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Abstract
Syftet med denna studie har varit  att undersöka hur yrkesverksamma poliser förhåller sig till 

sociala medier i sitt privatliv samt om deras förhållningssätt förändrats över tid som en följd 

av polisyrket. Studien är utförd med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer 

genomförts med tre manliga och fyra kvinnliga ordningspoliser med en tjänstgöringstid 

mellan tre och elva år, samtliga yrkesverksamma i en mellanstor svensk stad. Intervjuerna 

transkriberades och texten analyserades i syfte att finna teman och kategorier.

Resultatet visar att respondenterna har ett restriktivt förhållningssätt till sociala medier. Detta 

visar sig bland annat  genom att de har en stängd profil och noggrant överväger vilka de 

accepterar som vänner på de sociala medierna. De är även försiktiga med hur och vad de 

publicerar i sina statusuppdateringar. De är medvetna om riskerna med sociala medier men 

menar att fördelar så som möjligheten att hålla kontakt med familj och vänner överväger 

nackdelarna. En förändring i förhållningssättet till de sociala medierna kan även ses i 

samband med eller strax efter det att respondenterna börjat arbeta som polis.

Nyckelord: polis, sociala medier, otillåten påverkan, stalkning, cyberstalking
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1 Inledning 
I Sverige lever vi i dag i en demokrati, ett  rättssamhälle, där det finns lagar och regler 

baserade på gemensamma normer och värderingar. För att vårt rättssamhälle ska fungera finns 

det tjänstemän som aktivt  arbetar för att lagar och regler efterföljs och att den moderna 

formen av ett rättssamhälle kan fungera och upprätthållas. I en perfekt värld skulle dessa 

tjänstemän kunna utföra sina uppdrag och arbetsuppgifter utan att någon, genom hot våld eller 

andra olagliga handlingar, försöker påverka dem i deras yrkesutövning. Tyvärr så lever vi inte 

i en perfekt värld, varje dag utsätts tjänstemän för hot, våld, trakasserier och andra former av 

otillåten påverkan. Hot, våld, trakasserier och olika former av otillåten påverkan förekommer 

även inom andra yrkeskategorier men när det drabbar personer verksamma inom kontroll- och 

rättskedjan kan det anses vara särskilt allvarligt.

Innan internets intåg i det moderna samhället var exempelvis framförandet av hot eller 

genomförandet av trakasserier beroende av att både förövare och offer befunnit  sig på samma 

plats, alternativet har mer eller mindre varit  för förövaren att använda sig av konventionell 

postgång eller telefon. Med de tekniska lösningar, framförallt  baserade på internet, som 

kommit under de senaste årtiondena finns helt andra möjligheter och fler alternativ för en 

förövare att hota, förfölja, kartlägga eller trakassera en person. De kanske vanligaste 

internetbaserade verktygen för ovan nämnda aktiviteter idag är olika former av sociala medier 

och forum. Det finns idag forskning som visar att människor mer och mer lever sitt  sociala liv 

genom internet och sociala medier (Nordicom 2009:2ff). Det finns även forskning som slår 

fast att hot, förföljelse, kartläggning och trakasserier förekommer på internet och de sociala 

medierna (Reyns 2010:101). Hur tjänstemän som dagligen får utstå exempelvis hot och våld i 

sin yrkesutövning förhåller sig till de sociala medierna och i vilken utsträckning de utsätts för 

dessa brott via dessa kanaler i sin roll som privatperson är däremot ett tämligen outforskat 

område, om än minst lika viktigt.

Denna uppsats är därför tänkt att ge en bättre insikt och en tydligare bild av hur tjänstemän 

inom kontroll- och rättskedjan förhåller sig till de sociala medierna i sitt privatliv och om/hur 

de kunskaper och erfarenheter de fått i sitt yrke på något sätt påverkat deras förhållningssätt 

till sociala medier. 
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För att  avgränsa forskningsområdet har vi valt att  rikta vår undersökning mot 

yrkesverksamma ordningspoliser i en mellanstor svensk stad. Ordningspoliser är en informell 

benämning på de poliser vars främsta uppgift är att upprätthålla ordning och säkerhet 

(Nationalencyklopedin). Valet föll på ordningspoliser eftersom de är ute och träffar många 

människor i sin yrkesutövning och därför i högre grad blir utsatt för hot och våld än 

exempelvis en person som sitter på ett kontor. En mellanstor stad blev det eftersom vi ville ha 

en stad där det finns mycket människor samtidigt som risken för att en polis blir igenkänd 

utanför tjänsten kan anses vara större om invånarantalet inte är för stort. Empirin i 

undersökningen bygger på intervjuer med män och kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund 

samt med olika lång tid inom yrket.

1.1 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma poliser förhåller sig till sociala 

medier i sitt privatliv samt vilken inverkan yrkesvalet har eller har haft på detta 

förhållningssätt.

1.2 Frågeställningar

Hur förhåller sig den enskilde polisen till sociala medier i sitt privatliv?

Hur påverkas förhållningssättet till sociala medier, över tid, till följd av yrkesvalet och i så fall 

på vilket sätt?
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2 Bakgrund
I samband med de efterforskningar vi gjort inför studien har vi inte hittat någon forskning 

som behandlar hur poliser eller andra tjänstemän förhåller sig till sociala medier i sitt 

privatliv. Det finns inte heller särskilt mycket forskning kring hur, eller i vilken utsträckning, 

poliser eller andra tjänstemän blir utsatt för någon form av otillåten påverkan i sitt privatliv 

som direkt eller indirekt kan kopplas till deras yrkesutövning. Den begränsade forskning som 

finns på området kan bara slå fast att det förekommer, exempelvis brottsförebyggande rådets 

rapport “Stalkning i Sverige - omfattning och åtgärder” (Dovelius, Holmberg & Öberg 

2006:3). Däremot finns forskning på områden som rör hot och stalkning på internet, 

användandet av sociala medier samt otillåten påverkan på polisväsendet. Den forskning som 

rör dessa tre områden sammanfattar vi och belyser under denna rubrik.

2.1 Cyberstalking och Stalkning 

Det som i dagligt tal ibland kallas för ”Stalkning” kallas inom rättsväsendet för olaga 

förföljelse. Polisen definierar begreppet som en gärningsperson som upprepade gånger begår 

brott mot en och samma person. Dessa brott måste vara ett eller flera av: olaga tvång, olaga 

hot, misshandel, hemfridsbrott, ofredande, sexuellt ofredande, försök till skadegörelse eller 

skadegörelse samt överträdelse av kontaktförbud. Brotten ska på något  sätt ingå i en upprepad 

kränkning av den utsatta personens integritet (Polisen 2012).

Cyberstalking är ett begrepp som syftar på en speciell form av stalkning som utförs på 

internet med hjälp  av de verktyg som finns där, exempelvis bloggar, chattar, e-mail, och all 

annan användning av elektronisk kommunikation som av mottagaren kan anses vara stötande, 

hotande eller kränkande. Även om stalkning, eller olaga förföljelse, är ett både känt och 

tämligen väl utforskat område så är Cyberstalking ett relativt nytt och outforskat område 

vilket förmodligen beror på att internet är relativt nytt vilket också innebär att även arenan för 

cyberstalking är något nytt (Reyns 2010:99).

Även om de flesta människor kanske har en uppfattning av vad cyberstalking innebär så kan 

definitionen förefalla aningen svår att  greppa och det finns ganska många beteenden vilka 

förekommer på internet som faller inom definitionen. En väsentlig del i cyberstalking är att 
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förövaren använder ett eller flera av de verktyg som finns tillgängliga på internet för att 

antingen övervaka eller kontakta en person upprepade gånger utan att ha ett giltigt skäl för 

detta. Situationen kan sedan utvecklas exempelvis genom att förövaren fortsätter att kontakta 

offret trots uppmaning om att sluta, att förövaren i någon form utger sig för att vara offret  i 

avsikt att skada denne eller genom att förövaren fortsätter att  upprepade gånger hota eller 

trakassera offret tills en känsla av otrygghet uppstår hos offret (Reyns 2010:101).

Internets uppbyggnad och funktioner medför att det är en utmärkt plattform för stalkning. En 

av anledningarna till detta är att internet möjliggör en väldigt enkel och lättillgänglig form av 

kommunikation och dessutom möjliggör för förövare och offer att närma sig varandra mer 

eller mindre oberoende av rumsliga förutsättningar. Detta medför även att cyberstalking är ett 

brott som är väldigt svårt att förebygga (Reyns 2010:100).

En annan aspekt som bör vägas in när det  gäller cyberstalking är hur väl förövaren känner 

offret och vilken relation som finns mellan dem samt vilken information en möjlig stalkare 

redan besitter. Ett bra sätt  att skydda sig mot en möjlig stalkare kan vara att vara restriktiv 

med vilken sorts information som finns att ta del av på nätet, exempelvis information om den 

egna personen och kontaktuppgifter. Genom detta förhållningssätt kan en person undvika att 

bli utsatt för stalkning av en okänd förövare. Om förövaren däremot redan besitter nödvändig 

information, exempelvis hemadress, hjälper inte detta förhållningssätt för att undvika ett olaga 

förföljande (Reyns 2010:100).

Hur förekomsten av cyberstalking ser ut är än så länge relativt svårt att urskilja. Detta på 

grund av flera orsaker. Bland annat  att den forskning som hittills finns är gjord på enskilda 

grupper i samhället, exempelvis studenter, och att definitionen av cyberstalking ännu så länge 

varierar ganska mycket. En annan orsak till att  förekomsten av cyberstalking är svår att 

överblicka är att de studier som gjorts är relativt små på så sätt att de inte omfattar särskilt 

många respondenter. En studie utförd i slutet  av 2000-talet i USA visar dock att 14 av 1000 

personer över 18 år blivit utsatt för någon form av olaga förföljelse och av dessa var det drygt 

26 procent som dessutom på ett eller annat sätt  blivit utsatta för olaga förföljelse av den form 

som faller inom den definition av cyberstalking som beskrivits ovan. Förutom detta finns det 
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ett antal mindre empiriska studier som bekräftar att cyberstalking förekommer (Reyns 

2010:101).

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) fick 2005 i uppdrag av den svenska regeringen att bland 

annat undersöka förekomsten av stalkning i Sverige. Inom detta uppdrag genomförde BRÅ en 

studie som gick ut till 4000 slumpvis utvalda personer mellan 18 och 79 år bosatta i Sverige, i 

studien gjordes ingen skillnad på stalkning respektive cyberstalking. Resultatet visade att 9 

procent av de tillfrågade någon gång blivit utsatta för upprepade trakasserier, av dessa var 75 

procent kvinnor. 2.9 procent av de tillfrågade hade dessutom blivit utsatt någon gång under 

det senaste året för upprepade trakasserier av en och samma person, (4 procent av kvinnorna 

och 1,6 procent av männen) (Dovelius, Holmberg & Öberg 2006/3:29). I samband med den 

nyss nämnda studien gjorde BRÅ även en mindre undersökning om hur stalkning kan gå till i 

samband med yrkeslivet. För detta ändamål gjordes en studie på ett antal personer som tillhör 

yrkesgrupper som kan ses som extra benägna att bli utsatt för stalkning, detta var psykiatriker, 

åklagare och riksdagsledamöter. Studiens syfte var inte att undersöka förekomsten av 

stalkning i just dessa yrkesgrupper utan att undersöka i vilka former stalkning kan 

förekomma. Undersökningen visade att de vanligaste former av trakasserier som förekom var 

genom telefon, brev eller e-mail. Hela 90 procent av de som svarade hade blivit kontaktade 

genom ett eller flera av dessa tre sätt (Dovelius, Holmberg & Öberg 2006/3:40ff). Med 

anledning av att en stor andel av de internetbaserade plattformar där cyberstalking kan 

förekomma är sociala medier ämnar vi under nästa rubrik belysa en del av den forskning som 

finns rörande de sociala medierna.

2.2 sociala medier

Den definition vi valt att använda oss av när det gäller sociala medier är: En internetbaserad 

tjänst som möjliggör för användarna att konstruera en helt  eller delvis offentlig profil inom ett 

begränsat system, upprätta en lista över andra användare med vilka de har någon form av 

koppling och där användarna kan se och jämföra sin egen lista över användare med andras 

listor inom systemet. Dessa kopplingar och dess natur kan variera mellan olika former av 

internetbaserade tjänster. I denna definitionen görs även en skillnad på internetbaserade 

tjänster för nätverkande och det som kallas sociala medier. Detta på grund av att nätverkande 

mer syftar på kontaktskapande mellan individer som inte känner varandra och även om detta 

9



går att göra inom ramarna för sociala medier så är det inte det primära användningsområdet 

för de flesta sociala medier, det är inte heller det som skiljer dem från andra sorters 

internetbaserade kommunikationsformer (Boyd & Ellison 2007:211).

Det liv som vi lever i dagens samhälle går mer och mer ut på att hantera de snabba 

förändringar som vi hela tiden utsätts för. Genom den ökade användningen av media samt 

informations- och kommunikationsteknologi de senaste årtiondena har dessa förändringar 

både blivit fler och tydligare. Forskning genomförd i så varierande länder som USA, Finland, 

Nederländerna, Sydkorea och Brasilien visar en tydlig och konstant ökning av den tid som vi 

använder oss av olika former av media och att dessa medier appliceras på allt fler 

användningsområden i det vardagliga livet. Faktum är att medier och teknologi i olika former 

inte är någonting som vi själva kan välja huruvida vi ska använda oss av, och på vilket sätt, 

utan att det istället är som en samhällelig aktör som hela tiden påverkar oss på en mängd olika 

sätt. Vare sig vi vill eller inte. I takt med att olika medier blivit allt vanligare och allt mer 

använda till olika uppgifter har de också blivit osynliga i den bemärkelsen att vi inte ser det 

som formar våra liv mest. Denna osynlighet  exemplifieras också genom att de medier vi 

använder försvinner från vårt medvetande när de används intensivt (Deuze 2011:137).

Den moderna formen av sociala medier ger också användarna en möjlighet att själva skapa 

den verklighet i vilken de lever. En verklighet som går att  forma, manipulera, pausa och 

påskynda genom exempelvis publicerande av texter eller bilder. Detta har även medfört att 

människans uppfattning av rum och tid har förändrats under den senare delen av 2000-talet 

fram till idag. Ett exempel på detta är det sätt på vilket det idag går att  resa mellan olika 

platser eller kommunicera över långa avstånd på mycket kort tid (Deuze 2011:137ff).

Enligt Nordicom-Sveriges internetbarometer från 2009 har 90 procent av Sveriges invånare 

mellan 9 och 79 år tillgång till internet i sitt hem. Bland ungdomar mellan 15 till 19 år är 

siffran närmare 100 procent. Bland dessa är också möjligheten till åtkomst av internet  via en 

annan apparat än dator, exempelvis mobiltelefon, relativt vanligt förekommande. Enligt 

Nordicom har även användningen av olika medier ökat  under de senaste 30 åren, från ca 40 

minuter per dag till dagens 6 timmar. I denna tid är även traditionella medier så som radio och 

TV inräknade men även tiden som läggs på dessa minskar till fördel för de nya medierna som 

finns tillgängliga på internet. En vanlig dag är det 26 procent av Sveriges befolkning som 
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använder sig av någon form av sociala medier och lika många som använder sig av internet 

till mer traditionella medier. Det är till största delen yngre personer som använder sig av 

sociala medier medan de äldre personerna mer använder internet för mail-konversationer och 

informationssökning (Nordicom 2009:2ff). Ett av de mest populära sociala medierna med 

över 1,1 miljarder aktiva användare per månad från hela världen är Facebook (Facebook 

2013).

En undersökning gjord i USA 2007 om Facebookanvändares integritet belyser ett antal 

säkerhetsproblem vad gäller integriteten för de som använder sig av Facebook. Det mest 

uppenbara i undersökningen är att de fördelar som användaren upplever av att använda 

Facebook väger tyngre än de upplevda riskerna för användarens integritet. Det vanligaste 

sättet för användarna att  skydda den information som de delar med sig av är att begränsa vilka 

användare som finns med i ”vänner”-listan. Detta är dock inte ett effektivt sätt att skydda 

informationen då användaren inte har kontroll över vilka som kan tillskansa sig informationen 

i tredje hand, vilket i sin tur skapar en falsk känsla av trygghet. Så länge användaren frivilligt 

och kontinuerligt delar med sig av privat, och kanske känslig, information utsätts den 

personliga integriteten för risker. Undersökningen slår fast att så länge det finns ett stort 

behov av att använda sociala medier och mot bakgrund av att de brottsliga aktiviteter som 

förekommer på sociala medier, exempelvis olaga förföljelse och trakasserier, inte är en 

hypotetisk möjlighet utan ett  faktum måste användarna informeras om de risker som 

föreligger mot den personliga integriteten med syfte att förändra användarnas förhållningssätt 

mot, och användande av sociala medier (Debatin et al. 2009:103). 

När hot, våld, stalkning eller andra brott som vi tagit upp i detta avsnitt används för att utöva 

påverkan mot polisväsendet, vare sig det är genom sociala medier eller på andra sätt, kallas 

det för otillåten påverkan på polisväsendet. Detta behandlar vi under nästa rubrik.

2.3 Otillåten påverkan på polisväsendet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) definierar begreppet otillåten påverkan så som ”Allvarliga 

trakasserier och hot samt våldssituationer mot person eller egendom som utöver att vara ett 

stort arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilde tjänstemannens 
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myndighetsutövning och som därför i förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin.”. 

Inom denna definition ryms även korruption (Korsell, Skinnari & Wallström 2005:7).

Hot och våld mot tjänsteman är två brott som enligt den statistik som finns ökar. Mellan år 

1992 och 2002 ökade antalet anmälda fall av våld mot tjänsteman från 3734 fall till 3928. 

Under samma tidsperiod ökade antalet anmälda fall av hot mot tjänsteman från 2674 till 4451 

(SOU 2004/1:120).

Med anledning av det uppdrag polisen har och den form av tjänsteutövning som bedrivs är 

denna yrkesgrupp  särskilt utsatt  för hot och våld i tjänsten, men detta kan även drabba 

exempelvis den enskilde tjänstemannens familj. I flera undersökningar utförda under 1990-

talet framkommer bland annat att en tredjedel av poliserna utsatts för hot under ett tjänsteår, 

att  yngre poliser är mer utsatta för hot än de äldre samt att viljan hos poliserna att anmäla de 

hot de blir utsatta för är låg och att hot mot familj och anhöriga förekommer. I en 

enkätundersökning om polisers arbetsmiljö genomförd av SCB (Statistiska centralbyrån) år 

2003 med 3020 respondenter framkommer att 37 procent av poliserna utsatts för hot om våld 

under de senaste tre månaderna. Detta är en siffra som är ännu högre när det gäller poliser 

som åker på utryckningar, här uppgav 75 procent  att  de utsatts för hot om våld under de 

senaste tre månaderna. Av de 3020 poliserna som svarade på enkäten uppgav även 5 procent 

att deras närmaste familj utsatts för hot och/eller våld (SOU 2004/1:120ff).

I rapporten ”Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner” (Korsell, Skinnari & 

Wallström 2005:104) uppger poliser som ingår i undersökningen att den vanligaste formen av 

otillåten påverkan som de drabbas av består av obehagliga telefonsamtal, därefter kommer 

olika former av obefogade anmälningar mot den enskilde tjänstemannen. Den tredje 

vanligaste formen är kartläggning av tjänstemän, 24 procent av respondenterna uppger att de 

sett tecken på att kartläggning förekommer. Vid husrannsakningar i samband med utredning 

av organiserad brottslighet förekommer att  information om enskilda tjänstemän eller deras 

familjer, exempelvis passfoton och liknande, hittas. Enligt rapporten är det troligt att en av 

anledningarna till att ha denna sortens information är just att den ska hittas och på så sätt 

sända en signal till hela den berörda organisationen. Kartläggning av poliser, utförda av 

kriminella personer, har också förekommit i syfte att sälja informationen vidare till kriminella 

organisationer (Korsell, Skinnari & Wallström 2005:103ff).
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Hot och våld av det allvarligare slaget är vanligast förekommande i utredningar som rör grov- 

och organiserad brottslighet. Det vanligast förekommande i dessa fall är att det är en kriminell 

organisation eller gruppering som står bakom dessa hot eller våldshandlingar, men det 

förekommer även från enskilda personer. Hot och våld i samband med exempelvis en 

brottsutredning förekommer dels mot bevispersoner men även anställda inom rättsväsendet. 

Såväl poliser som åklagare riskerar att bli utsatta för hot, våld och förföljelse på grund av 

handlingar de utfört i samband med tjänsteutövning. Även politiker har i flera fall blivit 

utsatta för denna form av otillåten påverkan som en följd av deras politiska åsikter. Att mc- 

och fängelsegäng kartlägger poliser och åklagare är sedan tidigare känt. Även andra 

grupperingar inom samhället exempelvis rasideologiska grupperingar bedriver samma form 

av organiserad kartläggning mot yrkesverksamma personer som uttrycker åsikter som strider 

mot dessa grupperingars egna åsikter (SOU 2004/1:115ff).

Otillåten påverkan kan ske på många olika sätt. Det kan exempelvis ske i muntlig eller 

skriftlig form så som telefonsamtal, SMS, e-post eller vanlig post. Vanligt är också att 

avsändare saknas i dessa meddelanden. Det är också vanligt  att dessa hot inte är direkt 

uttalade utan att den som lämnar meddelandet till exempel beskriver den drabbade personens 

familjeförhållanden eller meddelar att  denne vet var den hotade personen eller dess familj bor. 

Ett annat sätt för dessa individer att utöva otillåten påverkan kan vara genom att en eller flera 

personer ur exempelvis en viss gruppering uppehåller sig utanför eller i närheten av den 

drabbade personens bostad eller utanför dess barns skola eller dagis (SOU 2004/1:117ff). Det 

har även hänt att enskilda poliser har fått sin privata bil sprängd eller att sprängladdningar har 

placerats i direkt anslutning till de drabbades bostad. I fallet med den sprängda bilen framkom 

senare i utredningen hur gärningsmännen gjort slagningar i olika register med avsikt att hitta 

den drabbade polisens hemadress samt uppgifter om dennes fordon (SOU 2004/1:121). 

2.4 Sammanfattning

Stalkning eller olaga förföljelse är när en gärningsperson utsätter en och samma person för 

upprepade brott och därigenom upprepade gånger kränker den utsatta personens integritet. 

När dessa handlingar utförs på internet kallas det för cyberstalking vilket är relativt nytt både 

som fenomen och begrepp. Anledningen till detta är förmodligen att internet, som är en 
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grundförutsättning för cyberstalking, bara funnits under de senaste årtiondena. Det faktum att 

internet möjliggör kommunikation över långa avstånd på kort tid skapar nya möjligheter för 

stalkning samtidigt som det gör det svårare för enskilda individer att kontrollera vem som får 

tillgång till den information som läggs ut på internet. Ett sätt för en individ att  skydda sig mot 

cyberstalking är därför att vara restriktiv när det kommer till att  dela med sig av information 

som rör den egna personen, exempelvis på de sociala medier som finns på internet.

Sociala medier är enligt den definition vi valt att  använda oss av en internetbaserad tjänst som 

möjliggör för användaren att  konstruera en helt eller delvis offentlig profil inom ett  begränsat 

system, upprätta en lista över andra användare med vilka de har någon koppling samt se och 

jämföra sin egen lista med andra användares listor. De senaste årtiondena har användningen 

av olika media samt informations- och kommunikationsteknologi ökat stadigt världen över. 

Detta i sådan utsträckning att vi inte längre kan välja om eller hur vi vill använda oss av den 

nya tekniken, den har blivit som en samhällelig aktör som finns där vare sig vi vill eller inte.

Ett av de populäraste sociala medierna som finns i dag är Facebook. En studie gjord i USA 

2007 om Facebookanvändares integritet visar på att de egenskaper som upplevs som positiva 

med Facebook överväger de risker som användarna upplever för deras integritet. I studien 

konstateras också att det vanligaste tillvägagångssättet för användarna att skydda den 

information som läggs ut är att vara restriktiv med vilka som kan ta del av informationen. 

Detta skapar dock en falsk trygghetskänsla eftersom användaren fortfarande inte kan styra 

över vem som kan ta del av informationen i tredje hand. I studien slås också fast att så länge 

behovet av att använda de sociala medierna finns och mot bakgrund av att brottslighet som 

olaga förföljelse och trakasserier förekommer på de sociala medierna måste användarna 

informeras om de risker som föreligger i syfte att förändra användarnas förhållningssätt mot 

de sociala medierna. 

När en tjänsteman utsätts för hot, våld eller trakasserier vare sig det är på de sociala medierna 

eller i annan form vilka riskerar att  påverka den enskilde tjänstemannens myndighetsutövning 

kallas det för otillåten påverkan. Hot och våld mot tjänsteman är brott som enligt befintlig 

statistik ökar. Med anledning av det uppdrag polisen har och den form av tjänsteutövning som 

bedrivs av polismyndigheten är poliser en yrkesgrupp som är särskilt utsatta för hot och våld i 

tjänsten. Det händer även att detta drabbar den enskilde tjänstemannens familj. De vanligaste 
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formerna av otillåten påverkan riktad mot poliser sker genom obehagliga telefonsamtal, 

obefogade anmälningar eller kartläggning av enskilda tjänstemän. Allvarligare former av hot 

och våld som riktas mot poliser är vanligast förekommande i utredningar som rör grov 

organiserad brottslighet. Det är också sedan tidigare känt att organiserad kartläggning av 

tjänstemän inom polisen utförs av olika kriminella organisationer. 

3 Teorier om social interaktion 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för och presentera de teorier och begrepp vi använt oss 

av i denna studie. Teorierna som vi tillämpat är Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

samt Björn Erikssons tankar om social interaktion. 

Det dramaturgiska perspektivet är utformat av amerikanen Erving Goffman som var professor 

i sociologi och antropologi. I Jaget och maskerna går det att  tolka att den sociala 

interaktionen delas in i olika delar, Goffman drar där jämförelser till teatervärlden och delar in 

sin metafor i två regioner. Med regioner menas att det är en specifik plats samt 

tidsdimensionen som är viktiga då ett framträdande utförs. Ofta har framträdandet bara ett 

visuellt centrum för agerade skapat för publikens skull, som att någon håller ett tal eller en 

tandläkare som behandlar en patient i ett mottagningsrum. Regionen styr hur individerna 

betraktar aktören samt hur aktören betraktar individerna som befinner sig i den, regionerna 

utgör hur individerna ska förhålla sig till sin omgivning (Goffman 2004:97).

Det som är mest intressant för denna studie utifrån Goffman är teaterscenen som Goffman 

benämner med begreppen främre regionen och bakre regionen. Goffman menar att det är på 

den främre regionen som vi människor är en ständig aktör och det  är här som individen blir 

bedömd på, förkroppsligar samt upprätthåller vissa normer (Goffman 2004:97). Goffman 

delar in normerna i två breda grupper. Den ena är hövlighetsnormen som beskriver hur en 

individ agerar gentemot sin publik medan han talar till denna. Den andra normen benämner 

Goffman som dekorum som har att göra med hur en individ agerar i sitt uppförande medan 

denne befinner sig inom synhåll och hörbarhet för sin publik.  Individen behöver då inte vara 

upptagen av att tala med eller tala till publiken. Vid en djupare granskning av dekorum 

uppdagas två undergrupper nämligen moraliska och instrumentella, dessa två ställer inga krav 

på hur individen ska uppträdda i ett samtal utan utgör istället ett uppförningssätt. De 
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moraliska kraven utgör mål i sig själv såsom outtalade regler om att inte ofreda andra, att inte 

blanda sig i andras angelägenheter, att respektera heliga platser etc. Medan de instrumentella 

kraven istället återger sådana skyldigheter som en arbetsgivare kan kräva av sina anställda 

exempelvis uppfyllande av arbetsnormer i regionen (Goffman 2004:98).

Den andra regionen som Goffman tar upp är den bakre regionen, här kan individen kliva ur 

sin roll och vara sig själv (Goffman 2004:102). Individen kan därmed känna sig bekväm med 

vetskapen om att ingen från publiken kan ta sig in i den bakre regionen och nå fram till 

individen. Kontrollen av den bakre regionen är av betydande roll i den kontrollprocess där 

individen försöker skapa sig utrymme mellan sig själv och de krav från publiken som de 

omges av. Kontrollen mellan främre och bakre regionen skiljs åt  med hjälp av en bevakad 

korridor och en skiljevägg. Genom att de två regionerna är angränsande till varandra kan 

individen avbryta sitt framträdande och få stöd av sina kollegor som befinner sig i den bakre 

regionen och få chansen till att varva ner samt återhämta sig (Goffman 2004:103).

I de flexibla regionerna återfinns inramningen som är mer statiskt uppbyggd. Inramningen 

kan jämföras med omgivningen och är därmed bunden till den fysiska platsen (Goffman 

2004:97). Den som vill använda sig av en speciell inramning som en del av sitt  framträdande 

kan inte börja spela sin karaktär/roll förrän de har tagit sig till den specifika platsen. De måste 

även avsluta sin rollkaraktär när de lämnar platsen, då allt är platsbundet (Goffman 2004:29). 

Björn Eriksson, professor i sociologi vid Örebros universitet  och Erving Goffman har en hel 

del likheter i deras tankar om social interaktion. Medan Goffman har koncentrerat sig på 

omgivningens betydelse har Eriksson sitt fokus på att  en individ är något som flyter eller 

växlar mellan olika positioner vilket gör att  interaktionens karaktär är i ständig förändring 

(Eriksson 2007:56). I interaktionen skiljer Eriksson på två olika positioner: subjektsposition 

och objektivposition.  Subjektspositionen är den position som intas när intentionerna hämtas 

från oss själva, jaget, det vill säga vårt subjektiva jag. Medan den objektiva positionen agerar 

utifrån intentionerna som finns i den sociala omgivningen (Eriksson 2007:57ff).  

Att handla utifrån sin subjektsposition innebär att individen tydligt styrs av sitt eget jag och 

dess egna uppfattningar som individen har om sig själv. Medan att agera ur objektposition 
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innebär att individen lägger bort sina personliga värderingar och intar en rollkaraktär där 

individen förknippas som ett objektiv som ska leva upp till fastlagda regler och ha ett visst 

beteende. Alltså att individen agerar som en rollinnehavare och lever upp  till de förväntningar 

vi har på denna karaktär (Eriksson 2007:58ff). Det tydligaste exemplet där denna förväntning 

återfinns är när en individ intar sin yrkesroll (Eriksson 2007:61). 

Inom objektpositionen finns tre handlingspositioner. För denna studie är två positioner av mer 

intresse nämligen företrädare och anonympositionen, den tredje positionen är ställföreträdare. 

Ställföreträdaren är inte den riktiga aktören utan handlar i företrädarens frånvaro, då 

företrädaren inte har möjlighet att handla. Ställföreträdare går att jämföra med vikarie, 

inbytare, reserver med flera (Eriksson 2007:149ff).

En företrädare är en handlingsposition, exempelvis polis, som innebär att  individen företräder 

något och inte någon. Företrädaren står för en uppsättning av intressen, resurser samt 

ställningstagande hos en begränsad aktör. Företrädaren talar för och är lojal mot 

verksamheten, dessutom måste företrädaren försvara verksamheten som han står för på 

samma sätt som denne ansvarar för verksamheten. Det viktigaste är att  personen ifråga är 

trovärdig för verksamheten och att denne är en del av verksamheten vilket gör personen till 

den han är (Eriksson 2007:155ff).

Inom positionen som företrädare skiljs på två saker. Nämligen instrumentalitet och moraliskt 

åtagande. Det instrumentella företrädandet innebär att individen är ansvarig för en uppsättning 

resurser och en kapacitet. Dessa företrädare utgörs av en profession, det är till dem frågor 

riktas och de förväntas även kunna svara då de är ansvariga för en viss del av verksamheten. 

Den moraliska företrädaren företräder en tillgång, vilket innefattar ett åtagande att försvara 

det denne företräder. Det här är mer av en moralisk bindning gentemot det som företräds. 

Detta kan även jämföras med en präst  som företräder kyrkan och agerar i Guds namn, vilket 

innebär att prästen försvarar kyrkan och dess handlingar (Eriksson 2007:157ff).

Den sista är anonympositionen med vilket menas att  vi i enklare interaktioner inte behöver 

redogöra för vad eller vilka vi företräder. Med enklare interaktioner menar Eriksson en person 

som handlar i affären eller åker buss, även om vi i vissa av dessa fall måste legitimera 
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exempelvis vid läkarbesök. Att legitimera sig är endast en administrativ handling, handlingen 

avslöjar inte hur individen är som person eller vad denne står för (Eriksson 2007:178). Genom 

att behålla sin anonyma position reglerar individen till viss del sin frihet och sin integritet, 

genom att individen kan ”gömma” sig bakom en företrädare eller en ställföreträdare. Genom 

att en individ företräder en viss verksamhet  kan det vara av intresse att bibehålla en 

grundläggande anonymitet samtidigt som detta innebär en begränsning av att visa vem man 

egentligen är. Det bildar en skyddande sköld mot omvärlden att kunna säga ”Vi i 

branschen” (Eriksson 2007:179ff).

Vi har valt att  använda oss av dessa teorier då de båda handlar om interaktion mellan 

människor. I dagens samhälle använder vi oss allt mer av internet, vi behöver inte träffas 

fysiskt på samma sätt som tidigare då allt mer av den sociala interaktionen sker via sociala 

medier. Goffman betonar hur tid och plats spelar en avgörande roll i interaktionen mellan 

människor medan Eriksson menar att individerna växlar mellan olika roller beroende på plats 

och omgivning. Tack vare internet och sociala medier är det lättare att ta på sig en roll som 

man inte vågar använda sig av annars. Genom att sitta bakom en skärm blir det lättare att 

växla mellan olika roller och hoppa mellan olika grupperingar. 

4 Metod
I detta avsnitt kommer en redogörelse av hur vi gått tillväga då vi genomfört denna studie. 

Framförallt kommer denna del behandla hur det gick till när vi samlade in empirin samt hur 

vi bearbetade empirin för att kunna presentera denna studies resultat.  

4.1 Metodval

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning då vi ansåg det vara mest lämpligt, både 

i förhållande till vårt syfte och vår frågeställning. Detta dels för att  inriktningen vi valt är 

väldigt begränsad men även för att vi hade avsikten att gå mer på djupet  i frågan än vad som 

skulle kunna göras med en kvantitativ ansats. Med anledning av att vi inte hittat så mycket 

forskning om vårt  specifika område ansåg vi det vara lämpligast  att genomföra en kvalitativ 

studie. På så vis kan vi på ett  betydligt bättre sätt fånga den enskilda respondentens 

uppfattning och tankar om ämnet. Vi anser att det tillvägagångssätt vi valt  att använda varit 

fullt rimligt för att uppfylla syftet med studien.  
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4.2 Insamling av empirin

Empirin insamlades genom att vi genomförde sju intervjuer med ordningspoliser i en stad 

belägen i Mellansverige. Varje intervju tog mellan 20-30 minuter, samtliga intervjuer spelades 

in med hjälp av en diktafon för att kunna följa med och koncentrera oss på respondenten i 

intervjuögonblicket, men också för att i efterhand kunna gå igenom intervjun i lugn och ro. Vi 

beslöt tidigt vid studiens början att  intervjuerna skulle genomföras på plats istället för via 

telefon, detta gjordes för att skapa ett helhetsintryck av respondenten. Intervjuerna 

genomfördes i ett konferensrum hos den valda polismyndigheten. Ansikte-mot-ansikte 

förfarandet gör att det går att  arbeta mer personligt med respondenten det är också lättare att 

läsa av respondenten samt att våga hålla tystnaden och låta respondenten fundera över sina 

svar istället för att stressa fram eller ifrågasätta respondenten. På så vis fick vi även ett mer 

personligt möte samt möjlighet att få ännu mer känsla för respondenterna istället för att 

genomföra intervjuerna via telefon och då endast ha en röst och en text att utgå från i 

tolkningsarbetet för resultatet (Kvale & Brinkmann 2009:190). 

Efter intervjuerna hade genomförts transkriberades intervjuerna för att kunna jämföra och 

hitta olika dimensioner i respondenternas svar. Intervjuerna utgick från en och samma 

semistrukturerade intervjuguide vilken var på framtagen på förhand.  Genom att använda oss 

av denna intervjuform med öppna frågor får respondenten själv beskriva ett såpass detaljerat 

svar som möjligt och genom detta får intervjuaren fram fylliga och detaljerade beskrivningar 

(Johannessen & Tufte 2003:70). Detta gav även respondenten utrymme att reflektera över sina 

svar vilket ledde in på andra diskussioner. På detta sätt fick vår forskning ett  bredare 

perspektiv. Syftet  med intervjuerna var att  få jämförelsebar empiri från respondenterna att 

kunna arbeta med. Genom att använda oss av denna form skapas utrymme att finna teman och 

kategorier om vad de olika respondenterna har för likheter såväl som skillnader i sina svar. Vi 

inledde våra samtal med att respondenterna fick presentera sig själva, vilket gav oss en bild av 

intervjupersonen (Sjöberg & Wästerfors 2008:33). Våra frågor byggde på olika teman vilka vi 

vill undersöka vad respondenterna ansåg om, vilket gjorde att  semistrukturerad intervjuform 

var den som vi ansåg passa vårt ändamål på bästa sätt. På detta sätt får respondenterna berätta 

både fritt och utförligt hur de förhåller sig till sociala medier samt att respondenterna hamnar i 

centrum (May 2001:150). Det som varit problematiskt i vår studie är att vissa av frågeguidens 

frågor har varit snarlika vilket medfört att  när respondenterna besvarat en fråga har svaret 
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varit  inne och nosat på fler frågor.  Ibland upplevde vi att frågeguiden var för smal då en del 

av frågorna gick in i varandra eller var snarlika varandra. Vilket ställde till med vissa problem 

i vissa intervjusekvenser.

Detta kan jämföras med strukturerade intervjuer där forskaren ställer frågor direkt på 

frågeformuläret och på detta sätt guidar respondenten igenom frågorna. Respondenten får i 

denna form inget större utrymme för att svara mer djupgående eller förtydliggöra sina svar på 

intervjufrågorna (May 2001:149). 

4.3 Val av intervjupersoner

Vi valde att rikta in oss på ordningspoliser då dessa kommer i kontakt med alla samhällets 

olika slags individer i sitt dagliga arbete. Efter att vi beslutat  om vilka avgränsningar vi skulle 

göra valde vi att kontakta en så kallad “gatekeeper”, detta istället för att vi själva skulle 

försöka få kontakt med respondenter inom organisationen på deras fritid. Valet föll på en 

operativ chef inom polisen i Mellansverige, som kunde förmedla kontakten mellan oss och 

respondenterna. Vi la fram följande önskemål om respondenterna: att de skulle arbeta som 

ordningspolis, ha olika lång tjänstgöringstid, skiftande ålder, båda könen skulle vara 

representerade. Detta resulterade i att våra respondenter utgjordes av fyra kvinnor och tre män 

med varierande tjänstgöringstid mellan tre och elva år. Den största fördelen med att  gå genom 

en gatekeeper var att vi kunde genomföra samtliga intervjuer på väldigt kort tid. Vi fick 

dessutom tillgång till respondenterna under deras arbetstid. Varje respondent intervjuades 

individuellt. En nackdel med att vi använde oss av detta förfaringssätt för att komma i kontakt 

med våra respondenter var att vi inte kunde påverka vem eller vilka som skulle vara 

tillgängliga att användas som respondenter i vår studie. Vi var istället  utlämnade till vår 

gatekeepers omdöme. En annan nackdel som vi identifierat  var att intervjuerna skedde under 

respondenternas ordinarie arbetstid vilket gjorde att vissa av våra respondenter kunde 

upplevas en aning uppstressade och ha svårt att  koppla av vid intervjutillfället. Det går inte att 

undgå att  ställa sig frågan hur frivilliga respondenterna var. Var det helt frivilligt eller ställde 

de upp för att en högre chef ”bett” dem? I och med att deras chef har bett dem ställa upp anser 

vi att det är ännu viktigare att hålla respondenterna konfidentiella och skydda deras integritet, 

för att kunna få mer djupgående svar (May 2001:79ff).
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Urvalet skedde genom icke-sannolikhetsurval vilket  innebär att  det inte går att  generalisera 

denna studie till övriga populationen av poliser (May  2001:121). För att få tillgång till 

respondenter, i detta fall poliser, ansåg vi lättast att använda oss av en gatekeeper och därav 

också valet  att använda snöbollsurvalet. Då denna studie är bunden till en specifik plats har vi 

valt att  använda oss av denna metod då den utgår från att en kontakt etableras som leder 

vidare till att flera respondenter nås (May 2001:122).  Snöbollsurvalet fungerar väl i en 

kvalitativ studie då det är problematiskt att få tillgång till ett  urval av en population, i vårt fall 

ordningspoliser.  Även om denna form inte kan leda till några generaliserande slutsatser om 

andra ordningspoliser inom poliskåren skulle studien kunna användas som en tenderande och 

grundläggande bild av hur ordningspoliser förhåller sig till sociala medier. 

4.4 Fyra parametrar för bedömning av studiens kvalitet

Vi ser det som ett  naturligt innehåll i denna studie att  föra en diskussion om olika problem vi 

har stött på under arbetets gång. Det är vanligt förekommande vid kvantitativa studier att 

diskutera validitet (Mäts det som avses att  mätas?) och reliabilitet (Hur mäts det som mäts?) 

och om studien kan göras om med samma resultat (Dahlgren, Emmelin & Winkvist 2007:45). 

Dessa begrepp  har även applicerats på kvalitativa studier. Meningarna i forskningsvärlden går 

isär när det kommer till om kvalitativa studier kan göras rättvisa med dessa begrepp (Sjöberg 

& Wästerfors 2008:165). Med denna förklaring i baktanke har vi valt  att använda oss av 

Dahlgren, Emmelin & Winkvist´s problematik om fyra parametrar för bedömning av kvalitet  i 

en kvalitativ studie.

Den första parametern är credibility, (tillförlitlighet) vilken har som syfte att ifrågasätta vår 

förmåga att  verkligen fånga upp budskapen från respondenterna som medverkat i denna studie 

och att vi inte manipulerat materialet på ett sådant vis att studien vinklas (Dahlgren, Emmelin 

& Winkvist 2007:46). Detta har vi uppmärksammat och påvisar genom att använda oss av 

citat för att lyfta fram respondenternas åsikter. 

Den andra parametern är transferability (överförbarhet), som ifrågasätter om det går att 

genomföra liknande studier på andra yrkesgrupper där annan kontext råder (Dahlgren, 

21



Emmelin & Winkvist 2007:49). I denna studie har vi genomfört semistrukturerade intervjuer 

ansikte mot ansikte för att få en större helhetsbild av respondenterna. Vi kan endast redogöra 

hur det ser ut just  på den platsen där vi genomfört denna studie. Men det skulle fungera att 

applicera undersökningar inom närliggande områden för att se hur utbrett  det undersökta 

ämnet är. 

Tredje parametern är studiens dependability (pålitlighet) vilken ställs på sin spets gång på 

gång under en studies utformning. Detta har kontinuerligt gjorts beroende på att kontexten har 

påverkat vår studie. Vi har bland annat omformulerat och ifrågasatt både våra 

forskningsfrågor och frågeställningen under studiens gång men även kontrollerat att  våra 

valda teorier varit lämpliga och hållbara för studien (Dahlgren, Emmelin & Winkvist 

2007:50). Vi har även transkriberat samtliga intervjuer ordagrant för att få överblick över 

materialet samt för att kunna bilda en förståelse för respondenternas svar bifogar vi även 

intervjuguiden (se bilaga 1). 

Den fjärde och sista parametern är confirmability (objektivitet) som är den svåraste aspekten 

att förhålla sig till. Objektivitet innebär att  det insamlade materialet behandlas neutralt utan 

manipulation samtidigt som det är forskarens uppgift att  tolka och dra egna slutsatser utifrån 

det insamlade materialet. Det är dock viktigt att granskaren av studien kan finna tydliga 

kopplingar till det insamlade materialet och forskarens slutsatser (Dahlgren, Emmelin & 

Winkvist. 2007:51). Denna kvalitativa studie skapas genom en semistrukturerad intervjuguide 

där vi som forskare har bestämt vilka frågor som ska ställas och hur de ställs. Detta gör att vi 

redan här lägger in och ger ett  uttryck för våra personliga värderingar genom de frågor som 

ställs. Det bör framkomma att våra personliga värderingar inte medvetet har påverkat studien, 

utan det är materialet i studien som är i centrum. Detta kommer att visas genom att  vi kommer 

att använda oss av tidigare nämnda teorier för att förklara beteendet hos våra respondenter. 

Vi har valt  att avstå från att använda begreppen reliabilitet och validitet då det framgår av 

Sjöberg och Wästerfors (2008) att det oftast innebär svårigheter att  tillämpa dessa två begrepp 

på den egna studien. Sjöberg och Wästerfors anser att  det är viktigare att  det redogörs för den 

egna studiens problem och fördelar. Den forskningen som tidigare har bedrivits kan användas 

som ett stöd och utgångspunkt men det som är av intresse är den nuvarande studiens 
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urvalsprocess, empiri som har använts samt vilka slutsatser som är rimliga att dra utifrån det 

insamlade materialet. Det är detta som ska vara i fokus för denna studie. De menar att denna 

sortens diskussion bidrar mer till den nuvarande studien än att redogöra för tidigare 

beskrivningar (Sjöberg & Wästerfors 2008:166). 

4.5 Etiska riktlinjer

Det krävs att  möjliga etiska frågor övervägs redan innan en undersökning genomförs. Det är 

alltid känsligt  när en undersökning genomförs inom den privata sfären för att sedan redogöras 

offentligt (Kvale & Brinkmann 2009:78). Därför är det  viktigt att vara medveten och 

diskutera etiska förhållningssätt redan innan undersökningen påbörjas. 

Informerat samtycke skapades på så sätt att  inför varje intervjutillfälle informerades varje 

respondent om det allmänna syftet med undersökningen, i vårt fall att se hur poliser förhåller 

sig till sociala medier. Vidare fick varje respondent information om att deltagandet i 

undersökningen var frivilligt och att vi kommer att hålla respondenten så anonym som möjligt 

samt att denne har rätt  att avbryta intervjutillfället när som helst under intervjuns gång. Även 

att intervjun spelades in via en diktafon för att vi skulle kunna återge respondentens svar så 

sanningsenligt som möjligt gjordes med respondentens godkännande (Kvale & Brinkmann 

2009:87).

Vidare informerade vi om vem som skulle ha tillgång till intervjumaterialet och hur det skulle 

komma att presenteras i det slutliga resultatet. I vårt fall kändes det av vikt att trycka på att vi 

är måna om att skydda respondenterna, exempelvis genom att vara försiktiga med 

presentationen av våra respondenter samt att ingen utöver författarna kommer veta vem som 

har svarat  vad eller vilka respondenter vi har intervjuat. Vi redogjorde vidare för att vi 

kommer att plocka ut vissa valda citat men att dessa citat  inte ska gå att spåra till den som 

uttalat orden, detta för att hålla en hög konfidentialitet gentemot våra respondenter (Kvale & 

Brinkmann 2009:88ff).

Med tanke på våra respondenters utsatthet  i sitt yrke är det viktigt för oss att  hålla 

konfidentialitet gentemot de och väljer därför med omsorg vilka citat vi plockar ut från 
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materialet. Detta med anledning av att våra respondenter inte ska få uppleva några 

konsekvenser utifrån sina uttalanden i sitt  dagliga yrke som polis (Kvale & Brinkmann 

2009:89ff). Detta ställer höga krav på oss som författare för denna studie då vår moraliska 

integritet och vår ansvarsfullhet ställs på sin spets. Detta blir en balansgång för oss då vi vill 

få ut så mycket som möjligt från det insamlade materialet samtidigt som vi ska tänka på våra 

respondenters integritet. Vår uppgift  i studien är att uppnå hög vetenskaplig kvalitet på det 

material som publiceras. Detta innebär att det resultat som redogörs ska vara så korrekt som 

möjligt för att kunna vara representativt  samt bidra till det valda forskningsområdet (Kvale & 

Brinkmann 2009:90ff). Dessa fyra områdena är viktiga att ha med sig under hela 

konstruktionen av studien.  

4.6 Analysförfarande

Genom intervjuerna lät vi våra respondenter berätta hur de förhåller sig till de sociala 

medierna och hur de uppfattar olika aspekter av social interaktion på internet. Dessa intervjuer 

transkriberades sedan för att få ett material i textform vilket är lättare att  arbeta med. När detta 

var gjort gick vi noggrant igenom allt vårt insamlade material i syfte att  skapa oss en 

helhetsbild och lägga grunden för det fortsatta arbetet med analysen av materialet. Detta 

kopplade vi sedan till den litteratur och den forskning vi tagit  del av under studiens gång 

(Patel & Davidson 2003:119ff).

Det analysförfarande vi valt att använda oss av är inspirerat av det arbetssätt som tillämpas 

inom Grundad teori där kodning för att bryta ner, undersöka, jämföra och kategorisera data är 

centrala aspekter. Det är inom Grundad teori inte nödvändigt att kvantifiera de koder som 

utvecklas genom tolkning av materialet. Istället kan en kvalitativ analys göras av hur koderna 

relaterar till varandra och till den övergripande helheten (Kvale & Brinkmann 2009:217ff).

Analysförfarandet fortsätter sedan genom att  vi upprepade gånger läser igenom de svar vi fått 

i intervjuerna för att  kunna urskilja mönster i svaren, detta gör att vi kan börja notera teman 

och tänkbara preliminära kategorier under vilka vi placerar citat från intervjuerna som får 

exemplifiera var och en av dessa. Materialet gås sedan igenom flera gånger för att utröna hur 

homogena de olika kategorierna är för att se om vissa kategorier går att slå ihop eller om de 

ska delas upp i flera kategorier. I detta skede tas även de citat  som bäst representerar varje 
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kategori ut för att sedan kunna presenteras i det slutgiltiga resultatet vilket innehåller en 

kombination av citat, empiri och tidigare forskning kopplat till vårt syfte och frågeställningen 

(Patel & Davidson 2003:122ff).

5 Resultat
Vi har i vår uppsats undersökt hur yrkesverksamma poliser förhåller sig till sociala medier i 

sitt privatliv samt om och hur deras förhållningssätt till sociala medier har förändrats över 

tid. Under denna rubrik kommer vi först att sammanställa det resultat vi kommit fram till för 

att sedan koppla samman det med de teorier vi valt i avsikt att skapa en större och djupare 

förståelse för våra resultat. I framställningen av resultat och analys används citat för att 

exemplifiera och förtydliga de resultat vi kommit fram till. För att minska risken att dessa 

citat ska gå att koppla ihop med respektive respondent har vi valt att inte redogöra för vem 

som sagt vad.

Något som är genomgående i den empirin vi tillgodogjort oss är att sociala medier i grund och 

botten är ett positivt inslag i det vardagliga livet och något som finns där som ett komplement 

till de traditionella formerna av socialt umgänge och mellanmänsklig interaktion. Detta trots 

att  samtliga respondenter kan identifiera negativa aspekter kopplade till sociala medier och 

dessutom är alla väl medvetna om att de negativa sidorna finns. Det som bidrar till att göra de 

sociala medierna till något positivt  är bland annat enkelheten i att kommunicera med familj, 

vänner och bekanta samt det faktum att det går väldigt fort att kommunicera och sprida 

information.

”Om jag tittar rent privat så är det ett sätt att hålla sig uppdaterad med 
vänner och bekanta som man inte kanske träffar dag och dags. Fördelen är 

just det att man når ut till väldigt mycket människor, genom ett par enkla 
rader.”

Att kunna kommunicera över långa avstånd på kort tid bidrar till att kontakten kan 

upprätthållas med personer på ett sätt som kanske inte alls skulle vara möjligt med de 

traditionella kommunikationsvägarna som brev eller telefon. Detta underlättar även när det 

gäller att komma i kontakt med okända personer som av någon anledning önskas nås, även 

om detta användningsområde inte framstår som lika viktigt som att upprätthålla kontakt med 

redan kända personer. Möjligheten att kunna kommunicera på egna villkor, när personen själv 
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anser sig ha den tid som krävs för det, framhävs också som väldigt positivt. Lika positivt 

framstår möjligheten att nå ut till väldigt många människor på en och samma gång vare sig 

det handlar om att bjuda in sina Facebook-vänner till en fest eller skapa opinion på Twitter.

”För mig så är Twitter bra då man kommer i kontakt med personer som 
man normalt sett inte skulle få kontakt med. Och man får ju reda på saker 

väldigt snabbt, också. Det går att driva en opinion blixtsnabbt.”

”Att man snabbt och enkelt når ut till många människor. Det är att man når 
ut med information till väldigt många människor.”

Även om möjligheten till snabb kommunikation och informationsspridning anses vara det 

mest positiva med sociala medier så är det också det som anses vara mest förknippat med de 

risker som nämns i samband med sociala medier. Framförallt enkelheten i att på kort tid 

sprida information till många människor är något som ses som en stor risk med de sociala 

medierna. En annan nackdel som så gott som samtliga respondenter identifierar med sociala 

medier är att den information personen, eller vänner till personen, delar med sig av riskerar att 

feltolkas eller missuppfattas vilket på ett eller annat sätt skulle kunna vara till nackdel för 

antingen den egna personen eller för tredje part.

”Det är samma sak där att felaktig information kan snabbt komma ut och 
komma i fel händer och det kan bli ödesdigert för många inblandade 

emellanåt, av olika skäl.”

I samband med detta kommer också polisrollen upp, respondenterna menar att en person som 

jobbar som polis även ses som polis i sitt privatliv av exempelvis grannar, familj och vänner. 

Detta gör att respondenterna känner att deras handlande och åsikter i alla avseenden måste 

vara korrekta i andras ögon, utifrån hur de anser att en polis ska vara. Detta medför att 

respondenterna i mångt och mycket är väldigt noggranna med vad de uttrycker och hur de 

uttrycker sig, i detta anses det inte finnas utrymme för feltolkningar och missförstånd.

”För att man är ju inte anonym längre på det sättet. För att, vad ska jag 
säga, för att i folks ögon värderas man så mycket i det man skriver.”
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”Det når alla och det är väldigt svårt att ta tillbaka det. Och ord kan 
väldigt lätt misstolkats. Det jag eller den personen skriver som ett skämt 

kanske inte uppfattas som ett skämt. Det är svårt att förklara sig i efterhand. 
Att man inte menar det man skrev.”

I detta sammanhang nämns också svårigheten med att ångra någonting som läggs upp på 

sociala medier tillsammans med det begränsade utrymmet av, och möjligheten för, att i ett 

senare skede utveckla det som sagts samt att försöka förklara sig i syfte att rätta ett 

missförstånd eller rätta till en feltolkning. Skadan anses liksom redan vara gjord. Detta 

uttrycks även som en av anledningarna till att vara mer anonym på sociala medier, exempelvis 

genom att använda sig av ett fingerat användarnamn och/eller genom att  i sin profil inte 

använda sig av en bild av den egna personen men framför allt  genom att inte uppge sitt yrke i 

profilen.

”Det är klart att det får vara ett medvetet val om man väljer att skriva ut att 
du är polis på Twitter eller Facebook. Om det står att du är polis så är den 

allmänna uppfattningen hos alla andra att du är polis hela tiden.”

När det gäller olika hot och hotbilder via sociala medier är det ingen av respondenterna som 

uppger att  de själva blivit utsatta för hot via sådana forum. Flertalet uppger dock att de är 

väldigt medvetna om att det förekommer, både mot anställda inom polisväsendet och mot 

personer utanför polisen. Framförallt hot mot ungdomar är något som verkar beröra och 

engagera många. Hot är däremot något som respondenterna får ta emot tämligen ofta i sin 

yrkesutövning. Respondenterna uppger att  det tyvärr är någonting som kommer med yrket 

och någonting de måste lära sig att  hantera. Detta är också något som syns väl i den statistik 

vi tagit upp i vår bakgrund under rubriken “Otillåten påverkan på polisväsendet”.

Ännu en anledning att anta ett  restriktivt förhållningssätt till de sociala medierna anses vara 

risken för att någon med onda avsikter skulle kunna tillskansa sig information om den egna 

personen eller dess familj eller andra anhöriga via de sociala medierna. Det finns en stor 

medvetenhet om vilka möjligheter internet och de sociala medierna ger för tredje person att 

exempelvis ägna sig åt kartläggning av en viss individ och dess umgängeskrets eller att 

använda sig av sociala medier för stalkning av enskilda individer.
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I dagens samhälle räcker det med ett namn eller ett  registreringsnummer till ett fordon för att 

en obehörig person på ett tämligen enkelt sätt ska kunna få tillgång till exempelvis en viss 

polis hemadress. 

”Just att många vill kartlägga oss precis så som vi kanske kartlägger vissa 
andra så. Vi känner igen folk i vissa sammansättningar så, på samma vis 
kan de känna igen oss genom foton om man lägger ut såsom andra har 
tillgång till. Foton på övningar eller foton på.. inte vet jag, utbildningar 
som vi gör. Och då kan folk lättare få ansikten på och kartlägga oss.”

Detta kan ses som ännu en anledning att minska möjligheten för att  till exempel namn ska 

kunna kopplas ihop med platser eller med andra familjemedlemmar för att försvåra 

kartläggningen av en viss polis.

Precis som att risken för att bli hotad inte uppfattas som ett problem uppfattas inte heller 

risken att någon skulle ägna sig åt stalkning av respondenterna via de sociala medierna som 

ett problem.

Detta mycket tack vare att merparten av respondenterna antagit ett restriktivt förhållningssätt 

till de sociala medierna och att de själva väljer vad som ska läggas ut om sig själv och sina 

förehavanden. Bilder på sina barn och sin familj är exempelvis något som inte läggs ut för att 

dessa inte ska kunna sammankopplas med den egna personen.

”Lättheten att söka information om personen bakom ett konto. Genom 
bilder eller söka upp privat information om barn eller fruar eller makar 

eller vad det nu må vara.”

”Som jag tänker på är just den informationssökning. När man inte har 
stängda sidor eller stänga konton. Så är det väldigt lätt att söka 

information. Framförallt bilder. Hur folk ser ut, eller fruar, barn det är det 
jag ser som största risken.”

I sammanhanget påpekas även att den som är verksam som polis inte kan dölja sin identitet 

för att kunna hålla sig anonyma. Förhållningssättet som respondenterna har till de sociala 

medierna har i mångt och mycket förändrats i och med att de börjat arbeta som polis. 
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Förhållningssättet hos de respondenter som redan arbetade som poliser när de sociala 

medierna gjorde sitt intåg i deras liv och vardag har också förändrats över tid, dock inte lika 

drastiskt. Det mest utmärkande i denna förändring är den antagna restriktiviteten till vad som 

läggs ut och vilka som har tillgång till det som läggs ut. Detta framkommer extra tydligt hos 

de som redan använde de sociala medierna innan de började arbeta inom polisväsendet, detta 

eftersom de har gjort så stora förändringar i sitt sätt att använda de sociala medierna.

”Den är helt stängd förutom dom som jag har som vänner. Så stängd som 
jag kan ha gjort den i alla fall, den är låst. Så bara mina vänner kan få 

tillgång. Jag har tillexempel inte mitt riktiga namn eller min egna profil. 
Det är väl på grund av den anledningen att man inte ska just kunna så 
enkelt söka rätt på mig som person. Att ta reda på en statstjänstemans 

personuppgifter är rätt enkelt i det samhället vi har. Men på nått sätt kanske 
man kan försvåra. Såsom att inte använda sitt riktiga namn.”

Den största anledningen till det förändrade förhållningssättet förefaller vara den kunskap och 

de erfarenheter som respondenterna tillgodogör sig i sin yrkesutövning. Dessa kunskaper och 

erfarenheter skapar en medvetenhet hos respondenterna som leder till att de har ändrat 

tillvägagångssätt när det gäller hur de delar med sig av information om sig själv, sina anhöriga 

och sina vänner. De respondenter som anser sig ha en väldigt stängd profil i sociala medier 

och är väldigt restriktiv med vilka de accepterar som ”Vänner” anser inte att det skulle kunna 

vara ett  problem med hot mot dem på de sociala medierna just för att de har vidtagit dessa 

åtgärder.

”Jag skulle väl kunna säga att jag är mer begränsad nu än vad jag var förr 
innan jag blev polis om jag kan säga så.”

De respondenter som däremot inte är lika restriktiva med sin profil och vilka de accepterar 

som ”vänner” eller de som figurerar på exempelvis Twitter under sitt riktiga namn menar 

istället att de är medvetna om riskerna och kommer att ändra sitt förhållningssätt till de 

sociala medierna när det blir aktuellt, exempelvis om de skulle bli utsatta för hot genom de 

sociala medierna.
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”Generellt sätt så har jag blivit mer mån om mitt privatliv så man släpper 
inte in folk lika ofta, lika frekvent i sitt liv som man gjorde tidigare. Nu är 
man mer mån om den privata sfären, man lägger inte ut bilder hipp som 

happt. Man delar inte med sig av allting på nätet. nej, det kom nog när jag 
började jobba som polis då på riktigt då man inser själv hur lätt det är att 
någon blir kompis med någon som är kompis med någon och då kan man 

komma in och se bilder.”

Eftersom hot, som tidigare nämnts, är en del av respondenternas vardag räknar de med att förr 

eller senare även utsättas för hot via de sociala medierna men att innan det har skett  så finns 

det ingen anledning att ändra förhållningssätt  utan det blir istället något att hantera när 

problemet dyker upp. Lösningen skulle i så fall bli att antingen bli mer anonym samt förhålla 

sig mer restriktivt  till vilka som får tillgång till den information som läggs ut på de sociala 

medierna eller att helt sluta använda sig av dessa.

Vårt fokus i denna studie är att  undersöka hur den enskilda polismannen använder sig utav 

sociala medier på sin fritid. Vi kommer här nedanför att använda oss av våra valda teorier av 

Goffman och Eriksson för att kunna ge en förklaring till varför individerna agerar så som de 

gör.

5.1 Den objektiva polisrollen

Som vi tidigare presenterat i teoridelen i detta arbete har vi valt att använda oss av Goffmans 

dramaturgiska perspektiv samt Erikssons teorier om social interaktion. Dessa två har flera 

likheter i deras synsätt men också skillnader. Goffmans främre region blir i vårt fall då våra 

respondenter går till jobbet och tar på sig sin polisuniform. I och med uniformen och 

rekvisitan skapas det förväntningar både från allmänheten och från arbetsgivaren som har de 

instrumentella kraven på sina anställda (Goffman 2004:97ff). Eriksson (2007) tar upp 

begreppet instrumental företrädare som vilket skulle innebära att det räcker att allmänheten är 

medvetna om att  en individ arbetar som polis så räcker detta för att denne ska få stå till svars 

för olika händelser och på detta sätt klassas som polis vare sig om individen är i tjänst eller 

inte (Eriksson 2007:157). Individen som arbetar som polis blir dömd på förhand och kommer 

alltid att  både få förväntningar på sig samt granskas extra noga och kan därmed aldrig vara 

riktigt anonym. Detta då dessa krav inte upphör efter arbetsdagens slut, utan dessa krav och 

förväntningar följer med respondenterna hem. Eftersom vi människor är i behov av 
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interaktion vet många runt omkring oss såsom grannar, vänner, bekantas bekanta och så 

vidare vad vi gör på vår fritid, vad vi arbetar med och så vidare. Mycket av interaktionen sker 

via sociala medier för att hålla kontakt med sina vänner, familjer och släkt där det oftast 

förekommer presentationer i vilka en del individer inom polisen skriver ut att  de har 

polismyndigheten som arbetsplats. Detta resulterar i att  gränsen mellan yrkesrollen och 

privatpersonen suddas ut. Vilket några av våra respondenter uttrycker på följande sätt:

”Det är något man alltid får vara medveten om att så fort det står polis och 
då är du polis och är en del av poliskåren och då blir du betraktad som 

polismassan.”

”Det är klart att det får vara ett medvetet val om man väljer att skriva ut att 
du är polis på Twitter eller Facebook privat. Om det står att du är polis så 
är den allmänna uppfattningen hos alla andra att du är polis hela tiden.”

”För att man är ju inte anonym längre på det sättet. För att, vad ska jag 
säga, för att i folks ögon värdes man så mycket i det man skriver.”

Eriksson är mer inriktad på hur individer flyter och växlar mellan olika roller på grund av 

deras omgivning (Eriksson 2007:56). Våra respondenter är medvetna om att  allmänhetens syn 

på dem har förändrats sedan de blev poliser. Även de själva har förändrats och de kan aldrig 

vara riktigt privata och koppla bort sin yrkesroll.  De känner att de inte har lika stort privatliv 

nu som de hade innan de blev poliser. Från detta kan paralleller dras till det  Goffman kallar 

den bakre regionen. Denna region är viktig för att kunna slappna av och skapa utrymme 

mellan sig själv och sin yrkesroll. Till detta utrymme har inte vem som helst tillgång, vilket 

medför att individen själv bestämmer vem som ska få tillgång till den bakre regionen och ta 

del av den enskilda polisens privata sfär (Goffman 2004:102ff). Respondenterna känner att de 

ständigt mer eller mindre blir bedömda vare sig de är i tjänst eller inte bland annat via sociala 

medier, vilket de menar  är svårt att få allmänheten att  se skillnad på när privatpersonen 

respektive polisrollen talar. För i allmänhetens ögon upplever våra respondenter att  de är 

under uppsikt konstant  och att det är svårt  att få ut sin privata syn på saker och ting. Detta 

resulterar i att respondenternas privata sfär har minskat sedan de blev poliser, och att de 

konstant blir bedömda som poliser:
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”Det blir lätt så att man tänker sig in i polisrollen, att man sitter i uniform, 
när man är på jobbet så är det som att man har en roll även om man 

försöker vara sig själv så mycket som möjligt så blir lite att man är polis 
och inte (namn) som man är på fritiden. Så det är svårt att vara helt privat 

om ni vet vad jag menar.”

5.2 Den subjektiva individen bakom polisrollen

För att undvika att ständigt stå inför granskning av allmänheten väljer en majoritet av våra 

respondenter att använda sig av alias och/eller omgjorda varianter av sitt namn för att inte lika 

lätt bli igenkända på sociala medier. Detta resulterar i att individerna skapar en barriär mellan 

sig själva och yrkesrollen i syfte att kunna få distans till arbetsrollen och på detta sätt få känna 

sig som vem som helst. Här kan även paralleller dras till Goffmans bakre region. Detta rum är 

av ytterst vikt för att kunna slappna av och kunna skapa sig utrymme och distans mellan sitt 

privatliv och sin yrkesroll. Detta utrymme har inte vem som helst tillgång till vilket medför att 

individen själv bestämmer vem som ska få tillgång till den bakre regionen och ta del av den 

enskilda polisens privata sfär (Goffman 2004:102ff). Eriksson (2007) benämner detta som 

anonymposition, då detta är ett försök till att skydda sig mot granskning och för att värna om 

sitt privatliv. Då respondenterna oftast är företrädare för poliskåren fungerar denna 

anonymitet som en sköld mot “övriga samhället”.  Samtidigt som respondenternas frihet 

begränsas genom att de inte kan komma ifrån att de är en del av, och företräder, poliskåren 

och därmed inte kommer ifrån att  det alltid kommer finnas ett intresse av vad de gör och 

skriver (Eriksson 2007:178ff).

”Den är helt stängd förutom dom som jag har som vänner. Så stängd som 
jag kan ha gjort den i alla fall, hoppas jag. Det är så den ska vara i alla 

fall, den är låst. Så bara mina vänner kan få tillgång.”

”Man är väldigt mån om sekretessen och får skydda sig själv lite så att 
ingen ska få tillgång till. Generellt sätt så har jag blivit mer mån om mitt 
privatliv så. Man släpper inte in folk lika ofta, lika frekvent i sitt liv som 

man gjorde tidigare. Nu är man mer mån om den privata sfären, man 
lägger inte ut bilder hipp som happ.”

”Jag har tillexempel inte mitt riktiga namn eller min egna profil.”
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Respondenterna är överlag väldigt restriktiva med hur de använder sig av sociala medier 

såsom vilka de släpper in och lägger till som vänner, dels för att försvåra kartläggning av dem 

samt att  inte vem som helst ska få tillgång till deras privata sfär. Men det  visar sig vara en 

balansgång att undvika att sprida bilder och annan information om de själva som kan 

misstolkas. Fördelen med användning av sociala medier väger över då främst för att hålla 

kontakt med nära och kära samt att hålla sig uppdaterad om vad som sker runt omkring dem. 

Detta påvisas genom följande citat:

”Jag är nog rätt restriktiv i mitt användande just för att jag är så mån om 
mitt privatliv och min privata sfär. Jag kan säga så att jag är just begränsad 
av mitt Facebook användande nu jämte mot innan jag blev polis. Då var det 
mer att man la upp bilder och man låt andra tagga en. Nu förekommer det 
princip aldrig inte ens i närheten av lika mycket som mina kompisar som 

inte är poliser.”

”Jag väljer mer noggrant vilka jag blir vän med. Då tänker jag hur jag 
känner personen, vem är personen, är det viktigt att vi hörs? eller att man 

uppdaterar varandra? så som det blir med Facebook med 
statusuppdateringar. Vad har jag för vinst för min del att och vad kan den 

personen har för vinning av det. Hur viktigt är det för mig att vara 
uppdaterad eller att höra av mig till den här personen.”

Som citaten ovan visar är respondenterna försiktiga med vilka de lägger till som vänner. Detta 

beror på att  de inte vill exponera sig för vem som helst. Följande citat sammanfattar 

respondenternas svar på ett bra sätt om varför respondenterna använder sig av sociala medier. 

”Syftet är väl som alla andra att man är nyfiken på vad folk håller på med. 
Det är lätt att ta del av folks uppdateringar och ta del av vad dem gör, 
intressant, kul. Nyfikenhet helt enkelt vad sysslar folk med. Jag är rätt 

nyfiken av mig som person så jag gillar läsa, ta del av saker på så sätt.”
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6 Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur yrkesverksamma poliser förhåller sig till 

sociala medier i sitt privatliv samt om förhållningssättet på något sätt  påverkas av de 

erfarenheter och den kunskap de får genom sin yrkesutövning. Detta är på intet vis någonting 

som enbart är aktuellt för poliser, undersökningen skulle lika gärna kunna göras på en annan 

yrkesgrupp inom kontroll- och rättskedjan eller andra yrkesgrupper vilka i hög grad riskerar 

att  utsättas för hot eller våld som en följd av dess yrkesutövning. Att  valet föll på 

ordningspoliser var i mångt och mycket för att vi personligen tyckte att det skulle vara 

intressant att  göra vår undersökning på just denna yrkesgrupp, och någonstans måste ju 

undersökningsområdet avgränsas.

Som vi tidigare nämnt är den forskning som finns på det undersökta området knapphändig. 

Det verkar inte orimligt att anta att anledningen till detta är att både internet och de sociala 

medierna uppkommit under de senaste årtiondena och att det därför inte funnits varken behov 

eller underlag för att genomföra forskning på detta område, vilket vi anser att det gör idag. 

För att ändå försöka skapa en uppfattning för läsaren om vilka områden som gör vår 

undersökning aktuell har vi valt att, under rubriken vi valt att  kalla bakgrund, kort beskriva 

och sammanfatta de områden som vi tror skulle kunna inverka på våra respondenters 

förhållningssätt till de sociala medierna. Kortfattat kan sägas att vi i bakgrunden har beskrivit 

de brott som skulle kunna begås, platsen där gärningarna skulle kunna utföras samt de offer 

som skulle kunna utsättas för brotten.

En av de slutsatser som kan dras utifrån vår undersökning är att de poliser som medverkat i 

undersökningen är tämligen väl medvetna om de risker som föreligger med att figurera på de 

sociala medierna men ändå i stor utsträckning väljer att använda sig av dem. De har dock ett 

restriktivt förhållningssätt  vad gäller den information de lägger ut på exempelvis Facebook 

eller Twitter. De är väldigt noga med att den information som delas är väl genomtänkt och i 

största möjliga mån inte kan fel- och/eller misstolkas. Framförallt  bilder på sig själv eller 

familj/ anhöriga är någonting som undviks, precis som information som kan göra att de kan 

förknippas med polisyrket, de vill helst  uppfattas som privatpersoner och även vara privata. 

Detta resultat kan kopplas till den undersökning vi tagit upp  i bakgrunden till vår 
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undersökning där det konstateras att Facebookanvändare i USA har ett liknande 

förhållningssätt till sociala medier som våra respondenter. 

Den mest förekommande åtgärden för att  känna sig trygg och säker med det som publiceras är 

att  begränsa vilka som har tillgång till informationen genom att vara restriktiva med vilka som 

släpps in i det personliga nätverket på de sociala medierna. Vi kan även konstatera att  det 

restriktiva förhållningssättet  mer eller mindre kommer som en direkt följd av att personerna, 

genom sitt yrke som polis, har blivit  mer av en offentlig person och därför är mer mån om sitt 

privatliv och vill ha kontroll över vilka som släpps in i deras privata sfär. Som Debatin med 

flera (2009:103) påpekar i artikeln vi använder oss av i bakgrunden så är kunskapen om hur vi 

ska förhålla oss till, och skydda oss på, internet i allmänhet bristfällig. Det skulle exempelvis 

kunna tänkas att någon enstaka polis har en öppen profilsida och är eller blir vän med sina 

kollegor, detta skulle kunna vara en väg in för att genomföra en kartläggning över poliser och 

skulle på sikt även kunna resultera i att en enskild polis blir utsatt för otillåten påverkan av 

illasinnade individer eller grupperingar.

Vad skulle vår studie kunna bidra med i forskningsvärlden? Den undersökning vi gjort har 

gett en bättre insikt i hur en grupp poliser förhåller sig till sociala medier i sitt privatliv. 

Resultatet ger även en bild av hur de har förändrat sitt förhållningssätt till de sociala medierna 

sedan de började arbeta inom polismyndigheten. För att skapa en tydligare bild och en bättre 

förståelse för hur förhållningssätten ser ut bland landets poliser skulle en större studie behöva 

genomföras som innefattar långt fler respondenter. Det skulle även vara intressant med en 

kvantitativ studie innefattande flertalet  av landets poliser, eller varför inte involvera samtliga 

yrkesgrupper inom kontroll- och rättskedjan, för att skapa en bild av hur det ser ut i stort över 

landet.
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Bilaga 1: Intervjuguide
 
Bakgrundsfrågor:

• Tjänstgöringsområde (tätort, glesbygd)
• Ålder
• Bakgrund (Tidigare erfarenheter utom polisyrket)
• Antal år i yrket
• Ursprung (Ort om annan än tjänstgöringsorten) 
• Befattning

“Allmänna” frågor om förhållningssätt till sociala medier:
• Vad är sociala medier för dig?
• Vilka fördelar ser du med sociala medier?
• Vilka nackdelar ser du med sociala medier?

 Har din syn på sociala medier ändrats sedan du blev polis? På 
vilket sätt?

• Har du några erfarenheter av hot genom sociala medier? 
 Både egna och andras?

• Ser du några risker med användandet av sociala medier och I så fall vilka?
• Tror du att sociala medier kan missbrukas (Användas på ett skadligt sätt)? 

 På vilket sätt i så fall? Motivera och utveckla!

Frågor om själva användandet av sociala medier:
• Använder du sociala medier i ditt privatliv och i så fall på vilket sätt?
• Vilka sociala medier använder du?
• Hur öppen är din facebookprofil? Motivera!
• Hur väljer du vilka du blir vän med på exempelvis Facebook?
• Känner du dig övervakad på nätet? ( Hur, när, varför?) Utveckla!
• Vad är ditt syfte med användning av sociala medier?
• Har du förändrat ditt användande av sociala medier sedan du blev polis?Berätta 

Frågor i det fall respondenten inte använder sig av sociala medier: 

• Berätta varför du väljer att inte använda sociala medier? 

Avslutande frågor:
Finns det någon policy eller några riktlinjer om hur man som polis ska förhålla sig till/på 
social medier i sitt privatliv?

Vill du ta upp något som du tycker att vi har missat eller har du någon tanke som du vill
dela med oss?  

Tack så mycket för din medverkan!! 
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Bilaga 2: Presentationsbrev

Hej,

Vi är två studenter på Mittuniversitet i Östersund som går sista terminen på Risk- och 
krishanteringsprogrammet. Under denna termin ska vi skriva ett examensarbete i form av 
en C-uppsats, vi har för detta ändamål valt att skriva om hur yrkesverksamma poliser 
förhåller sig till sociala medier i sitt privatliv. 

Studiens syfte
Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma poliser, i sitt privatliv, förhåller 
sig till sociala medier samt om, och i så fall hur, detta förhållningssätt förändras över tid 
som en följd av ökande erfarenhet inom polisyrket.

Metod
Studien som vi ska göra är en kvalitativ undersökning, vi har en önskan att intervjua 
poliser som är ute i det dagliga arbetet och därigenom träffar många olika människor 
(intervjuerna tar ca 30-40min per person). Vi skulle vilja intervjua 6-8 poliser. Det hade 
varit förmånligt om poliserna hade tjänstgjort olika lång tid då det även är av intresse för 
vår studie att se hur/om förhållningssättet till sociala medier förändras över tid.   

Behandling av integritetskänsliga uppgifter
Vi ser helst att intervjuerna sker på er arbetsplats och anpassas långt som möjligt efter 
era möjligheter och mån om tid. Vi önskar att få spela in intervjuerna så att materialet blir 
så korrekt återgivet som möjligt och efter att vi har genomfört intervjuerna kommer 
materialet att sammanställas och rapporteras i vår C-uppsats. Materialet kommer endast 
att behandlas av oss samt av vår handledare. Allt material att återges anonymt i 
resultatet, vi kommer inte heller att ange var intervjuerna har ägt rum. Materialet kommer 
att användas endast för detta syfte, efter projektets slut kommer all data rörande 
intervjupersoner, inspelningar och annat som kan ses som integritetskänsligt förstöras. 

Beräknat slutdatum för detta arbete är 2013-06-07.

Kontakt:
Har ni frågor, kommentarer eller vill ha ytterligare information om studien, är ni välkomna 
att kontakta någon av oss, Tommy Eriksson, Pär Lagnelöv eller vår handledare Jonny 
Bergman,  e-post jonny.bergman@miun.se

Tommy Eriksson, tel: 070-XXXXXXX  eller e-post: toer0200@student.miun.se
Pär Lagnelöv, tel: 073-XXXXXXX eller e-post: pala1005@student.miun.se

39

mailto:jonny.bergman@miun.se
mailto:jonny.bergman@miun.se
mailto:toer0200@student.miun.se
mailto:toer0200@student.miun.se
mailto:pelle.lagnelov@hotmail.com
mailto:pelle.lagnelov@hotmail.com

