 

Talarroll 

varor & tjänster (v & t) 

information (i) 

givande (g) 

krävande (k) 

i + g = påstående 

i + k = fråga 

v & t + g = erbjudande 

v & t + k = uppmaning 
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betydelse. Jag har tolkat varje utspel och respons huvudbetydelse och sedan satt en 

övergripande språkhandling på den trots att varje utspel och respons kan innehålla flera olika 

språkhandlingar. 

6.2.2 Analys av myndigheternas språkhandlingar i deras inlägg  

För att analysera Polisens och Arbetsmiljöverkets språkhandlingar har jag valt att till största 

del använda den språkhandlingsmodell som presenteras i Holmberg & Karlson och även i 

Holmberg; Karlsson & Nord (2011), men använt mig av Hellspong & Ledin för att 

komplettera och diskutera språkhandlingarnas betydelse. De två textmodellerna fungerar bra 

tillsammans eftersom alla tre böcker utgår ifrån de textuella metafunktionerna. 

Ett sätt att förstå vad en text faktiskt gör är att identifiera och analysera språkhandlingar 

(Hellspong, 2001:45).  

Språkhandlingar kan vara allmänna eller speciella. Enligt Hellspong & Ledin (1997:161) står 

de allmänna språkhandlingarna för en grammatisk konstruktion: påstående, fråga, 

uppmaning, interjektion och utrop. När Holmberg & Karlson (2011) kategoriserar 

språkhandlingar utgår de ifrån de funktioner som språkhandlingen fyller: talarollen kan vara 

krävande eller givande och utbytet kan vara av information eller varor & tjänster (Holmberg; 

Karlsson & Nord (2011:99). Den här modellen gör att man får fram fyra snarlika men nya 

allmänna språkhandlingar: påstående, uppmaning, erbjudande och fråga (se figur 2: 

språkhandlingsmodellen). 

Det är inte alltid en språkhandlings funktion sammanfaller med dess form. En fråga som 

"Fryser du inte?" kan betyda "Ta på dig en tröja". En sådan språkhandling kallas indirekt och 

kan tolkas på olika sätt beroende på sammanhanget och relationen mellan deltagarna 

(1997:162). Ett exempel på hur relationen mellan deltagare påverkar en språkhandlings 

funktion är när någon ur maktposition ställer en fråga. Hellspong och Ledin (1997:162) tar 

upp ett exempel med en lärare som ställer frågan "Kan du läsa det här avsnittet?"  till en elev. 

Och i det här sammanhanget kan språkhandlingens funktion knappast tolkas som en fråga 

utan som en uppmaning. 

De speciella språkhandlingarna är bundna till en situation snarare än en speciell satsform (s. 

164). Exempel på speciella språkhandlingar är vädjan, erbjudan, rekommendation, 

invändning och varning. Speciella språkhandlingar har kan ha samma form som en allmän 

handling, men ha en speciell funktion: "Du är ful" är ett påstående, men också en kritik och 

"Du är vacker" är också ett påstående, men en komplimang. Den speciella språkhandlingen 
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kan också visa sig som olika allmänna handlingar: "Kom hit" är en uppmaning, men en 

inbjudan och "Kan du komma hit?" är en fråga, men en inbjudan.  

6.2.3 Analys av myndigheternas tilltal och omtal i deras inlägg och 

dialoger 

I min analys av tilltal och omtal har jag identifierat de olika tilltal och omtal som finns i de två 

myndigheternas inlägg och dialoger. För att analysera och diskutera myndigheternas tilltal 

och omtal har jag använt mig av Hellspong och Ledins (1997) kapitel om tilltal och omtal. De 

skriver att man kan skilja på en texts yttre och inre ramar (s. 172). Den yttre textramen är 

kontext med dess verksamhet, sändare och mottagare medan det faktiska textjaget och 

textduet som finns i texten tillhör de inre ramarna. Naturligtvis påverkar kontext de inre 

ramarna genom att den styr skribenten, men de inre ramarna kan också påverka hur en 

läsare uppfattar kontext.  

6.2.4 Analys av myndigheternas argumentation i deras inlägg 

För att analysera myndigheternas argumentation i deras inlägg har jag använt mig av 

Hellspong & Ledin (1997). Analysen gick ut på att undersöka om det finns argumentation i 

inläggen och i så fall hur argumentationen fungerar. I min analys, som är huvudsakligen 

utifrån den interpersonella vinkeln, är det inte lika viktigt vad texterna argumenterar för utan 

vilka argument de använder och på vilket sätt. Detta eftersom argumenten kan visa på vad 

myndigheterna tror vi blir påverkade av. 

6.3 Forskningsetiska val 

Alla inlägg och kommentarer som görs på myndigheters Facebooksidor blir allmänna 

handlingar (se 2.3 lagar och regler för myndigheter på sociala medier) och finns även att se 

för vem som helst som går in på myndigheternas Facebooksidor. Detta gör att jag kan skriva 

ut användarnas egna namn. Jag har dock valt att ta bort användarnas efternamn ur både 

resultat och bilagor eftersom det ger åtminstone ett visst skydd för användarna. 

7 Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag resultatet av mina fyra analyser. I 7.1 presenterar jag resultatet 

av analysen på Polisens inlägg och dialoger och under 7.2 presenterar jag resultatet av 

analysen på Arbetsmiljöverkets inlägg och dialoger. 
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7.1 Polisen 

7.1.1 Dialogstruktur 

Analysen av Polisens dialog med användarna resulterade i en nätverkskarta som visar 

strukturen i kommunikationen. Nätverkskartan visar att Polisen alltid påbörjar dialogen med 

sina egna inlägg som alltid har en uppmanande funktion. Därefter ställer en användare en 

fråga om ämnet som Polisen tagit upp och Polisen ger ett svar. Svaret kan leda antingen till 

en nollrespons, en ny fråga eller ett tack från användaren. 

 

Figur 3: nätverk över Polisens dialog med användarna 

Eftersom Polisen inte tillåter användare att göra inlägg på deras Facebooksida sker all dialog 

i kommentarerna under Polisens egna inlägg.   

Vad man kan se är att dialogen i materialet uteslutande handlar om det ämne som Polisen tar 

upp i sitt inlägg, varesig Polisen uppmuntrar till det eller inte: Polisen gör ett inlägg om 

hastighetskontroller (P1) och Otto ställer en fråga om böter; Polisen gör ett inlägg om 

passansökningar (P2) Gabriella frågar om vilket pass hon behöver; Polisen gör ett inlägg om 

våld i hemmet (P3) och Margareta frågar vad man ska göra åt våld som inte ger blåmärken. 

Det är egentligen bara i P4 som Polisen explicit säger till användarna vilket ämne de vill att 

användarna ska ställa frågor om. Exempel 1 visar hur Polisen i P4uppmanar till att ställa 

frågor om alkohol, narkotika och ungdomar. 
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Exempel 1: P4:1 

(1)Nu börjar frågestunden om alkohol, narkotika och ungdomar. [...] (4) Ställ dina 

frågor som kommentarer under inlägget. 

7.1.2 Språkhandlingar 

Precis som man kan förvänta sig, består Polisens inlägg till största del av påståenden. Men 

värt att notera är hur Polisen använder sig av frågor i början av sina inlägg. Tre av de fyra 

inlägg jag analyserat på Polisens Facebooksida börjar med en fråga. I ett av inläggen (P2) 

inleds inlägget med tre frågor i rad. Frågorna fungerar, utan att vara grafisk markerade, 

närmast som rubriker genom att de leder läsaren in i inlägget. I exempel 2 visas P2 som 

inleds med tre frågor. 

Exempel 2: P2 

P2: (1) Gillar du att stå i kö?(2) Gillar du att trängas med många människor? (3) Gillar 

du att räkna ner nummerlappar? 

Ett annat drag i Polisens inlägg är att de har få rena uppmaningar trots att funktionen av 

inläggen som helhet måste ses som uppmaningar. De få som finns är ofta milda och man kan 

identifiera olika förtrolighet- och försiktighetsstrategier som i P1. I exempel 3 gör Polisen en 

uppmaning som förmildras med försiktighetsstrategier. 

Exempel 3: P1 

(5) Tänk på att sänka hastigheten. 

I P2 vill Polisen uppmana sina följare om att ansöka om pass i god tid innan semestern. 

Språket i inlägget är mycket försiktigt för att inte läsaren ska känna sig inskränkt. Exempel 4 

kommer ifrån andra stycket i inlägget: 

Exempel 4: P2 

(5) [...] för att slippa långa och jobbiga köer rekommenderar vi dig att vara ute i god tid 

när du ska ansöka om ett förnyat pass. (6) Om du planerar en semesterresa i sommar 

kan det vara bra att lämna din ansökan redan nu. 

Men det finns även exempel på när Polisen uppmanar och inte använder sig av förtrolig- eller 

försiktighetsstrategier finns i P3. 
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Exempel 5: P3 

(11) Kontakta Polisen! 

(13) Anmäl inte brott på Facebook.  

7.1.3 Tilltal och omtal 

Polisen använder genomgående ”du” när de tilltalar användarna i sina inlägg på 

Facebooksidan. Här är ett exempel på du-tilltal från inlägg P3:1 

Exempel 6: 

(10) Att du gör något kan göra skillnad för någon annan! 

Polisen omtalar sig själv i större delen av fallen som ”Polisen” men i ett inlägg finns även ett 

”vi” med. Det finns en outtalad logik i Polisens omtal av sig själva på sin Facebooksida: 

Polisen på Facebook och Polisen som myndighet är inte alltid samma sak, även om Polisen på 

Facebook är den del av Polisen som myndighet. Enda gången som Polisen på Facebook 

egentligen omtalas direkt är i inlägg P4 där de presenterar sig som ”vi” och berättar att de har 

två poliser på plats: Robert och en person som utan förklaring benämns bara som ”en 

utredare från ungdomssektionen på narkotikaroteln”. I exempel 7 visas hur Polisen på 

Facebook omtalar sig själva som "vi". 

Exempel 7: P4 

(2) Vi har två poliser på plats – Robert från närpolisen Södermalm och en utredare från 

ungdomssektionen på narkotikaroteln. 

När Polisen på Facebook sedan skriver i P3 är det inte Polisen på Facebook de vill att man 

ska kontakta, utan Polisen som myndighet. I exempel 8 uppmanar Polisen på Facebook att 

man ska kontakta Polisen som mynidghet. 

Exempel 8: P3 

(8) Är du osäker på var gränsen går? (9) Kontakta Polisen! 

I dialogerna mellan användare och Polisen använder Polisen du-tilltal till användaren men 

”Polisen” om sig själva. Undantaget är de två poliserna i kommentarerna till P4 där 

polismannen Robert signerar sina svar med ”/Robert” vilket gör att man kan anta att 

utredaren är ansvarig för svaren utan signering. I exempel 9 tilltalar en av poliserna Jimmy 

med förnamn och omtalar sedan Polisen som "Polisen". 
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Exempel 9: P4:4 

Polisen: Jimmy [efternamn] Nej, Polisen får inte jobba med brottsprovokation.  

I exempel 9 är Jimmy som ställt frågan nämnd vid sitt fulla namn i form av en tagg. En tagg 

på Facebook gör att personen som blivit taggad får en notifikation om att hen nämnts i ett 

inlägg eller kommentar. Detta system användes på Polisens Facebooksida innan 

förändringen i kommentarsystemet i början av april 2013 eftersom det annars var mycket 

svårt för användare att se om de fått svar på sin fråga. 

7.1.4 Argument 

Argumentationen i Polisens inlägg riktar sig ofta till läsarens intressen, snarare än Polisens 

eller lagens. Alternativt: argumenten riktar sig till vad Polisen tror är användarnas intresse. 

Särskilt tydligt syns detta i P1 som i exempel 10 syns i sin helhet. 

Exempel 10: P1 

(1) Vad skulle du göra med 3600 kronor? 

(2) Det är vad du kan får i böter om du kör 26-30 kilometer för fort på en 50-väg. 

(3) Den 15-21 april skärper Polisen hastighetskontrollerna runt om i landet.(4) Det 

främsta syftet med de ökade kontrollerna är att rädda liv och minska skadorna i 

trafiken. 

(5) Tänk på att sänka hastigheten. (6) Det räddar liv. (7) Och du sparar pengar. 

Här kan egentligen tre argument mot att köra för fort urskiljas: du sparar pengar, det är 

olagligt att köra för fort och det minskar skador i trafiken. Men Polisen ger inte alla lika 

mycket vikt. Störst vikt har argumentet om att du sparar pengar om du inte kör för fort, 

sedan argumentet om att färre skadas i trafiken om du inte kör för fort och minst utrymme 

till argumentet att det faktiskt är olagligt att köra för fort. Lagen om fortkörning syns kort i 

mening (2) där Polisen nämner att du får böter om du kör för fort. 

Man kan ställa upp argumentet i en villkorssats: "Om du får böter när du kör för fort, så vill 

du inte köra för fort". Det går också att ställa upp villkorssatsen i en slutledning som då skulle 

se ut så här: 

(1) Du vill spara pengar 

(2) Du kan få böter om du kör för fort 

(3) Alltså vill du inte köra för fort 
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7.2 Arbetsmiljöverket 

7.2.1 Dialogstruktur 

Arbetsmiljövekerkets dialog sker genom att de tillåter användare att göra inlägg på deras 

tidslinje. Arbetsmiljöverket använder sin Facebooksida som en extra svarstjänst för att 

användare ska kunna ställa både allmänna och mer specifika frågor om arbetsmiljö. Dialogen 

börjar med att en användare ställer en fråga. Svarstjänsten gör i materialet en av tre saker: 

bekräftar att de tagit emot frågan och säger att de återkommer med ett svar (se A1:2 och 

A6:2), svarar eller ger en uppmaning. Varpå användaren antingen tackar eller ger en noll-

respons. När svarstjänsten kommit med ett svar gör användarna tre saker i materialet: 

tackar, ger en noll-respons eller kommer med en ny fråga.  

 

Figur 4: nätverk över Arbetsmiljöverkets dialog med användare 

Rent teoretiskt skulle användaren kunna fortsätta ställa fråga på fråga tills hen känner sig 

nöjd med svaret och fått sitt ärende uppklarat. Men i A6:8 väljer svarstjänsten att avbryta 

dialogen på Facebook för att ta kontakt med användaren via telefon. I exempel 11 visas hur 

Arbetsmiljöverket väljer att avbryta dialogen på Facebook. 

Exempel 11: A6:8 

Hej Gun, 

Detta är ett komplext område och ärende. Det låter som det finns fler omständigheter 
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än i din ursprungsfråga. Vi kontaktar dig så att vi kan diskutera per telefon. 

Mvh, Svarstjänsten 

7.2.2 Språkhandlingar 

Arbetsmiljöverket är rättframma och kortfattade i sina inlägg. Precis som Polisen är de flesta 

språkhandlingarna påståenden och de uppmaningar som finns är i nästan alla fall en del av 

förtrolighets- eller försiktighetsstrategier. 

I inlägg A2 finns även det insamlade materialets enda smilis som i sitt sammanhang måste 

ses som en del av en förtrolighets- och försiktighetsstrategi där Arbetsmiljöverket försöker 

här mildra uppmaningen ”skynda dig” med både ”det är ont om platser” och en blinkande 

smilis. Exempel 12 visar hur Arbetsmiljöverket använder förtrolig- och 

försiktighetsstrategier. 

Exempel 12: A2 

(3) Det är ont om platser, så du får skynda dig ;-). 

7.2.3 Tilltal och omtal 

Arbetsmiljöverket skriver ofta ut vilken avdelning som producerat texten: 

kommunikationsavdelningen signerar inlägg på tidslinjen medan svarstjänsten signerar 

svaren på användarnas frågor i fråga-svar-interaktionen med ”Mvh, Svarstjänsten”.  

Kommunikationsavdelningen använder genomgående ett du-tilltal i sina inlägg. De använder 

även ”vi” för att omtala både Arbetsmiljöverket på Facebook och Arbetsmiljöverket som 

myndighet. Exempel 13 visar hur Arbetsmiljöverket på Facebook jämställer sig med 

Arbetsmiljöverket som myndighet genom att använda ”vi” i inlägg A3. 

Exempel 13: A3 

(2)Det har vi låtit göra en kunskapssammanställning om. 

Jämförelsevis kan man se att svarstjänsten i sin dialog med användaren ofta använder 

pronomenet ”man” och att tonen blir mer distanserad i de svar där svarstjänsten refererar till 

lagtexter. Helt plötsligt försvinner du-tilltalet och det blir istället ”man” eller inger tilltal alls. 

Ofta står ”man” för flera olika personer i ett och samma inlägg, vilket kan leda till att 

användaren frågar sig vem det egentligen är som gjort vad och som ska göra vad. Exempel 13 

visar hur Arbetsmiljöverket i inlägg A5:4 går ifrån det direkta du-tilltalet och använder ett 

generiskt ”man”. 
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Exempel 14: A5:4 

Däremot kan det vara så att man på arbetsplatser har valt att arbetsplatsträffarna ska 

vara en del av arbetsmiljöarbetet […]. 

Svarstjänsten väljer även att tilltala användaren vid namn i två av dialogerna (A7:2 och A8:2) 

men det är oklart varför man valt att använda namn-tilltal i just de inläggen. Exempel 14 

visar hur svarstjänsten använder namntilltal i inlägg A7:2. 

Exempel 14: A7:2 

Hej Magnus! 

7.2.4 Argument 

Arbetsmiljöverket har inte lika mycket argumentation i sina inlägg som Polisen. De hänvisar 

inte till några lagar eller till användarnas egna intressen när de gör uppmaningar eller 

erbjudanden. Det enda exemplet på argumentation i Arbetsmiljöverkets inlägg återfinns i 

inlägg A2 där Arbetsmiljöverket vill att användaren ska anmäla sig till världsdagen för 

arbetsmiljö. Exempel 15 visar hur Arbetsmiljöverket använder argumentet att det är ont om 

platser och alltså bråttom att få en plats. 

Exempel 15: 

(3) Det är ont om platser, så du får skynda dig ;-) 

8 Diskussion 

I det här avsnittet presenterar jag en jämförande diskussion där jag kopplar resultatet av 

analyserna till bakgrunden och den tidigare forskningen. I 8.1 diskuterar jag 

dialogstrukturen, i 8.2 språkhandlingarna, i 8.3 tilltal och omtal och i 8.4 argumentationen. I 

8.5 gör jag en sammanfattande diskussion av undersökningen, diskuterar vad resultaten 

innebär för språkkonsult verksamheten och ger förslag på framtida forskning. 

8.1 Dialogstruktur 

Den största skillnaden mellan de två myndigheternas Facebooksidor som påverkar 

dialogstrukturen är att Polisens inte tillåter användare att göra inlägg. Detta resulterar i att 

de frågor som användare ställer i kommentarerna i nästan alla fall ingår i ämnet som Polisen 

tagit upp i sitt inlägg. Det är mycket möjligt att Polisen gjort ett medvetet val för att skapa en 

subtil kontroll på vilka ämnen som tas upp på deras Facebooksida. Denna kontroll Polisen 

utövar över interaktionen kallar jag hädanefter för "styrning". Inlägg P4 från Polisens 
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Facebooksida är det enda inlägget som explicit uppmanar användarna att ställa frågor om ett 

specifikt ämne. I resten av inläggen sker den här styrningen automatiskt eftersom många 

skulle tveka att ställa en fråga om till exempel stöld i en tråd om fortkörning. 

Vad man kan se är att Polisens nätverk över dialogstrukturen inte alls ter sig lika komplex 

som Arbetsmiljöverkets: det sker inte lika många turer och heller inte lika många olika 

språkhandlingar. Men det är svårt att säga om detta är ett resultat av att Polisen kontrollerar 

dialogen eller om det beror på andra faktorer som att det innan april 2013 inte fanns en 

funktion att svara på en kommentar vilket gjorde det svårt att uppehålla en naturlig dialog. 

I Arbetsmiljöverkets dialog A6:1-8  slutar dialogen med att svarstjänsten gör valet att ringa 

upp användaren eftersom man efter flera turer inte lyckats komma fram till en lösning på 

problemet som tas upp. Detta kan man koppla tillbaka till det E-delegationen (2010) skriver i 

sina riktlinjer om att det är svårt att hantera ärenden på sociala medier eftersom man inte får 

dela med sig av eventuellt känsliga personuppgifter och att mediet i sig inte alltid tillåter 

uttömmande förklaringar. Det går också att koppla detta till att man i datorförmedlad 

kommunikation saknar de paralingvistiska hjälpmedlen man har i tal (Herring 1996:4) och 

att det kan vara skillnad i hur man uttrycker sig i synkron och asynkron kommunikation.  

8.2 Språkhandlingar 

Ja- och nej-frågor ska göra det lätt för läsaren att vara följsam mot texten (Hellspong & 

Ledin, 1997). Men i P3 är frågorna retoriska och nästan aggressiva. Det finns ingen möjlighet 

för användaren att svara "ja" på någon av frågorna. Frågor skapar kontakt och igenkänning, 

det spelar på det privata och ger intrycket av en nära relation. Hellspong & Ledin tar upp just 

hur frågor från en maktposition ofta får en annan ton och betydelse och detta syns tydligt i 

materialet från Polisen. 

 En faktor man bör räkna in är vilka förutfattade meningar man har om de två 

myndigheterna. Det är troligt att många fler har en åsikt om Polisen och det arbete de gör än 

Arbetsmiljöverket. Polisens arbete berör helt enkelt så många fler än vad Arbetsmiljövekets 

gör och Polisen som lagförebyggande organisation får naturligtvis fler negativa konnotationer 

hos folk. Detta kan resultera i att Polisen försöker motarbeta en attityd hos läsaren genom att 

använda många olika sociala strategier (Hellspong & Ledin 1997) 

Det är tydligt att Polisen försökt ta avstånd till den bild man kan få av Polisen som 

befallande. De går nästan till ytterligheter (se inlägg P2:1) för att inte läsaren ska känna sig 

kränkt eller frihetsberövad. Nästan alla uppmaningar är klädda med förtrolighets- och 
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försiktighetsstrategier och argumenten är som i inlägg P1:1 riktade till läsarens intresse att 

spara pengar snarare än att det skulle vara olagligt att köra för fort.  

Jag skulle vilja göra en koppling mellan Polisens försök förtrolighets- och 

försiktighetsstrategier och längden på deras inlägg i jämförelse med Arbetsmiljöverkets. Men 

det finns ingenting i den tidigare forskningen som tyder på att myndighetstexterna blivit 

längre på grund av att de blivit mer personliga. 

8.3 Tilltal och omtal 

En intressant skillnad mellan Polisens och Arbetsmiljöverkets omtal av sig själva är om och 

hur de skiljer på myndigheten på Facebook och myndigheten som organisation. Medan 

Polisen gör skillnad på Polisen som myndighet och Polisen på Facebook i språk och på sättet 

man kan interagera med dem, skiljer Arbetsmiljöverket inte alls på Facebooksidan och 

myndigheten i stort på samma sätt. Man skulle kunna tolka det som att Arbetsmiljöverket 

har accepterat den verklighet på nätet som Stakston (2010) talar om medan Polisen inte har 

det. Men kan också fundera kring de orsaker som Polisen har för att inte jämställa Polisen på 

Facebook och Polisen som myndighet. Till exempel så skulle de riktlinjer som E-delegationen 

sammanställt (se 2.2 Lagar och regler för myndigheter på sociala medier) kunna göra att 

Polisen inte kan interagera på samma sätt med allmänheten online som de kan göra offline. 

När det kommer till hur de två myndigheterna omtalar sig själva i dialogen, gör igen av 

myndigheterna så som Herbert & Hjalmarsson (2012:32) rekommenderar och använder 

förnamnet på den som för dialogen på myndighetens sida. Detta skulle göra att användaren 

får ett "ansikte" att prata med och inte en anonym svarstjänst. Detta skulle kunna leda till att 

även de som jobbar på svarstjänsten på Arbetsmiljöverket börjar använda ett lite mer 

informellt språk i sina ärenden som passar Facebook bättre (Stakston 2010, Herbert & 

Hjalmarsson 2012). 

8.4 Argumentation 

Polisens enda hänvisning till lagen sker i inlägg P1:1 och då endast i förbifarten eftersom de 

valt att fokusera på vad de tror är användarnas intressen när de argumenterar. 

Arbetsmiljöverkets hänvisar till lagparagrafer ofta i sina fråga-svar-interaktioner men gör 

nästan ingen argumentation i sina inlägg.  Återigen kan det bero på att Arbetsmiljöverket inte 

använder sociala strategier i samma utsträckning som Polisen.   
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8.5 Sammanfattande diskussion och jämförelse 

Ett av de stora problemen som jag ser i materialet, speciellt från Polisens Facebooksida, är att 

det de inte vill släppa kontrollen över kommunikationen. Detta är antagligen sant för många 

myndigheter. Och det kanske inte är så konstigt eftersom myndigheter alltid har haft full 

kontroll över vad som sägs på deras olika kanaler, vare sig det handlar om brev eller 

webbsidor. I sociala medier och på webben 2.0 däremot förespråkas interaktion och att alla 

deltagare tillför innehåll på samma villkor(O’Reilly 2005, Levinson 2008, Stakston 2011, 

Herbert & Hjalmarsson 2012). Sett från det här perspektivet har Arbetsmiljöverket lyckats 

bra med att anpassa sig till webben 2.0 och Facebook på ett sätt som Polisen inte har. 

En av orsakerna till att en myndighet inte kan släppa kontrollen över kommunikationen kan 

vara att myndigheter och allmänheten faktiskt inte kommunicerar på samma villkor på 

sociala medier. Till skillnad från allmänheten har myndigheterna nämligen en uppsättning 

lagar och regler som styr vad som får stå på deras Facebooksidor (E-delegationen 2010). Man 

kan säga att myndigheten fortfarande har en ansvartagande roll i sin interaktion på sociala 

medier. 

Myndigheternas skyldighet att monitorera syns i Polisens val att inaktivera 

inläggsfunktionen. Eftersom anonymiteten skapar också mer öppenhet å enda sidan och mer 

uttalad aggressivitet (Kiesler 1984, Martin 1991, Levinson 2009) är det ett rimligt antagande 

att risken för ”troll” och ”flejmers” är för stor för att det ska vara värt för myndigheten att ha 

den öppen. Man kan också anta att Arbetsmiljöverket valt att låta användare göra inlägg på 

sin tidslinje eftersom de anser att risken för ”flejmning” och ”trollning” är liten. Orsaken till 

att Arbetsmiljöverket inte löper lika stor risk till ”troll” och ”flejmers” kan vara att 

Arbetsmiljöverket har färre negativa attityder riktade mot sig än Polisen. 

Sammanfattningsvis uppstår många av myndigheternas problem i och med att den offentliga 

verksamheten klivit in i den privata sfären. Det skapar bland annat en situation där de inte 

får eller kan prata med sin myndighetsstämma eftersom de då inte fyller kraven som 

allmänheten ställer på datorförmedlad kommunikation på sociala medier. Men de kan heller 

inte prata med en allt för informell ton och utan förbehållning eftersom de då riskerar att inte 

bli tagna på allvar eller rent av bli straffskyldiga.  

För språkkonsultverksamhetens del finns det rekommendationer och vägledning i Ingrid 

Herberts och Helena Englund Hjalmarssons ”Språket i sociala medier” (2012). Boken ger 

praktiska råd om hur man på myndigheter och företag kan kommunicera på sociala medier 
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trots den svåra balansgången. Dessutom kan det vara viktigt att språkkonsulter fortbildar sig 

i att hantera kommunikation på sociala medier eftersom det tydligt är en arena som både 

myndigheter och företag etablerar sig i. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att se hur just ärendehantering sker på 

myndigheters Facebook- och Twitterkonton.  Eftersom ärendehantering är så pass central i 

många myndigheters närvaro på sociala medier vore det intressant att se hur 

ärendehantering skiljer sig i olika medier (mejl, Twitter, Facebook, telefon) och om något av 

medierna är mer effektivt och när. Övergripande kan det vara intressant att undersöka 

myndigheternas kommunikation mer djupgående i olika situationer på Facebook. Som 

exempel: I materialet syns det att Arbetsmiljöverket har en klar och tydlig språkhantering i 

sina inlägg medan de i sin fråga-svar-interaktion ofta använder en mer traditionell 

myndighetston. Finns det något syfte i det eller halkar de bara dit av vana? 
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Bilaga 1: skärmdump av Polisens inlägg och dialog 
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Bilaga 2: P1 och P1:1-3 

P1 Polisen (1) Vad skulle du göra med 3 600 kronor? 

(2) Det är vad du kan få i böter om du kör 26-30 kilometer i timmen för fort 

på en 50-väg.  

(3) Den 15-21april skärper Polisen hastighetskontrollerna runt om i landet.  

(4) Det främsta syftet med de ökade kontrollerna är att rädda liv och minska 

skadorna i trafiken. 

(5) Tänk på att sänka hastigheten. Det räddar liv. (5)  Och du sparar pengar. 

 

P1:1 Polisen Vad skulle du göra med 3 600 kronor? 

Det är vad du kan få i böter om du kör 26-30 kilometer i timmen för fort på en 

50-väg.  

Den 15-21april skärper Polisen hastighetskontrollerna runt om i landet.  Det 

främsta syftet med de ökade kontrollerna är att rädda liv och minska skadorna i 

trafiken. 

Tänk på att sänka hastigheten. Det räddar liv. Och du sparar pengar. 

P1:2 Otto En fråga då, Polisen. Hur mycket skulle tre kilometer för fort inbringa i 

böter??? Eller finns det en gräns när ni slutar med varningar och börjar med 

böter?  

P1:3 Polisen 3 km/h på en 30 km/h-väg upp tlll 50km/h-väg kan ge 2000 kronor i böter, på 

övriga vägar kan det ge 1500 kronor i böter.  

Men det du frågar efter är svårt att ge ett bra svar på då det varierar lite mellan 

mätmetoderna. Polisen mäter hastigheten med laserinstrument och 

genomsnitts-hastighetsmätare. Laserinstrumentet används när polisen står vid 

vägkanten och gör trafikkontroller, dessa är mycket tillförlitliga. 
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Bilaga 3: skärmdump Arbetsmiljöverkets inlägg och dialog 
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Bilaga 4: A2 och A7:1-2 

 
A2 Arbetsmiljöverket (1)Hej! 

(2)Gå in på vår webbplats och anmäl dig till Världsdagen för 

arbetsmiljö den 26 april. (3)Det är ont om platser, så du får skynda 

dig . (4) I år är temat psykosociala risker - metoder och verktyg. 

(5) Mvh, Kommunikationsavdelningen 

http://www.av.se/Aktuellt/kalendarium/2013_04_26.aspx 
 
 
A7:1 Magnus Har en liten fråga...Jag arbetar som skyddsombud på min 

arbetsplats och härommånaden så slog en av mina 

arbetskamrater omkull sig på en isfläck utanför entren så 

den personen blev sjukskriven...Min fråga lyder vilka har 

ansvar att behandla isfläcken,Ingen eller ansvarig 

fastighetsskötare?  

A7:2 Arbetsmiljöverket Hej Magnus! Om ni hyr lokalen borde det vara 

fastighetsägaren,men arbetsgivaren har ett ansvar att det 

blir gjort. Har ni anmält detta på anmalarbetsskada.se 

?Mvh Svarstjänsten 

 

http://www.av.se/Aktuellt/kalendarium/2013_04_26.aspx

