
YB SÖDERMALM
140 TECKEN UR VERKLIGHETEN

VIKTOR ADOLPHSON & HANS-OLOV ÖBERG



YB SÖDERMALM
VIKTOR ADOLPHSON & HANS-OLOV ÖBERG

140 tecken ur verkligheten



southside stories
www.southsidestories.se

© Viktor Adolphson och Hans-Olov Öberg, 2019 

yb södermalm: 140 tecken ur verkligheten 
Omslag: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design

Omslagsfoto: Helifilm.com
Författarfoto: Hans-Olov Öberg och Jesper Öberg

Inlaga: Tenenbaum Text

Tryckt av ScandBook AB, Falun, 2019 
isbn: 978-91-88725-30-1



Till kollegorna. Till de som kämpar dygnet runt, året runt med att 
göra samhället till en bättre plats. Till den blå familjen.
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MEDFÖRFATTARENS FÖRORD

En bok om ett sju år gammalt Twitterkonto med basen i Södermalms-
polisens verklighet, vad kan det egentligen bli? Borde inte resultatet 
vara ungefär som att skriva en dokumentärroman där samma sjuårspe-
riod studeras på avstånd genom ett hönsnät, ruta för ruta? 

Liknelsen är på sätt och vis korrekt. Men en studie av Twitterkontot 
YB Södermalm blir så mycket mer. Kontot är ett filter som väljer och 
väljer bort händelser i syfte att spegla det mest relevanta. Det har – även 
om det under största delen av sin existens skrivits av två olika polismän 
– en ton och därmed en sorts ”själ”. Tweets är begränsade i omfång vil-
ket gör att deras händelsebeskrivningar blir korthuggna, som ett slags 
Hemingwaysk isbergsteknik för it-eran. 

Det här är en viktig komponent. Läsarna, kontots följare och andra 
användare tvingas därmed tolka både det som skrivs och det som inte 
skrivs. Tweeten berättar ju bara en del av historien – resten uppstår i 
följarnas sinnen. Och som vår genomgång av de mer än 76 000 tweets 
som kontot skickat visar, är just följarengagemanget en stor del av hel-
heten. 

Under kontots livstid har snart sagt varje formulering blivit vägd på 
allmänhetens vågar, ordval har granskats och betydelser diskuterats. 
Inte sällan har debatten kring de händelser som kontot kommenterar 
uppstått just på grund av enskildheter. Vad är en ”kamphund”, och vad 
säger ordvalet om en polis som använder just det begreppet? Hur ser 
ett ”romskt” utseende ut? Vem är i polisens vokabulär att anse som en 
”kändis”? 

Även urvalet av händelser som tas upp på kontot, perspektiven i 
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tweetarna och ”tonen” kan bli föremål för isbergsprojicerande tolk-
ningar. Inte sällan kan en och samma formulering kritiseras som såväl 
ett utslag av vänstersympatier som en vilja att omvandla Sverige till ett 
”tredje rike”. En diktstrof placerad i en tweet om avhysningar kan miss-
tolkas som arrogans istället för vemod. Ett utelämnande av en brotts-
lings signalement tolkas som ”förtigande” av fakta. 

Därför blir kontots huvuduppdrag – vid sidan av de egna observatio-
nerna – att på ett tålmodigt och neutralt sätt besvara alla de kommen-
tarer som snart sagt varje meddelande genererar. Häri ligger ju också 
skillnaden mellan levande och automatgenererade konton. 

Precis som kontots tweets skrivs med olika avsikt och kan tolkas på 
många olika sätt, är det med den här boken. Den är en spegling av 
den verklighet som främst Södermalmspolisen befunnit sig i de senas-
te sju åren. Men under huvudtemat finns många andra strömningar 
– här finns humor, värme, självkritik, tragik, frustration, kultur, mat 
och glädje i balanserade proportioner. För den intresserade kan boken 
också läsas som ett insidertips från uppbyggnaden av ett av de mest 
lyckade och konsekventa Twitterkontona, eller varför inte som en frag-
mentarisk bokversion av tv-serien Stockholmspolisen? 

Nu trycker vi på ”send tweet”. Varsågod och läs!

Hans-Olov Öberg
Stockholm i mars 2019
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INLEDNING

Allt börjar med en första tweet i januari 2012:

YB Södermalm @YB_Sodermalm

Medan en patrull hjälper hem en förvirrad herre så åker andra till 

Nacka där en guldbutik rånats. Det är tvära kast i polisverksam- 

heten.

Några veckor tidigare har polismännen på Södermalm, Viktor Adolph-
son och Johan Säfström (den senare lämnade så småningom Twitter-
uppdraget och medverkar därför inte i arbetet med denna bok) fått 
frågan från Peter Ågren, dåvarande chef på Södermalmspolisen, om att 
starta ett lokalt Twitterkonto. Det är ingenting nytt i sig. Inom Polis-
myndigheten fanns redan då åtskilliga konton på sociala medier som 
Facebook och Twitter. Men någonting blir extra rätt med YB Söder-
malm. Kontot tar fart redan från början, och efter blott några timmar 
konstateras det i en tweet att det nu har mer än 900 följare. 

YB Södermalm @YB_Sodermalm

Vi har gått från 0–905 följare (är det ett nytt ord?) på några timmar. 

Internet kanske inte var en fluga ändå?

I början av mars stiger antalet följare till över 4 000 personer. Innan år 
2012 är över har siffran trefaldigats och följarskaran fortsätter att växa 
månad för månad. 

I skrivande stund – början av mars 2019 – är YB Södermalm med 
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sina 156 000 följare det största Twitterkontot inom polisen som sköts 
på ett personligt vis. Polisen Stockholm har 180 000 och polisen na-
tionellt 18 000 följare. Säkerhetspolisen har 74 000 följare. Men de 
tre senare är automatiska flöden. På polisens hemsida nämns samtidigt 
cirka 220 olika Twitter-, Facebook- och Instagramkonton för olika po-
lisverksamheter. 

– När kontot startade hade vi flera mål, berättar Viktor Adolphson. 
Vi ville släppa in allmänheten bakom kulisserna och skapa förståelse 
för vår verksamhet. Samtidigt hade vi förhoppningar om att vi skulle 
öka medborgarnas trygghet och i bästa fall minska brottsligheten med 
hjälp av kontot. Dessutom, inte helt oviktigt, var vi ändå så omskrivna 
att någon gott kunde ta på sig att klara upp missförstånd och rensa bort 
några av de värsta myterna. 

Från centralt håll fanns däremot inga givna strategier. Inte heller har 
kontot haft någon officiell ”högre ort” att rapportera till, även om av-
stämningar av formuleringar – ju känsligare händelse, desto viktigare 
– har gjorts regelbundet av kollegor med expertkunskap i juridik eller 
kommunikation. Man skulle däremot kunna påstå att riktlinjerna för 
polisens kommunikation i sociala medier har påverkats av YB Söder-
malms öden och äventyr. En slags learning by doing. 

En av de vanligaste myterna om kontot är förutsättningarna. ”Går 
mina skattepengar till att poliser ska sitta och twittra om sin dag istället 
för att jaga brottslingar?” brukar det heta. Ingenting kunde vara mer 
felaktigt. Mer än 90 procent av twittrandet sker på ledig tid. 

– Om vi nu ska ha ett Twitterkonto, går det ju inte att säga ”nej, 
klockan är fem, nu får du inga kommentarer”, konstaterar Viktor la-
koniskt. Men det innebär ju att kvällar, helger och lediga dagar ryker 
ganska regelbundet.

Det råder ingen tvekan om att YB Södermalm fyller en funktion. 
Den senaste månadsperioden har kontot haft hisnande 5,75 miljoner 
visningar och omnämnts över 6 000 gånger av andra twittrare. Var och 
en av de mest lästa tweetarna når hundratusentals läsare. Även om jäm-
förelsen haltar något, är det fler ”tittare” än exempelvis tv-program som 
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Efterlyst, Södertäljepolisen och Morden i Midsomer har. Men vad är det 
egentligen som lockar till engagemang? 

– Twitter är en del av vår samtid, vilket – på gott och ont – speglas i 
kontots flöde. Vi är alla medvetna om spelreglerna. Inte är vi ofelbara 
heller. Men – som det ofta brukar citeras just på Twitter: ”Skriver man 
om en synål, kan man ge sig fan på att någon enögd djävel tar illa upp.” 

Det finns förmodligen inte en sanning, eller en formel. Naturligtvis 
har kontot utvecklats och förändrats med resten av Twitter under de 
gångna åren. Men vår totalgenomgång av de 76 300 tweets som har 
publicerats sedan start ger ändå flera tydliga ledtrådar som presenteras 
i det följande. 
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