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Abstract		

Titel: “Polisen är kommunikation” 

Författare: Ebba Bergholtz och Felicia Kervefelt 

Handledare: Lena Lundgren 

Kurs: C-uppsats 15hp Mittuniversitet HT 2016 

Antal ord: 9051 

Problemformulering och syfte: 

Kritik har riktats mot polisens närvaro i sociala medier då samhället har ifrågasatt om polisen 

behöver lägga energi och tid på att närvara på dessa plattformar (Erlandsson 2015). Syftet 

med den här studien är att analysera vilka uppfattningar ett urval av Facebook-användare har 

om polisens kommunikation på Facebook, för att sedan jämföras med hur polisen vill framstå 

och om de arbetar strategiskt för att lyckas med detta på Facebook. 

Metod och material: För att svara på studiens syfte har studien en kvalitativ metod och utgår 

från intervjuer med två kommunikatörer från Polismyndighetens kommunikationsavdelning i 

Stockholm som har sociala medier som sitt största arbetsområde. Samt två fokusgrupper av 

totalt åtta Facebook-användare med olika kön och åldrar mellan 20 till 60 år.   

Huvudresultat: Polisens profil skiljer sig mot deras image på en del plan utifrån ett urval av 

Facebook-användare. Urvalet uppfattar polisen som tillförlitlig, med intressanta uppgifter 

men att Facebookinläggen ofta är tråkigt och krångligt skrivna. De har förväntningar på 

polisens kommunikativa arbete på Facebook som enligt de inte uppfylls. Detta medan polisen 

menar att deras arbete på Facebook är välfungerande då responsen är märkbart bra. I sin 

kommunikation på Facebook vill polisen framstå som mänsklig, lättförståelig, professionell 

och öppen. För att bibehålla detta arbetar de strategiskt med sin kommunikation då 

framförallt många regler och riktlinjer följs. 

Nyckelord: Polismyndigheten, Sociala medier, Profil och image, Strategi, Kommunikation 
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1	Introduktion	och	problemformulering 

”Varför varna varje gång? Ställ er vid skolor och plocka körkort istället”, ”Det hade varit 

bra om ni inte gick ut med sådant” är exempel på kritiska kommentarer polisens 

Facebookinlägg har fått. I det här fallet har Polismyndigheten på sin nationella Facebooksida 

kommunicerat ut att de den kommande veckan kommer att satsa mer på hastighetskontroller 

vid skolor och andra områden där många går och cyklar (Facebook 2016a). ”Kan jag 

verkligen lita på detta inlägg? Hur vet jag att ni är riktiga polisen och inte någon hittepå-

polis?” är ett annat exempel som en Facebookanvändare kommenterat. Detta förekommer i 

ett annat inlägg där polisen går ut med att felaktig information och falska varningar, som 

uppges komma från polisen, sprids i sociala medier (Facebook 2016b). 

 

Varför vi valt att belysa ovanstående kommentarer är att de motsäger sig Polismyndighetens 

syfte med att närvara i sociala medier, vilket är att i huvudsak minska brottslighet och öka 

tryggheten för samhällets befolkning (Polismyndigheten 2016, 13). Vi har identifierat fler 

motstridiga kommentarer i polisens Facebookinlägg, exempelvis de tidigare nämnda. En del 

Facebookanvändare menar alltså att brottsligheten inte minskar genom att polisen går ut med 

information om till exempel trafikkontroller, samt att tryggheten med hjälp av denna insats 

inte har ökat för alla. Vår uppsats kommer analysera relationen mellan polisens profil och 

image på Facebook, samt om de arbetar strategiskt med sin kommunikation på denna 

kommunikationskanal. 

 

Vad samhällets befolkning har för uppfattningar om polisarbetet på Facebook är något som 

inte belysts konkret tidigare. Eftersom polisens kommunikativa arbete får mycket 

uppmärksamhet i samhället är det intressant att undersöka vilka perspektiv ett urval av 

människor har kring det. Med sina 1,5 miljoner följare på sociala medier når polisen ut till en 

stor publik (Polisen 2016a). Utifrån detta undersöks vilken påverkan polisens kommunikation 

på Facebook har på individers uppfattningar. 

 

Allt polisen gör är kommunikation - Unni Jerndal, tidigare kommunikationsansvarig för 

Polismyndigheten (svenskpolis.se 2015). 

 

Polisen strävar efter en image som professionell och effektiv, engagerad, rättvis, som bemöter 

människor på ett bra sätt, skapar trygghet genom tillgänglighet och närvaro, uppmärksammar 

och stödjer människor i utsatta situationer samt ger bra service. Polismyndigheten har dessa 
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krav på den kommunikation som förmedlas till samhällets befolkning för att vinna deras 

förtroende (Rikspolisstyrelsen 2013, 9). Därför är det viktigt att klargöra hur uppfattningar 

om polisens kommunikativa arbete verkligen ser ut. För att få en så tydlig och intressant 

undersökning som möjligt kring detta kommer vår studie att fokusera på Facebook eftersom 

det är den kommunikationskanal där polisen har flest följare (Håkansson 2014). 

Uppmärksamhet får Facebookinläggen i form av gillamarkeringar, kommentarer och 

delningar (Facebook 2016c). Med tanke på detta når polisens Facebooksidor även ut till 

användare som inte följer dem vilket innebär att många tar del av information från polisen 

och är medvetna om deras närvaro på Facebook. Därmed finns det förutsättningar för fler 

olika uppfattningar angående polisens Facebookinlägg.  

2	Syfte	och	frågeställningar	

Kritik har riktats mot polisens närvaro i sociala medier då samhället har ifrågasatt om polisen 

behöver lägga energi och tid på att närvara på dessa plattformar (Erlandsson 2015). Syftet 

med den här studien är att analysera vilka uppfattningar ett urval av Facebook-användare har 

om polisens kommunikation på Facebook, för att sedan jämföras med hur polisen vill framstå 

och hur om de arbetar strategiskt för att lyckas med detta på Facebook. 

 

För att besvara syftet har dessa frågeställningar tagits fram: 

- Hur ser relationen ut mellan polisens profil och polisens image på Facebook? 

- Arbetar polisen strategiskt med sin kommunikation på Facebook? I så fall hur? 
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3	Bakgrund		

3.1	Begreppsbakgrund	

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som gör det möjligt för 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild och ljud. Detta 

skiljs från massmedier då sociala medier bygger på ett innehåll som produceras av människor 

som använder dem (Nationalencyklopedin 2016). 
 
Facebook är en plattform som ger människor möjligheten att dela information och göra 

världen mer öppen och ansluten. Människor använder Facebook för att hålla kontakten med 

vänner, upptäcka vad som pågår i världen och uttrycka vad som är viktigt för dem (Om 

Facebook 2016). Facebook har ett nyhetsflöde där händelser av Facebook-vänners aktivitet 

visas, det vill säga om de publicerar, gillar, kommenterar eller delar något inlägg. 

Nyhetsflödet visar även när Facebook-vänner gillar eller kommenterar inlägg från personer 

du inte är vän med eller sidor du inte följer (Facebook Hjälpcenter 2016). 

3.2	Empirisk	bakgrund	

Polismyndigheten har samhälleliga uppdrag (Polisen 2016c). Det är många regler och 

riktlinjer över vad som kan och får förmedlas till allmänheten, samt hur detta ska 

kommuniceras ut. I sitt arbete har kommunikatörerna därmed tillgång till en handledningsbok 

innehållande hur polisens arbete i sociala medier ska utföras på ett korrekt sätt 

(Polismyndigheten 2016). 

 

Scott Goodwin har skrivit boken “Facebookpolisen” där han berättar att han skrivit inlägg på 

Facebooksidan för polisen i Växjö och Alvesta. Enligt Goodwin ger Facebook allmänheten 

en inblick i polisens vardag på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Han menar att polisen 

drar stor vinning genom att dela med sig av polisens vardag på ett lättsamt och personligt sätt. 

Detta för att målgruppen för Facebook ska kunna identifiera sig med inläggen för att nå fler 

personer. En positiv effekt Goodwin nämner är att människor får möjligheten att använda 

sociala medier som ett forum där de kan uttrycka sitt stöd för polisen genom positiv feedback, 

vilket stärker polisernas motivation till att göra ett bra jobb. Han menar att innan polisen var 

närvarande i sociala medier var det i princip bara negativ feedback som nådde polisen, det 

vill säga klagomål via brev, e-post, personliga besök och anmälningar (Goodwin 2014, 12-

22). 
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4	Teori	och	tidigare	forskning		

Det finns forskning på hur myndigheter i allmänhet använder sig av sociala medier. 

Exempelvis menar Park m.fl. att myndigheter bör ha förståelse för materialegenskaper i 

sociala medier för att kunna öka sitt förtroende. I studien diskuterar författarna även att 

myndigheter bör använda sig av sociala medier för att nå ut med information och den service 

de besitter. De menar att när myndigheter finns på sociala medier skapas transparens och 

medborgarna tilldelas möjligheten att få sin röst hörd (Park m.fl. 2015, 630-639). 

  
För tillfället står forskningen i hur myndigheter kommunicerar i sociala medier samt varför 

det är till deras fördel att vara tillgängliga på dessa kanaler. Forskare har studerat just 

Polismyndighetens arbete i sociala medier. Det kan konstateras att detta under senare år har 

intresserat fler studenter, exempelvis menar Johanna Grundberg och Markus Magnusson att 

polisen kommunicerar olika på Facebook i olika län. De förklarar att inlägg skrivna för att 

väcka känslor får störst spridning (Grundberg & Magnusson 2014, 32). 

 

För en bättre förståelse av studiens forskningsproblem behövs en fördjupning inom 

varumärkesanalys, sociala medier och strategisk kommunikation. Detta eftersom denna 

undersökning har som syfte att svara på hur relationen ser ut mellan polisens profil och 

image, samt om polisen arbetar strategiskt på det sociala mediet Facebook. 

4.1	Varumärkesanalys	

Polisens varumärke kommer att analyseras genom att kopplas till image och profil, för att 

analysera relationen mellan dem. De flesta forskare förklarar image som den bilden 

omvärlden har av en organisation, medan profil är den bild organisationen vill förmedla till 

omvärlden (Falkheimer 2011, 105-106). Enlig jfr Gioia och Thomas (1996) kan profil även 

definieras som en önskad framtida bild som förmedlas i organisationens kommunikation. 

Alvesson (1990) menar att image skapas när personer har någon grad av direkt kontakt med 

ett visst objekt och påverkas av tillfällig och medierad information genom till exempel 

massmedier eller personer i vår närhet. Enligt Alvesson väger å andra sidan erfarenheter 

tyngre än information och därmed är det lättare att påverka att image överensstämmer med 

profil när människor har mindre erfarenheter av något (Heide, Johansson & Simonsson 2012, 

208-209). 
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Kotler m.fl. menar att image tar tid att bygga upp och kan inte kopieras av konkurrenter. 

Image är viktigt i alla organisationer, därför bör organisationer ha högre kvalité än sina 

konkurrenter genom att identifiera målgruppens förväntningar av organisationen. Författarna 

betonar att konsumenters lojalitet kan vara är den bästa mätning på en organisations kvalité 

(Kotler, Armstrong, Wong & Saunders 2008, 609).  

 

Relationen mellan image och profil hänger ofta samman men är sällan överens med varandra. 

Det är viktigt att organisationer är försiktiga med sin profilering eftersom den måste fungera i 

verkligheten (Falkheimer 2011, 106). 

 

Kennedy Laid har forskat inom varumärkesanalys och förklarar att konsumenters 

uppfattningar av ett företags identitet påverkas av deras uppfattning om hela varumärket. 

Enligt honom påvisar detta att medarbetare och deras attityder och beteenden har stor 

betydelse inom varumärkesidentitet (De Chernatony 2009, 50). Laid menar att målet med att 

arbeta strategiskt med varumärkesimage att säkerställa att omvärlden håller starka och goda 

tankar om organisationen (De Chernatony 2009, 13). 

 

Hatch och Schultz (2001) modell för företags varumärkeselement består av tre olika steg. 

Strategisk vision innefattar hur företaget skapar och uttrycker framtida mål. 

Organisationskultur handlar organisationens värderingar och normer som ska delas med alla 

medarbetare. Image förklaras som omvärldens helhetssyn på företaget. Dessa tre element 

skapar enligt Hatch och Schultz en stark och framgångsrik varumärkesidentitet för ett företag 

(De Chernatony 2009, 60-62). 

4.2	Sociala	medier		

Ämnet sociala medier kommer även belysas i studien. Helen Andersson betonar att fördelen 

med att kommunicera i sociala medier är att organisationen får ta del av direkta reaktioner. 

Den snabba responsen visar på hur läsarna uppfattar det som skrivs och gör det möjligt att 

bemöta kritiska röster och förtydliga det som är otydligt. Andersson menar att läsarnas tillit 

till en organisation som kommunicerar i sociala medier är viktig, för att de ska tro på det som 

skrivs samt få ökad kunskap, förändrade attityder eller bete sig enligt specifika instruktioner. 

Med anknytning till denna tillit påpekar Andersson även att diskussioner har förekommit, 

både i medier och bland allmänheten, kring om det lämpar sig att använda ironi i 
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kommunikationen mellan en organisation och dess intressenter i sociala medier (Andersson 

2014, 16-20). 

 

Bingham och Conner diskuterar ”ny social inlärning”. De menar att inlärning är vad som 

förändrar människor. Ny social inlärning kan enligt Bingham och Conner leda till att 

människor blir mer informerade, får ett bredare perspektiv och fattar bättre beslut genom att 

engagera sig tillsammans med andra. De anser att lärande sker med och genom andra 

människor och genom kommersiella verktyg, såsom Facebook, förstärks social inlärning. 

Vidare diskuterar de att sociala verktyg är kraftfulla byggstenar som kan förändra människors 

lärande och organisationers utveckling. I en värld av snabb förändring antyder Bingham och 

Conner att människor måste samla så mycket information som möjligt för att sedan sortera 

detta med vad som är relevant, vad vi redan vet och föra vidare information till andra 

människor som delar samma mål (Bingham & Conner 2010, 7-19). 

 

Bingham och Conner uttrycker att trots att vissa hävdar att sociala medier får människor 

ouppmärksammade tyder det enligt forskning på att vara lösningen till att fånga intressen. De 

förklarar även en undersökning av Thomas Davenport och John Beck på ”Accenture Institute 

for Strategic Change” som analyserar fram fyra faktorer, synnerligen förknippade med 

uppmärksamhet. Dessa faktorer är att meddelandet är personligt, att det framkallar en 

känslomässig reaktion, att det kommer från en pålitlig källa eller respekterad avsändare samt 

att det är kortfattat. Bingham och Conner antyder att alla dessa faktorer utmärker sig i sociala 

medier. Mediedelning är enligt dem uppmuntrande för ett samhälle eftersom de får 

möjligheten att ge feedback, ställa frågor och skicka meddelanden, bilder eller videos 

(Bingham & Conner 2010, 63-64). 

4.2.1	Mediernas	makt		

McCombs och Shaws (1972) konstaterar i sin studie att media inte har stor påverkan på hur 

publiken ska tänka, men att de däremot har ett stort inflytande på hur publiken bör tänka. 

Utifrån denna studie skapades begreppet dagordningsteorin (Gripsrud 2006, 66). 

Dagordningsteorin diskuterar McCombs och Shaw (2009) som att media styr över vad som 

finns på dagordningen. Utifrån denna teori besitter media stor makt över vad människor 

uppmärksammar (Balnaves, Donald & Shoesmith 2009, 65).  
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4.3	Strategisk	kommunikation		

För att får en tydlig förståelse för vad strategisk kommunikation är används följande citat från 

“Strategisk kommunikation - en introduktion”: 

 

Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av 

kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter och 

målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 

organisatoriska verksamhetsmål - (Falkheimer & Heide 2014, 89).  

 

Falkheimer och Heides målmodell för strategisk kommunikation består av fyra olika steg. 

Det första steget handlar om organisationens effektivitet, det vill säga kunskapen hos 

medarbetarna och att använda rätt kanaler, med rätt budskap på rätt sätt. De menar att det är 

viktigt att chefen är utbildad inom hur medarbetarna bör kommunicera med olika publiker på 

rätt sätt, internt och externt. Image är det andra steget och har stor betydelse i kommunikativa 

satsningar för att skapa, upprätthålla och förstärka hur omvärlden ser på en organisation. Det 

tredje är att strategisk kommunikation kan bidra till förändring och förstärkning av en 

organisations identitet. God kommunikation kan leda till en gemenskap kring värdegrunder, 

vilket gynnar organisationens vision och strategi. Det fjärde steget är att strategisk 

kommunikation ger ökad transparens eller öppenhet mellan organisationen och dess 

medarbetare, samt organisationen och dess omvärld (Falkheimer & Heide 2014, 183-185). 

 

Cutlip m.fl. menar att arbetsprocessen för publika relationer först handlar om att definiera 

problemet. Detta involverar undersökning och analysering av kunskap, åsikter, attityder och 

beteenden av de kan påverkas av en organisations lagar och regler. Det andra steget är att 

utifrån det första steget identifiera målgrupp, bearbeta en handlingsplan, kommunikativa 

strategier, taktiker och mål. Det tredje steget är att utifrån organisationens handlingsplan 

bestämma vem som ska kommunicera ut informationen var, när och hur. Det fjärde steget är 

att utifrån feedback utvärdera handlingsplanen, förberedelsen, utförandet och resultatet 

(Cutlip, Center & Broom, 2006, 282). 

 

Steyn (2007) beskriver företagets roll inom kommunikationsstrategi. Han betonar att det 

första steget i det kommunikativa strategiska arbetet är att en organisation bör analysera 

organisationen internt, exempelvis hur organisationens miljö ser ut. Vidare bör de analysera 

organisationens profil, vision, mission, värderingar, regler och kultur. Organisationen bör 
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skapa funktionella strategier som förbättrar relationen till dess intressenter genom att skapa 

en intressentkarta i tre olika steg. Det första steget är att undersöka konsekvenserna av 

intressenternas beteende, ovisshet och förväntningar av organisationen. Det andra steget är att 

göra en omvärldsanalys för att undersöka fenomen som kan påverka organisationens rykte. 

Det tredje steget är att en organisation bör vara medveten om allmänheten och andra som kan 

påverka organisationens rykte (Wiggrill 2011, 229). 

4.3.1	Trender	

Inom omvärldsanalys definieras en trend som en stabil, långsiktig, förändring i samhället 

avseende till exempel ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. 

Trender har en historisk utveckling som pågår hela tiden, det är en långsiktig förändring i en 

viss riktning. De hänger ofta ihop med varandra utifrån orsaker och påverkan eller mer 

komplicerade samband. En trend kan vara en drivkraft till en annan trend eller en konsekvens 

av en annan trend. Det finns megatrender som har längst räckvidd med långsiktiga 

förändringar i tid och rum, exempelvis globaliseringen, digitaliseringen och urbaniseringen. 

Medellånga trender har kortare räckvidd än megatrender i tid och rum, de kan vara både 

globala och regionala. Korta trender har en kort räckvidd i tiden, de är ofta lokala men kan 

även vara globala och regionala. Dessa är i de flesta fall kopplade till lättrörliga förändringar 

som matlagning, inredning, resmål och konsumenttrender (Genf & Laurent 2008, 23-24). 

5	Metod	och	material	

Denna empiriska undersökning är en beskrivande studie eftersom den undersöker och får svar 

på frågorna var, när, hur, vem och vilka (Esaiasson m.fl. 2012, 36). Kvalitativt material kan 

gälla exempelvis olika händelser, ett yttrande eller en bild. Utifrån en kvalitativ metod går det 

även att undersöka fenomen som är svåra att uppfatta direkt, såsom känslor, upplevelser, 

tankar och intentioner (Ahrne & Svensson 2016, 9). Eftersom denna studie undersöker hur ett 

urval av människor uppfattar polisens kommunikation på Facebook utgår den därmed från en 

kvalitativ metod. För att få svar på dessa uppfattningar intervjuas två fokusgrupper, samt två 

enskilda intervjuer med kommunikatörer inom polisen för att få svar på hur deras arbete ser 

ut. Med anknytning till dessa intervjuer är en kvalitativ metod välfungerande i vår studie. 
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5.1	Reliabilitet,	Validitet	och	Generaliserbarhet	

Reliabilitet bevisar om studien är trovärdig, det gäller att insamlingen av materialet är stabilt 

och överensstämmer med uppgiften. Detta kontrolleras genom att insamling av materialet 

upprepas fler gånger och ger samma resultat varje gång. Om en studie har väl utförda frågor 

och en bra metod som passar studien minskar risken för bortfall (Kylén 2004, 13).  

 

Validitet visar om studiens frågeställningar och teori har giltiga argument och rör sig inom 

ramverken (Ekström & Larsson 2012, 14). I validitet ingår både intern och extern validitet, 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet (Esaiasson m.fl 2012, 89). Den externa validiteten 

pekar på möjligheten att generalisera resultaten till en större population samt att kunna uttala 

sig om liknande fall som inte ingår i studien. Intern validitet betyder att man ska kunna göra 

välgrundade slutsatser inom sin studie (Esaiasson m.fl. 2012, 154). Begreppsvaliditet innebär 

att det finns en överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator samt 

att undgå systematiska fel. Med tanke på begreppsvaliditeten är det därmed viktigt att studien 

har ett tydligt syfte, en välarbetad teoretisk grund och en utförlig metod för att kunna mäta 

det som ska mätas, det vill säga att uppnå resultatvaliditet (Esaiasson m.fl. 2012, 57).  

 

För att skapa bra intern validitet har undersökningen tydliga resonemang kring de ställda 

frågorna och därmed kunna dra korrekta slutsatser. Vidare strävar inte studien efter att göra 

en generalisering. För att studien ska vara relevant och trovärdig jämförs den med tidigare 

forskning inom samma ämne för att se om dessa kommer fram till liknande resultat. 

 

Utifrån begreppsvaliditet är det viktigt att respondenterna i intervjuerna är relevanta personer, 

därför intervjuas kunniga kommunikatörer från polisens kommunikationsavdelning samt 

personer i fokusgrupperna som använder Facebook och är medvetna om polisens 

Facebooksida. All teori i studien är kopplad till studiens frågeställningar samt intervjufrågor, 

studien kan därmed uppnå god resultatvaliditet eftersom den har förutsättningar för att mäta 

det som ska mätas.  

5.2	Tillvägagångssätt		

Till att börja med eftersöks teori att koppla till frågeställningarna som ska besvaras. Teorier 

undersökningen fokuserar på är inom varumärkesanalys, sociala medier och strategisk 

kommunikation. För att få svar på studiens frågeställningar, “Hur ser relationen ut mellan 

polisens profil och polisens image på Facebook?” och “Arbetar polisen strategiskt med sin 
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kommunikation på Facebook? I så fall hur?”, intervjuas relevanta personer. Enskilda 

intervjuer med två kommunikatörer från Stockholmspolisens kommunikationsavdelning samt 

två fokusgrupper med totalt åtta Facebook-användare bokas in. Frågan gällande om polisen 

arbetar strategiskt med sin kommunikation utgår endast från resultaten i de enskilda 

intervjuerna. Frågeställningen “Hur ser relationen ut mellan polisens profil och polisens 

image på Facebook?” behöver få ett fulländat svar och utgår därmed både från de enskilda 

intervjuerna och fokusgrupperna. En intervjuguide har utformats utifrån studiens två 

frågeställningar. Till varje fråga har en motivering skrivits om varför det är relevant att få 

svar på detta i studien. Dessa motiveringar har noterats vid sidan av intervjuguiden för att 

hålla studien inom ramverken och lättare kunna koppla resultaten till teoriavsnittet. 

 

Både intervjuerna och fokusgrupperna är semistrukturerade, vilket betyder att de inleder med 

strukturerade och slutna frågor för att sedan övergå till mer öppna frågor där respondenterna 

kan tillägga mer egen information (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2016, 35-38). För att 

respondenterna i fokusgrupperna ska få en förståelse för polisens kommunikation på 

Facebook visas två av polisens Facebookinlägg som nämndes i introduktionen, gällande 

hastighetskontroller och falska Facebooksidor, samt en överblick över kommentarer på 

inläggen. Därmed kan respondenterna introduceras i ämnet och skapa en diskussion om de 

utvalda inläggen. Därefter övergår fokusgruppernas diskussion till frågeställningar kopplade 

till teorin och de får möjlighet att prata mer fritt om polisens kommunikation på Facebook. I 

resultatet går det att se om respondenterna har liknande uppfattningar eller om de skiljer sig 

åt, för att vidare kunna analysera och få en rimlig slutdiskussion.  

 

Eftersom denna kvalitativa studie bygger på intervju-momenten är det av yttersta vikt att 

fokus ligger på detta för att därefter kunna dra djupgående och utförliga slutsatser. För att 

uppnå korrekta resultat och slutsatser i studien är det viktigt att vi är väl förberedda med 

relevanta frågor inför intervjuerna och fokusgrupperna samt att vi under momentet håller oss 

inom ramarna för forskningsområdet (se bilagor, sida 29-30). Genom att undersöka hur 

polisen ser på sitt kommunikativa arbete och vilken image de strävar efter för att sedan 

jämföra det med fokusgruppernas perspektiv på detta kan vi fördjupa oss i relationen mellan 

polisens profil och image på Facebook. 
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5.2.1	Intervjuer		

Intervjuer används för att analysera hur en person uppfattar ämnet i fråga samt för att få fram 

utförlig information. I samtalet är det möjligt att både se och höra den språkliga och sociala 

kontexten. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne antyder att intervjuer inte säger allt men att det ger 

viktiga insikter (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2016, 35-38). Alla intervjuer kommer bestå av 

ett strategiskt urval genom ett på förhand styrt urval utifrån vissa kriterier som kön, ålder och 

yrke (Johannessen & Tufte 2003, 84-85). 

5.2.2	Urval	intervjupersoner		

Intervjuerna består av ett strategiskt urval genom ett på förhand styrt urval utifrån vissa 

kriterier (Johannessen & Tufte 2003, 84-85), i det här fallet yrke. Dessa intervjupersoner är 

Emma Sillman och Pär Lindroos som båda arbetar på Polismyndighetens 

kommunikationsavdelning i Stockholm och har sociala medier som sitt största arbetsområde. 

Detta för att kunna få svar på hur Polismyndigheten vill framstå på Facebook, samt för att få 

svar på om de arbetar strategiskt där. 

5.2.3	Fokusgrupper		

Fokusgrupper har visat sig vara en bra metod för att se hur människor tänker och talar om ett 

specifikt ämne, samt att därmed kunna föreställa sig verkligheten ur deras perspektiv och 

effektivt kunna ta reda på vad deras uppfattningar påverkas av. Med hjälp av målgruppens 

egna ord i en fokusgrupp kan studien vi få fram olika perspektiv på samma ämne (Dahlin-

Ivanoff 2016, 81). I fokusgrupper är det bra att ställa öppna frågor för att få bästa möjliga 

diskussion, det vill säga frågor som inte går att svara ja eller nej på utan kräver en egen och 

mer förklarande svarsformulering från den intervjuade (Barmark & Djurfeldt 2015, 34).   

5.3.4	Urval	Fokusgrupper	

Liksom intervjuerna består fokusgrupperna av ett strategiskt urval, med kriterierna olika kön 

och åldrar. Varje fokusgrupp består av två män och två kvinnor med åldrar mellan 20 till 60 

år. Genom att ha två mindre grupper kan en mer djupgående diskussion uppnås samt fokusera 

på varje enskilt perspektiv kring området. Till dessa fokusgrupper har personer med ett 

Facebook-konto kontaktats för att uppnå en så bra diskussion som möjligt.  
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5.1.3	Metodproblem	

Ett metodproblem studien har är att reliabilitet kan vara svårt att uppnå eftersom 

undersökningen inte kan generalisera på samma sätt som vid en kvantitativ studie. En 

kvantitativ studie kan enklare generaliseras och upprepa materialet för att få samma resultat 

varje gång. I en kvalitativ studie kan detta vara svårare eftersom det inte är ett matematiskt 

material utan ett muntligt material från intervjuer där svaren kan tolkas på olika sätt. Detta 

innebär att mer vikt ligger på att validiteteten i denna undersökning är välfungerande då 

reliabiliteten blir svårare. Om en studien har låg reliabilitet sänker det validiteten, däremot 

ökar inte alltid validiteten genom hög reliabilitet (Kylén 2004, 13).    

 

Eftersom detta är en kvalitativ studie är det svårt att få en helhetsbild av forskningsområdet 

då den analyserar mer ingående om ett specifikt fall (Ekström och Larsson 2010, 19). Kritiker 

för kvalitativa metoder menar att ett problem är att undersökningen kan bli subjektiv, det vill 

säga personlig eller vinklad (Bjereld m.fl. 2009, 117).  

6	Resultat	och	analys		

6.1	Fokusgrupperna				

Fokusgrupp	1	
Respondent	A:	Kvinna,	28	år	
Respondent	B:	Man,	32	år	
Respondent	C:	Kvinna,	54	år	
Respondent	D:	Man,	60	år	
	
Fokusgrupp	2	
Respondent	E:	Man,	23	år	
Respondent	F:	Kvinna,	25	år	
Respondent	G:	Kvinna,	49	år	
Respondent	H:	Man,	52	år	

6.1.2	Vad	tycker	respondenterna	om	polisens	arbete	på	Facebook?	

Alla respondenter tycker det känns naturligt att polisen har Facebook med tanke på den 

digitaliserade världen vi lever i och som ständigt utvecklas. Detta kan kopplas till Genf och 

Laurents teori om att exempelvis digitaliseringen är en så kallad megatrend, det vill säga att 

detta är en långsiktig förändring i tid och rum (Genf & Laurent 2008, 23-24). Detta kan tyda 
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på att polisen tar hänsyn till trender, vilket kan bero på att de ligger rätt i tiden med sitt 

arbete. 

 

Respondenterna är eniga om att de vill att polisen ska skriva mer om aktuella händelser. De 

anser att polisen borde bli mer som exempelvis internet-tidningar där information publiceras 

hela tiden när något händer. Fler respondenter diskuterar att polisen inte har resurser för att 

uppdatera sidan ofta. De anser att det skulle kunna vara en bra investering för polisen om de 

vill ha samhällets uppmärksamhet för att sprida viktig information. Många tycker att polisens 

Facebookinlägg är tråkiga med upprepad information och tycker att de ska skriva mindre om 

hur man går tillväga vid brottsfall, eftersom detta ofta är information många redan vet. 

 

Utifrån resultaten fångas inte respondenternas uppmärksamhet. Detta kan kopplas till 

Bingham och Conners antydande om att människor måste sortera information med vad som 

är relevant för dem, vad de redan vet och föra vidare information till andra människor 

(Bingham & Conner 2010, 11). De antyder att organisationer med sociala medier ska sträva 

efter att få folks uppmärksamhet, det ska vara personligt, känslomässigt, trovärdigt och en 

respekterad avsändare (Bingham & Conner 2010, 63-64). Det kan enligt denna teori betyda 

att polisen ska förändra Facebookinläggen till att väcka mer känslor genom att skriva om mer 

händelser. 

6.1.3	Varför	tror	respondenterna	att	det	finns	negativa	åsikter	om	polisens	engagemang	
på	Facebook?	

Fokusgrupperna är överens om att människor har åsikter om allt, de menar att människor ofta 

vill ifrågasätta statliga organisationers arbete och eftersom många människor är engagerade i 

polisens arbete går det inte att undgå kritiker. Fokusgrupp 1 diskuterar att kritiken skulle 

minska om polisen hela tiden var mer tydliga med vilka som skriver Facebookinläggen, samt 

att de har någon typ av kommunikationsutbildning. Kopplat till De Chernatonys teori om att 

ett strategiskt arbete med varumärkesimage krävs om omvärlden ska hålla starka och goda 

tankar om en organisation (De Chernatony 2009, 13). Detta kan betyda att polisen inte har en 

hållbar strategi för sitt Facebookarbete eftersom kritik finns. Några respondenter belyser å 

andra sidan att kritiska kommentarer kan vara bra för att företaget ständigt ska förbättras. 

Detta stämmer överens med Anderssons teori om att den snabba responsen från läsare på 

sociala medier möjliggör att bemöta kritiska röster och förtydliga det som är otydligt 
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(Andersson 2014, 20). Detta kan betyda att polisen drar nytta av att bemöta varenda kritisk 

kommentar eftersom en del läsare kan uppfatta information som otydlig. 

 

En diskussion skapas kring att polisen bör ha fler resurser till Facebook för att kontinuerligt 

uppdatera och hålla samma kvalité på alla Facebooksidor. Fler av respondenterna är eniga om 

att inläggen ofta är krångligt skrivna och att detta är viktigt för polisen att se över i varje 

inlägg för att undvika kritik. Många respondenter antyder att de hellre läser om 

samhällsarbeten på andra forum. Detta överensstämmer med de resonemang Kotler m.fl. har 

kring att organisationer bör ha högre kvalité än sina konkurrenter genom att identifiera 

målgruppens förväntningar (Kotler m.fl. 1996, 609). Denna teori kan tyda på att polisen 

behöver högre kvalité i en del inlägg eftersom respondenterna väljer att ta del av 

samhällsinformation på andra forum. Dessa andra forum kan därmed betraktas som 

konkurrenter till polisen eftersom deras arbete är att sprida riktig och trovärdig information 

om samhällsfrågor. 

 

Fler av respondenterna tycker att anställdas attityder och handlingar påverkar människors 

uppfattningar. Detta kan kopplas till Falkheimers teori om att image är omvärldens bild av 

företaget (Falkheimer 2011, 105). För att undvika kritik och hålla en bra image kan detta 

betyda att polisanställda ska vara försiktiga med vad de skriver både på polisens 

Facebooksidor och deras personliga Facebooksidor eller andra sociala medier som andra kan 

ta del av. 

6.1.5	Vad	tror	respondenterna	är	orsaken	till	att	polisen	har	stor	spridning	på	Facebook?	

Fyra av åtta respondenter följer polisen på Facebook eftersom de är nyfikna på polisens 

arbete. Vidare tror de att den stora spridningen beror på att människor vill vara med och 

förändra samhället genom att bidra med engagemang. Dessa resonemang kan kopplas till 

Bingham och Conners teori om att Facebook kan bidra till att människor blir mer informerade 

och får bredare perspektiv, som i sin tur leder till att människor fattar bättre beslut och får 

engagera sig med andra (Bingham & Conner 2010, 19). Detta kan betyda att polisens 

Facebooksidor påverkar människor till samhällsengagemang och bättre beslut. 

 

Några respondenter anser att förtroendet är större för det polisen publicerar på Facebook om 

sitt arbete än det som publiceras på andra forum som de menar kan utge falsk information. 

Detta överensstämmer med Davenport och Becks teori om att uppmärksamhet skapas om 
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källan är pålitlig (Bingham & Conner 2010, 63-64). Utifrån teorin tyder detta på att polisen 

har ett förtroende hos allmänheten eftersom många har valt att följa deras Facebooksidor. 

6.1.6	Vilken	typ	av	inlägg	fångar	respondenternas	intresse?	

Båda fokusgrupperna diskuterar att de vill läsa korta texter med en tillhörande bild som man 

lätt identifierar texten med. Fler av respondenterna anser dock att det bör finnas en 

balansgång mellan korta och längre inlägg. Respondenterna diskuterar att deras 

uppmärksamhet ökar när polisen skriver berörande inlägg. Fler av respondenterna betonar att 

detta kan bidra till att människor lämnar tips och vågar anmäla brott. Respondenterna D och 

G menar att de blir berörda med humor och anser att ungdomar kan få en bild av polisen som 

rolig, snäll och framförallt mänsklig.  

 

Respondenterna vill ha humoristiska, personliga och känslomässiga. Denna fråga kopplas till 

Davenport och Becks teori om uppmärksamhet i sociala medier. De betonar i sin 

undersökning att känslomässig reaktion kan skapa uppmärksamhet. Davenport och Becks 

diskuterar även att kortfattad information ökar uppmärksamheten (Bingham & Conner 2010, 

63-64). Detta kan betyda på att inlägg som är formella, opersonliga eller saknar humor lätt 

försvinner i nyhetsflödet med tanke på den mängd digital information människor tar del av i 

dagens samhälle. Detta kan kopplas till vad Genf och Laurent betonar inom omvärldsanalys, 

att trender har en historisk utveckling och pågår just nu. De menar att trender är stabila, 

långsiktiga förändringar i samhället (Genf & Laurent 2008, 23-24). Detta tyder på att det är 

viktigt för organisationer att göra omvärldsbevakningar för att hålla koll på vad deras 

intressenter tycker om organisationen och vad de vill ta del av mer. Omvärldens syn på saker 

och ting tenderar att förändras hela tiden och nya trender dyker upp varje dag.  

6.1.7	Anser	ni	att	polisens	information	alltid	går	att	lita	på?	Varför/Varför	inte?	

Respondenterna anser att information från polisens officiella konton alltid går att lita på. 

Respondent B förklarar att vem som helst kan skapa en Facebooksida som innehåller ordet 

“polisen”. Respondenterna menar att det alltid är viktigt för samhällets befolkning att vara 

källkritiska men ännu viktigare för Polismyndigheten att vara tydliga för att bibehålla sin 

trovärdighet. En del av de äldre respondenterna menar att de vänder sig till traditionella 

medier när något allvarligt händer, istället för att hålla koll på vilka sociala medier som är 

trovärdiga. De flesta av respondenterna menar att deras trygghet i samhället inte förändras 
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genom polisens Facebook, men att deras tillit för polisen ökar när de kan ta del av 

brottsförebyggande information. 

 

Detta stämmer överens med Anderssons teori om att det är viktigt för organisationer att deras 

läsare förlitar sig på dem när de kommunicerar i sociala medier. Hon anser att tillit leder till 

att läsarna tror på det som skrivs, ökar deras kunskap, förändrar attityder och får dem att följa 

specifika instruktioner (Andersson 2014, 16). Detta kan betyda att det är viktigt att polisen 

ofta hänvisar till de konton som är äkta för att inte förvirra allmänheten. Utifrån teorin kan 

detta även tyda på att läsarnas attityder och beteenden förändras genom att tilliten för polisen 

ökar, vilket kan minska brottsligheten. 

6.2	Enskilda	intervjuer	

6.2.1	Hur	vill	Polismyndigheten	framstå	på	Facebook?	

Pär är kort och konkret och förklarar att polisen vill framstå som en professionell och öppen 

myndighet där alla behandlas lika på Facebook. Emma uttrycker att de vill framstå som 

mänskliga men samtidigt menar hon att polisen måste anpassa sig till ett myndighetsspråk 

vilket kan bli byråkratiskt och tråkigt. Hon förklarar att Polismyndigheten helst inte ska 

använda humor, slangord eller göra smileys, polisen bör vara försiktig med ironi eftersom det 

kan uppfattas på olika sätt. Polisen vill inte att någon ska bli kränkt utan de vill ta hänsyn till 

alla och att polisens kommunikation ska vara lättförståelig för både barn och vuxna.  

 

Med anknytning till tillit påpekar Andersson att diskussioner har förekommit, både i medier 

och bland allmänheten, kring om det lämpar sig att använda ironi i kommunikationen på 

sociala medier (Andersson 2014, 16-20). Resultatet tydliggör Anderssons teori eftersom 

Polismyndigheten anser att det är olämpligt att använda exempelvis ironi kan bero på att 

polisen är en statlig organisation och inte vinstdrivande. 

6.2.2	Hur	upplever	respondenterna	läsarnas	respons	av	polisens	arbete	Facebook?	

Emma berättar att det var väldigt mycket hat när Facebooksidan startades men att responsen 

har blivit mer och mer positiv sedan dess. Både Pär och Emma uttrycker att responsen är 

märkbart bra i dagens läge. Emma förklarar att media däremot har stor påverkan på 

människors attityd till och bild av polisens arbete. 
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Alvesson (1990) menar att image skapas när personer har någon grad av direkt kontakt med 

ett visst objekt och påverkas av tillfällig och medierad information genom till exempel 

massmedier eller personer i vår närhet (Heide m.fl. 2012, 208-209). Dagordningsteorin är ett 

begrepp som enligt McCombs och Shaw innebär att media styr över vad som finns på 

dagordningen och har därför stor makt över vad människor uppmärksammar (Balnaves m.fl. 

2009, 65). Dessa teorier tyder på att klimatet i media spelar en stor roll i hur människor 

uppfattar polisen och deras arbete i exempelvis sociala medier. Respondenterna menar å 

andra sidan att responsen från samhället blir mer och mer positiv, vilket Facebook kan vara 

ett hjälpmedel för då polisen får möjligheten att påverka sin egen bild av organisationen. 

6.2.3	Vad	tror	respondenterna	är	orsaken	till	att	Polismyndigheten	har	stor	spridning	på	
Facebook?	

Både Pär och Emma menar att alla människor på något sätt blir berörda av polisens roll i 

samhället och vill därför få en inblick och engagera sig i deras arbete. Emma poängterar att 

Polismyndigheten har vågat lägga ansvar för konton på framförallt poliser vilket hon tror är 

en stor fördel eftersom polisen inte ska upplevas som en PR-maskin. 

 

Resultaten kan kopplas till Bingham och Conners teori om att Facebook kan skapa social 

inlärning genom att människor blir mer informerade och får bredare perspektiv. Detta menar 

Bingham och Conner kan bidra till att människor fattar bättre beslut och får engagera sig med 

andra (Bingham & Conner 2010, 19). Utifrån denna teori kan polisen ha stor spridning på 

Facebook eftersom de får människor engagerade, informerade och skapar bredare perspektiv. 

Detta kan bero på att Facebook möjliggör att upptäcka vad som pågår i världen och uttrycka 

vad som är viktigt. 

 

6.2.4	Tror	respondenterna	att	polisens	Facebook	ökar	tryggheten	och	minskar	
brottsligheten?	I	så	fall	hur?	

Pär tror att tryggheten kan öka när polisen delar med sig av hur brottsarbeten går till. Han 

menar att Facebook bidrar till att människor kan få en större förståelse för polisens arbete 

men att det är svårt att säga om det minskar brottsligheten. Emma tror å andra sidan att 

brottsligheten minskar och tryggheten ökar eftersom polisen delar brottsförebyggande 

information på Facebook. Hon förklarar att polisen kan samla in tips och vittnen med hjälp av 

Facebook och andra sociala medier vilket hjälper till att lösa brott, samt att tryggheten har 

ökat när människor ser på Facebook att polisen arbetar på nätterna när människor sover.  
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Utifrån Anderssons resonemang om att tillit ökar läsarnas kunskap samt förändrar deras 

attityder eller beteenden (Andersson 2014, 16) kan det vara viktigt för polisen att bibehålla 

allmänhetens tillit. Detta eftersom de vill öka tryggheten genom ökad kunskap om hur 

brottsarbeten går till, samt minska brottsligheten genom att förändra attityder mot polisen och 

förändra brottsliga beteenden i samhället. 

6.2.5	När	och	varför	skapade	polisen	konton	på	Facebook?	

2009 började Pär utforma en handledning för sociala medier och ungefär två år senare 

startades konton på sociala medier för att komma närmare allmänheten. Emma förklarar att 

andra i samhället tog polisens plats genom att starta fejksidor där falsk information spreds. 

Detta stämmer överens med Wiggrills teori om att en organisation bör skapa en 

intressentkarta genom att först undersöka konsekvenserna av intressenternas beteende, 

ovisshet och förväntningar av organisationen. Det andra menar han är att göra en 

omvärldsanalys för att undersöka fenomen som kan påverka organisationens rykte och det 

tredje att vara medveten om allmänheten och andra som kan påverka organisationens rykte 

(Wiggrill 2011, 229). Detta kan betyda att polisen har en strategi för sitt arbete, eftersom de 

analyserat fram att de behöver närvara på Facebook där både många intressenter och andra 

som kan påverka organisationens rykte finns. 

 

Polismyndigheten ville haka på trenden och finnas där allt fler människor fanns, vilket var på 

bland annat Facebook. Detta kan kopplas till Genf och Laurents teori om att exempelvis 

digitaliseringen är en så kallad megatrend, det vill säga att detta är en långsiktig förändring i 

tid och rum (Genf & Laurent 2008, 23-24). Detta kan tyda på att polisen tar hänsyn till 

trender, vilket kan betyda att de ligger rätt i tiden med sitt arbete. 

6.2.6	Har	polisen	någon	värdegrund	som	följs	på	Facebook?	I	så	fall	vilken?	

Pär förklarar att det är svårt för en myndighet som polisen att fastställa specifika värdeord, då 

situationerna kan se markant olika ut i polisens arbete. Emma framför däremot att polisen har 

en tydlig värdegrund som även ska följas på Facebook, vilket är att vara engagerade, 

tillgängliga och effektiva. De syften som finns i handledningen ska också följas och går hand 

i hand med värdegrunden.  
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Enligt Falkheimer och Heide är en värdegrund något som gynnar organisationens vision och 

strategiska arbete (Falkheimer & Heide 2014, 184). Eftersom polisen enligt Emma har en 

tydlig värdegrund som ska följas i allt polisarbete tyder denna teori på att polisen har en 

strategi för sitt kommunikativa arbete. Eftersom Pär däremot menar att denna värdegrund är 

svår för polisen att följa i alla situationer kan organisationens vision och strategiska arbete 

vara svår att förutsäga. 

6.2.7	Vad	har	polisen	för	målgrupp	på	Facebook?	

Pär och Emma är eniga om att polisens målgrupp är den breda allmänheten, men att de ibland 

fokuserar mer på en specifik grupp beroende på Facebookinläggets syfte. Pär exemplifierar 

med ett inlägg om drogen Spice där målgruppen främst är ungdomar, han menar att inlägget 

då har en tonalitet riktad till denna grupp. Polisen har därmed en tanke om vilken målgrupp 

de ska rikta sig till i sina Facebookinlägg.  

 

Inom arbetsprocessen för publika relationer menar Cutlip m.fl. att det handlar om att företag 

bör analysera kunskap, åsikter, attityder och beteenden av de som kan påverkas av 

organisationens lagar och regler, för att vidare kunna identifiera målgruppen (Cutlip m.fl. 

2006, 282). Utifrån denna teori kan det tolkas som att polisen har analyserat vilka som 

påverkas av polisens lagar och regler, för att kunna fokusera på en viss målgrupp i olika typer 

av inlägg. Detta kan tyda på att polisen har en tydlig strategi i arbetsprocessen med deras 

publika relationer. Falkheimer och Heide menar att en uttänkt målgrupp innebär att det är 

lättare för en organisation att uppnå övergripande organisatoriska verksamhetsmål 

(Falkheimer & Heide 2014, 89). Detta kan därmed vara ännu ett faktum på att polisen arbetar 

strategiskt. 

6.2.8	Har	polisen	några	riktlinjer	eller	policyer	att	följa?	I	så	fall	vilka?	

Pär berättar att de riktlinjer och policyer som måste följas först och främst är Sveriges lag, 

samt polisförordningen som handlar om hur en polis får uppträda i sin kontakt med 

allmänheten och hur en myndighet bör kommunicera. De följer även språklagen eftersom all 

information de ger ut ska vara lättförståelig. Emma förklarar att alla riktlinjer och policys 

som polisen ska ta hänsyn till finns i deras handledningsbok som består av ungefär 50 sidor. 

 

Inom Falkheimers och Heides målmodell för strategisk kommunikation handlar det första 

steget om en organisations effektivitet, det vill säga kunskapen hos medarbetarna och att 
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använda rätt kanaler, med rätt budskap på rätt sätt (Falkheimer & Heide 2014, 183). Detta är 

tydligt hos polisen, att det är viktigt för organisationen att alla får den handledning och 

kunskap som krävs för att kommunicera på rätt sätt i sociala medier. Detta kan bero på att 

Polismyndigheten är en stor organisation och att det därmed är viktigt att arbeta strategiskt 

för att alla ska kommunicera ut rätt budskap och följa rätt riktlinjer och policyer.  

6.2.9	Hur	ser	arbetet	ut	med	kommentarer?	

Pär och Emma förklarar att en myndighet måste svara på alla inkommande frågor och att de 

prioriterar de kommentarer som är relevanta för ämnet i inlägget först. Emma förklarar att 

hela myndigheten har ett gallringsbeslut, som är till för att ta bort kommentarer som bryter 

mot svensk lag eller mot Facebooks regler och sådant som inte håller en god ton. Polisen 

använder därför ett språkfilter som kräver att godkänna eller dölja dessa kommentarer. Pär 

betonar även att det tar väldigt mycket tid att svara på kommentarer och tiden räcker inte 

alltid till.  

 

Bingham och Conner menar att mediedelning är uppmuntrande för ett samhälle eftersom de 

får möjligheten att ge feedback, ställa frågor och skicka meddelanden, bilder eller videos 

(Bingham & Conner 2010, 63-64). Detta kan betyda att de är av yttersta vikt att alla 

kommentarer uppmärksammas av polisen för att värna om denna uppmuntran. 

6.2.10	Hur	arbetar	polisen	för	sin	profilering	på	Facebook?	

Pär och Emma förklarar att de inte har någon specifik strategi för polisens profilering på 

Facebook. De berättar att deras närvaro på Facebook är uppbyggt av 113 Facebooksidor och 

alla har stora friheter inom de juridiska gränserna, så länge de håller sig inom riktlinjerna och 

policyn. Emma påpekar att polisens olika Facebooksidor har olika typer av inlägg och att det 

inte finns något typiskt sätt att skriva på vilket hon menar fungerar bra eftersom det inte kan 

vara skrivet perfekt när de vill framstå som mänskliga.  

 

För att en organisation ska arbeta strategiskt med kommunikationsstrategi bör organisation 

enligt Steyn bland annat analysera organisationens profil och regler (Wiggrill 2011, 229). 

Utifrån denna teori kan det tolkas som att polisen arbetar med kommunikationsstrategi, 

eftersom de har en tydlig förklaring till varför de inte arbetar mycket med sin profilering på 

Facebook, samt att de har en regelram samtliga måste hålla sig inom.  
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6.2.11	Vad	skulle	polisen	eventuellt	kunna	utveckla	inom	kommunikationsarbetet	på	
Facebook?	

Pär tycker att polisen behöver få en bättre samordning genom att polischefer uppmärksammar 

hur man kan använda sociala kanaler i polisarbetet. Detta kan kopplas till Falkheimer och 

Heides modell för strategisk kommunikation, de menar att det är viktigt att chefen är utbildad 

inom hur medarbetarna bör kommunicera med olika publiker på rätt sätt (Falkheimer & 

Heide 2014, 183-185). Denna teori kan tyda på att alla polischefer behöver kunskap inom 

kommunikation med olika publiker för att organisationen ska kunna ha en hållbar strategisk 

kommunikation i polisarbetet. 

 

Både Emma och Pär betonar att utvärderingen av arbetet kan bli bättre, de anser att statistik 

måste undersökas mer för att nå ut till målgruppen. Emma förklarar att polisen har 

utbildningar två gånger om året där de går igenom vad som bör förbättras för att polisen ska 

få ett bättre förtroende och hålla anställda motiverade. Detta kan kopplas till Cutlips m.fl. 

modell för arbetsprocesser inom publika relationer. Ett steg är att utvärdera sin 

kommunikation baserat på feedback om vad som fungerar bra respektive dåligt (Cutlip m.fl. 

2006, 282). Detta är något både Pär och Emma tycker kan förbättras, vilket kan betyda att 

organisationen behöver se över sin arbetsprocess. 

7	Slutsatser	och	slutdiskussion	

För att svara på studiens frågeställningar presenteras slutsatser i detta kapitel, för att vidare 

presentera en slutdiskussion. Studien undersöker vilken bild ett urval av Facebook-användare 

har av polisens kommunikation på Facebook i jämförelse med hur polisen vill framstå där, 

samt om polisen arbetar strategiskt i sitt arbete på Facebook. 

7.1	Slutsatser	

En av frågeställningarna i vår studie är hur relationen ser ut mellan polisens profil och image 

på Facebook. Vi drar utifrån detta slutsatser om hur fokusgruppernas bild av polisen på 

Facebook ser ut. Denna studie kan inte dra några generaliserade slutsatser eftersom vårt urval 

endast består av åtta personer av de som använder Facebook i Sverige. Vi har däremot 

upptäckt att urvalet hade märkbart lika åsikter om polisens kommunikation på Facebook. 
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7.1.1	Image	

Image brukar beskrivas som den bild omvärlden har av en organisation (Falkheimer 2011, 

105-106). Fyra av åtta respondenter följer polisen på Facebook eftersom de är nyfikna på 

polisens arbete. Fokusgrupperna är å andra sidan eniga om att polisens kommunikation på 

Facebook ofta är tråkig, de hade uppskattat mer information om händelser som pågår i 

samhället. Respondenternas uppmärksamhet fångas i huvudsak genom inlägg som väcker 

känslor skrivet på ett humoristiskt, personligt eller berörande sätt, vilket de saknar i nuläget. 

 

Andersson menar att tillit är viktigt för att kunna öka läsarnas kunskap samt förändra attityder 

och beteenden (Andersson 2014, 16). Respondenterna är eniga om att deras trygghet inte ökar 

genom att polisen finns på Facebook, men att tilliten ökar när de delar information som är 

brottsförebyggande. Alla respondenter anser att polisen som informationskälla är trovärdig, 

men att de behöver fler resurser till sitt kommunikativa arbete för att hålla samma kvalité och 

engagemang på alla Facebooksidor. Fler respondenter tycker att inläggen många gånger är 

krångligt skrivna och att det är otydligt om det är en kommunikatör eller polis som 

uppdaterar Facebooksidorna. 

7.1.2	Profil	

För att få ett fullständigt svar på vår första frågeställning behöver vi dra en slutsats över hur 

polisens profil ser ut. Profil förklaras som den bild organisationen vill förmedla till 

omvärlden (Falkheimer 2011, 105-106). 

 

Emma och Pär anser att alla människor blir berörda av polisens roll i samhället och vill därför 

ge en inblick och skapa engagemang i deras arbete. Polismyndigheten vill framstå som 

professionell och öppen med en lättförståelig kommunikation. Emma poängterar att 

Facebookinlägg ofta skrivs av poliser vilket hon menar är en fördel för polisen för att framstå 

som mänsklig. Samtidigt menar hon att polisen måste ta hänsyn till ett myndighetsspråk 

vilket kan bli byråkratiskt och tråkigt. Hon förklarar även att polisen ska vara försiktig med 

att använda humor eftersom det kan uppfattas på olika sätt.  

 

Dagordningsteorin förklarar McCombs och Shaw som att media besitter stor makt över vad 

som hamnar på dagordningen och uppmärksammas av samhället (Balnaves m.fl. 2009, 65). 

Emma förklarar att media påverkar omvärldens bild av polisens arbete, om media riktar kritik 

mot polisen kan därmed omvärldens image av deras kommunikation på exempelvis Facebook 
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påverkas. Både Emma och Pär uttrycker å andra sidan att responsen från omvärlden 

mestadels är positiv och att arbetet på Facebook är välfungerande. 

 

Enlig Pär och Emma ökar tryggheten när polisen delar med sig av hur brottsarbeten går till. 

Pär anser att det är svårt att säga om det minskar brottsligheten medan Emma tror att det 

minskar när de delar brottsförebyggande information. Utifrån teorin om att tillit ökar läsarnas 

kunskap samt förändrar deras attityder och beteenden (Andersson 2014, 16) kan det vara 

viktigt för polisen att bibehålla allmänhetens tillit, för att öka tryggheten genom ökad 

kunskap om hur brottsarbeten går till, samt minska brottsligheten genom att förändra attityder 

mot polisen och förändra brottsliga beteenden i samhället. 

7.1.3	Strategisk	kommunikation	

Utifrån intervjuresultaten med kommunikatörer från polisen kan vi dra slutsatsen att polisen 

arbetar strategiskt med sin kommunikation på Facebook. Strategisk kommunikation innebär 

ledning, planering och genomförande av kommunikationsprocesser (Falkheimer & Heide 

2014, 89). Emma förklarar att polisen har en värdegrund att följa samt en uttänkt målgrupp. 

Genom en omvärldsanalys har de utformat en handlingsplan med riktlinjer och policyer över 

hur polisen ska använda sig av sociala medier i polisarbetet, för att sedan närvara på 

Facebook där många intressenter och andra som kan påverka organisationens rykte finns. 

Emma och Pär betonar att de inte har en specifik strategi för sin profilering på Facebook men 

att alla medarbetare måste följa polisen lagar och policys. Utifrån detta kan det tolkas som att 

polisen arbetar tydligt med sin kommunikationsprocess, eftersom de anser att polisens alla 

Facebooksidor skriva vad de vill så länge det håller sig inom regel ramen.  

7.2	Slutdiskussion	

Syftet med den här studien var att analysera vilka uppfattningar ett urval av Facebook-

användare har om polisens kommunikation på Facebook, för att sedan jämföras med hur 

polisen vill framstå och om de arbetar strategiskt för att lyckas med detta på Facebook. 

 

Utifrån resultaten finns det likheter och skillnader mellan fokusgruppernas uppfattningar om 

polisens kommunikation på Facebook och hur polisen vill framstå. De yngre respondenterna 

följer polisen på Facebook för att de är nyfikna och vill ta del av information om 

brottsarbeten, vilket stämmer överens med att polisen vill vara öppen med att ge inblick i 

polisarbetet och skapa engagemang i samhället. 
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Fokusgrupperna upplever inte att tryggheten ökar genom att polisen finns på Facebook, 

medan Emma inom polisen upplever att tryggheten kan öka genom att de delar 

brottsförebyggande information. Fokusgrupperna betonar å andra sidan att tilliten ökar när de 

kan läsa om information som är brottsförebyggande. 

 

De flesta i fokusgrupperna uppfattar att polisen ofta är tråkig i sin kommunikation, vilket 

beror på att polisen måste ta hänsyn till ett myndighetsspråk som de förstår kan bli 

byråkratiskt och tråkigt. Fokusgrupperna vill istället läsa mer humoristiska, personliga och 

känslomässiga inlägg, men trots att polisen vill framstå som mänskliga måste de vara 

försiktiga med att använda humor eftersom det kan uppfattas på olika sätt. Att inläggen ofta 

skrivs av poliser betonar polisen är en fördel för att framstå som mänskliga, fokusgrupperna 

är å andra sidan eniga om att det känns otydligt vilka som skriver varje inlägg. 

 

Något som kan upplevas som märkbart i studiens slutsatser av resultaten är att 

respondenterna från polisen är eniga om att deras arbete på Facebook är välfungerande, i och 

med att responsen till största del är bra. Medan fokusgruppernas respondenter framlägger 

mycket kritik och förväntningar på polisens kommunikation på Facebook som enligt de inte 

uppfylls, detta trots att endast åtta respondenter av Sveriges totala Facebook-medlemmar 

intervjuades.  

 

Eftersom vi kan dra slutsatsen att polisen arbetar strategiskt med sin kommunikation på 

Facebook, har de potential för att förbättra sin image eftersom denna i nuläget inte stämmer 

helt överens med polisens profil. Detta innebär att polisen utifrån ett strategiskt arbete av 

planering skulle kunna se över uppfattningarna deras målgrupp har av polisen på Facebook 

för att eventuellt bli mer sammankopplad med hur de vill framstå. 

 

Studien utgick från två olika fokusgrupper för att möjligen uppnå fler olika uppfattningar om 

polisens kommunikativa arbete på Facebook. Däremot höll respondenterna med om 

varandras uppfattningar i många av frågorna. Det som utmärker sig är att den äldre 

generationen är mer ifrågasättande till polisens Facebooksidor då de föredrar traditionella 

medier, medan den yngre generationen gärna läser information från polisens Facebooksidor 

om inläggen berör och handlar om aktuella händelser. 
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Studien har endast analyserat ett urval av Facebook-användares uppfattningar om polisens 

kommunikation på Facebook, därmed kan vidare studier genomföras med ett större material. 

Genom en kvantitativ studie skulle resultaten kunna generaliseras till en större population. 

Vidare skulle detta även kunna göras med en kombination av en kvalitativ metod och en 

kvantitativ metod, för att både kunna generalisera och analysera mer djupgående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 26 

8	Referenser	

Andersson, H. (2014). Skriva i sociala medier – i händelse av kris. Stockholm: Danagård 
LiTHO 
 
Ahrne, G, Svensson, P,. (2016) Att designa ett kvalitativt forskningsprojket. Ahrne, G.,    
Svensson, P (red.). Handbok i kvalitativa metoder (s 17-31). Interak: Liber  
 
Balnaves, M., Donald, S H., Shoesmith, B. (2009). Media theories & approaches - A global 
perspective. Kina: Palgrave Macmillan  

Barmark, M., Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda - att förstå och förändra världen 
med siffror. Poland: Dimografi  

Bjereld, U., Demker, M., Hinnfors, J. (2009). Varför Vetenskap?. (3 uppl.). Lund: 
Studentlitteratur  

Bingham, T., Conner, M. (2010). The new social learning - a guide to transforming 
organizations through social media. United States of America: American Society of Training 
& Development  

Cutlip, S M., Center, A H., Broom, G M. (2006). Effective public relation (9 uppl.). Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall.  

Dahlin-Ivanoff, S (2016). Fokusgruppsdiskussioner. Ahrne, G., Svensson, P (red.) Handbok i 
kvalitativa metoder (s. 81-92). Interak: Liber  

De Chernatony, L. (2009). Brand management - research, theory and practice. USA och 
Canda: Routledge  

Ekström M., Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. (2:3 uppl.). Lund: 
Studentlitteratur  

Erlandsson, Å. (2015). Sociala medier: Polisen störst i sociala medier. Tidning från polisen. 
hämtad 20/10-2016. Från svenskpolis.se. http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-
2015/Mars-2015/TEMA-Sociala-medierPolisen-storst--i-sociala-medier/ (Hämtad 9/11-2016)  

Eriksson-Zetterqvist, U., Ahrne, G (2016). Intervjuer. Ahrne, G., Svensson, P (red.), 
Handbok i kvalitativa metoder (s. 34-54). Interak: Liber  
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan - Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Paper & Tinta: Poland  

Facebook. (2016a). Polisens Facebooksida. 
https://www.facebook.com/polisen/photos/a.449422448452582.103675.211491712245658/1
135980969796723/?type=3&theater (Hämtad 9/11-2016)  



 27 

Facebook. (2016b). Polisens Facebooksida. 
https://www.facebook.com/polisen/posts/1187154721346014  (Hämtad 9/11-2016)  

Facebook. (2016c). Polisens Facebooksida. https://www.facebook.com/polisen/?fref=ts  
(Hämtad 9/11-2016)  

Facebook Hjälpcenter. (2016). Så här fungerar nyhetsflödet. 
https://www.facebook.com/help/327131014036297/?helpref=hc_fnav  (Hämtad 9/11-2016)  

Falkheimer, J. (2011). Media och kommunikation - en introduktion. (1:16 uppl.) Malmö: 
Studentlitteratur  
 
Falkheimer, J., Heide, M. (2014). Strategiskt kommunikation – En introduktion. Malmö: 
Studentlitteratur  

Genf, L., Laurent J. (2008). Omvärldsanalys i praktiken. (1:1 uppl.) Wilco: Liber  

Goodwin, S. (2014). Facebookpolisen. Falun: ScandBook 	

Gripsrud, J. (2006). Mediekultur och Mediesamhälle. (2 uppl.). Göteborg: Daidalos  

Grundberg, J., Magnusson, M. (2014). Sanning med modifikation - En kvalitativ studie om 
Polisens förtroendearbete på Facebook. C-uppsats. Mittuniversitetet, Institutionen för medie- 
och kommunikationsvetenskap. http://miun.diva-
portal.org/smash/get/diva2:797097/FULLTEXT02.pdf (Hämtad 9/11-2016)  

Heide, M., Johansson, C., Simonsson C. (2012). Kommunikation i organisationer. (2 uppl.) 
Stockholm: Liber 
 
Håkansson, C. (2014). En miljon följer Polisen i sociala medier. Nyhet från 
Rikspolisstyrelsen. https://polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Gemensam/En-miljon-foljer-Polisen-
i-sociala-medier/ (Hämtad 9/11-2016).  

Johannessen, A., Tufte P A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (1 uppl.) 
Malmö: Liber  
 
Kotler, P., Armstrong, G., Wong V,. Saunders, J. (2008). Principles of Marketing. (5 uppl.). 
Edinburgh: Pearson Education  
 
Kylén, JA. (2004). Att får svar: intervjuer, enkät och observation. (1 uppl.) Stockholm: 
Bonnier utbildning  
 
 
 



 28 

 
Nationalencyklopedin. (2016). Sociala medier. 
http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier (Hämtad 
17/11-2016)  
 
Om Facebook. (2016). Företagsinformation. 
https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?ref=page_internal  (Hämtad 9/11-2016)  
 
Park, M J*., Choi, H., Kim, S K., Rho, J J. (2015). Telematic and Informatics: Trust in 
government’s social media service and citizen’s patronage behavior, 32(4), 629-641. DOI: 
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1016/j.tele.2015.02.006 (Hämtad 9/11-2016)  
 
Polismyndigheten. (2016). Handledning polisen i sociala medier (2:4 uppl.). Stockholm: 
Polismyndigheten. 
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Utvärderingar/2013%20utvärderingsrap
porter/Utvardering_Polisens_narvaro_i_sociala_medier.pdf (Hämtad 9/11- 2016)  

Polisen. (2016a) Det här är polisen. (upplaga 300ex). Stockholm: polisen. 
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Om%20polisen/Nationellt/Folder_Det-
har-ar-Polisen_150623_webb.pdf (Hämtad 9/11-2016)  

Polisen. (2016b). Så arbetar Polisen. https://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/  
(Hämtad 16/11-2016)  

Rikspolisstyrelsen. (2013). Utvärdering: Polisens närvaro i sociala medier. RPS Rapport. 
Stockholm: Brit Stakston, JMW Kommunikation och Rikspolisstyrelsen. 
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Utvärderingar/2013%20utvärderingsrap
porter/Utvardering_Polisens_narvaro_i_sociala_medier.pdf (Hämtad 9/11-2016)  

Svenskpolis.se. (2015). Polisen är kommunikation. 
http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2015/April-2015/Polisen-ar-kommunikation/ 
(Hämtad 9/11-2016)  

Wiggrill Mm M. (2011). Strategic communication management in the non-profit sector: a 
simplified model. 11(4) 226-235 DOI: 
http://onlinelibrary.wiley.com.proxybib.miun.se/doi/10.1002/pa.415/epdf  (Hämtad 14/11- 
2016)  

	

 



 29 

9	Bilagor	

9.1	Bilaga	1	Intervjuguide	fokusgrupper		

Introduktionsfrågor:  

1. Följer ni polisen på Facebook? Varför/Varför inte?  

2. Har ni själva kommenterat/gillat/delat någon gång? Varför/Varför inte? 

3. Vad tycker ni om dessa två exempel på Facebookinlägg från polisen, som fått ett 

flertal kritiska kommentarer (se introduktion, sida 1)? 

 

Hur ser polisens image ut? 

1. Vad tycker ni om polisens arbete på Facebook? 

2. Varför tror ni att det finns negativa åsikter om att polisen engagerar sig på Facebook? 

3. Vad tror ni är orsaken till att polisen har stor spridning på Facebook? 

4. Vilken typ av inlägg skulle fånga ert intresse? 

5. Tycker ni att polisen alltid går att lita på? Varför/Varför inte? 
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9.2	Bilaga	2	Intervjuguide	enskilda	intervjuer	

Introduktionsfrågor: 

1. Berätta lite om dig själv 

 

Hur ser polisens profil ut? 

1. Hur vill Polismyndigheten framstå på Facebook? 

2. Hur upplever ni läsarnas respons av arbetet ni gör på Facebook? 

3. Vad skulle ni säga är orsaken till att Polismyndigheten har så pass stor spridning på 

Facebook? 

4. Tror du att polisens Facebook ökar tryggheten och minskar brottsligheten? 

 

Arbetar polisen strategiskt med sin kommunikation på Facebook? 

1. När och varför startade polisen Facebook? 

2. Har ni någon värdegrund som följs på Facebook? I så fall vilken? 

3. Vad har ni för målgrupp på polisens Facebooksida? 

4. Har ni några riktlinjer eller policyer att följa? I så fall vilka? 

5. Hur ser arbetet ut med kommentarer? 

6. Hur arbetar ni för er profilering på Facebook? 

7. Vad skulle polisen eventuellt kunna utveckla inom kommunikationsarbetet på 

Facebook? 


