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ABSTRACT  
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Facebook 
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Antal ord i uppsatsen: 
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Syfte:  

The purpose of our study is to see how an organization, and also a administrative authority, 

communicates by using social media. The organization in this case is the Swedish Police, 

because of their paradoxical problem with confidentiality versus openness and 

transparency. The Police has over a hundred Facebook-accounts, where they try to have a 

open dialogue with their publics without breaking the law of secrecy. Our general purpose 

of the study is also to see what the pros and cons are of having a own media channel, 

instead of the traditional media and their often anticipation twists. 

 

The result of the study showed that the three different police precincts, which we 

investigated in our essay, are working in three different ways. The gap may affect their 

overall reputation and trust gained by their publics. Both traditional media and social media 

often occur to the administrative authorities, and the police are working hard on 

maintaining the truth, before the publics create their own trueness. So far they’re not using 

Facebooks fully potential as a network of dialogues, and the gap between different police 

precincts are way to deep for them to fully functional as one authority. But on the positive 

side, all of them are working in the same direction, which may help them to become more 

alike in their communication. 

 

Problemformulering:  

Hur kommunicerar Polisen på Facebook för att bygga och bibehålla sitt förtroende? 

How does the Police communicate at Facebook to build and maintain their trust? 

Metod: 

Kvalitativ textanalys och samtalsintervjuer 

 

Nyckelord: 

Social media, strategic communication, trust, policing, organization, Facebook 
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1.  INTRODUKTION OCH PROBLEMFORMULERING 

Negativa nyhetsartiklar om Polisen som ”De knäckte min nacke” (st.nu 2012), om Robert 

Lönnelid i Sundsvall, eller ”Polisen red ned och körde över demonstranter” (aftonbladet.se 

2014) om en urspårad demonstration i Limhamn, gör att Polismyndigheten ständigt krävs 

på svar. Svar som inte alltid kan ges i Polisens externa kommunikation med allmänheten, 

på grund av förundersökningssekretess när händelsen är aktuell. Teorier i strategisk 

kommunikation, dialogskapande, profil och image menar på att organisationer måste vara 

transparenta och öppna när det kommer till att minimera förtroendeförlust (Palm 

2006:114). Falkheimer och Heides analyser av litteratur inom kriskommunikation pekar 

även den på att vara öppen, konsekvent och att man skall reagera snabbt (Falkheimer och 

Heide 2007:105). Detta fick oss att vilja studera hur man bygger och upprätthåller 

förtroendet som myndighet, med hjälp av sociala medier, när man inte kan vara öppen i all 

sin kommunikation vilket många forskare menar att man ska vara. 

 

Sociala medier, det vill säga digitala kommunikationsformer, är ett vedertaget begrepp som 

innebär webbplatser där vi kan dela upplevelser, erfarenheter, åsikter och annat med 

varandra. Oberoende av tid och plats finns de tillgängliga i de allra flesta digitala enheter 

idag, vilket gör dem lättåtkomliga och användarvänliga. Sociala medier är även ett verktyg 

för dialog och konversation, där det ömsesidiga maktförhållandet i samtalen är att jämföra 

med verkliga konversationer. För ett företag, en organisation eller i detta fall en myndighet 

så öppnar sociala medier upp möjligheten att öka sin närvaro och kommunikation med sina 

mottagare. Allt detta i ett enda medium där de själva kan styra informationsspridningen, 

utan mellanhänder i form av traditionella mediekanaler (Stakston 2010:19). Den största 

anledningen till att de sociala medierna har fått så stor genomslagskraft, har dels att göra 

med att de ständigt är tillgängliga och dels att de uppfyller våra kommunikativa behov som 

människor. Oberoende av plats och tidpunkt kan man på ett enkelt sätt kommunicera med 

omvärlden, oavsett ämne eller omfattning (Stakston 2010:20). Sociala medier anses vara ett 

nytt förhållningssätt till vår omgivning, snarare än en teknikform, där det analoga mötet 

kompletteras med det digitala, vilket skapar integrationer i stort och smått. Vi kan utveckla 

dialoger och samspel som i sin tur öppnar upp för nya erfarenheter, där styrkan ligger i 

delad kunskap och utveckling. Som organisation gäller det att våga öppna sig för nya 

erfarenheter, och ta fördel av de sociala mediernas genomslagskraft för sin egen 

informationsspridning (Stakston 2010:21). 

 

Därmed sagt har vi valt att följa Polisen på världens nu största sociala medium, nämligen 

Facebook. I den senaste kvartalsrapporten för år 2014 har Facebook 1,35 miljarder aktiva 

användare världen över (Jenselius 2014), vilket i sin tur innebär en andraplats på listan över 

världens mest besökta webbplatser (alexa.com 2014). För Polisens del innebär det en 

enorm möjlighet att kunna nå ut till alla typer av målgrupper utan diverse mellanhänder. De 

kan snabbt sprida viktig information eller uppmuntra till en god dialog med allmänheten, 

men måste även arbeta proaktivt med en förtroendeingivande ton. 

 

Ur ett större vetenskapligt perspektiv kan vi även se att Facebook är en stor del av det 

pågående paradigmskiftet inom kommunikation. De digitala och sociala medierna växer 

och de tillåter den stora massan att interaktivt utbyta information och skapa nytt 

användargenererat innehåll (Falkheimer och Heide 2007:33). Innehållet ändras ständigt på 

sociala medier, vilket medför ett nytt framträdande av dagens population. Kort sagt 
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bevittnar vi just nu hur människor är mer villiga att registrera och dela med sig av sina 

erfarenheter via internet, och därmed låter de sitt eget rykte baseras på andras värderingar 

av materialet (Cooke och Buckley 2008:274). 

1.2 Bakgrund 

Baserat på inledningen har vi valt att studera om och hur en organisation, i detta fall 

Polisen, arbetar med förtroende och image utöver direkta krissituationer. Vi har valt att 

undersöka en mediekanal som organisationen själv kan styra över, vilket i detta fall är 

Facebook. Polisens uppdrag och mål, som uppdateras varje år i regeringens regleringsbrev, 

är bland annat att ”Förtroendet ska vårdas och stärkas. De ska slå vakt om det höga 

förtroende allmänheten har och arbeta för att det stärks ytterligare” (polisen.se 2014). Vi 

vill undersöka hur Polisen hanterar förtroendefrågan i andra kanaler än via traditionell 

medierapportering, och om de tar tillvara på fördelarna med ett dialogskapande medium. 

För att kunna förstå innebörden av ordet förtroende, har vi använt oss av 

Nationalencyklopedin (2014), som har definierat det enligt följande; 

“övertygelse om att man kan lita på någon eller något {förtröstan, tillit, tilltro} eller anseende för 
pålitlighet i viss krets eller i allmänhet”. 

Generellt sett är Polisens förtroende högt i Sverige. I SOM-institutets förtroendemätning 

rankas de som nummer fyra i samhällets förtroende för samhällsinstitutioner (Weibull 

2012:6), och i rapporten ”Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters 

verksamhet” rankas Polisen som nummer tre av myndigheter som sköter sin uppgift bra 

(Holmberg och Oleskog Tryggvason 2014:15). 

 

Dock har Polisen ett paradoxalt problem som myndighet. De dras ständigt mellan att 

upprätthålla sekretesslagen och att vara transparenta för att skapa förtroende hos 

allmänheten. Balansgången mellan att synas på sociala medier utan att bryta mot 

sekretesslagen, men ändå väcka känslor och reaktioner, är en konstform. Med sekretess i 

detta fall menas framförallt förundersökningssekretess inom rättsväsendet. För att en 

utredning inte ska försvåras eller förstöras av att till exempel misstänkta ändrar sina 

berättelser efter att de får tillgång till mer information, används förundersökningssekretess, 

därför lämnas inte heller uppgifter som rör händelsen eller brottet ut till allmänheten 

(aklagare.nu, u.å). Sekretess i kombination med öppenhet blir då själva paradoxen. I 

offentlighets- och sekretesslagen, OSL, står följande: 

”Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet 
som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga 
brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den 
framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs” (lagen.nu OSL 2009:18 §1). 

Både förtroende och öppenhet, eller brist på dessa, baseras delvis på organisationens rykte. 

Med rykte menas ur ett generaliserande perspektiv, en hörsägen eller skvaller. Det vill säga 

den uppfattning människor bildar utifrån det de vet eller tror sig veta om någonting. Kring 

Polisen florerar ofta rykten om deras arbetsinsatser eller brott som har skett, vilka de vare 

sig kan bekräfta eller dementera på grund av den ovannämnda sekretesslagen. Om man inte 

kan uttala sig i frågor överhuvudtaget blir problemet ännu större, eftersom felaktiga rykten 

kan skada organisationens förtroende och tilltro. Inom forskning talas det ofta om att “inte 

väcka den björn som sover”, och därför bör man inte nämna något kring saker man inte 

har allt för mycket information om, för att inte väcka oro eller skapa ryktesspridning. Detta 
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kan dock leda till större problem än så, eftersom undanhållande av information snarare 

leder till att ryktesspridningen ökar, än att den avtar (Falkheimer och Heide 2007:270). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att studera hur en organisation tillika myndighet kommunicerar via 

sociala medier. Den organisation vi har valt att studera är högst intressant, då flertalet 

rapporter pekar på att dess förtroende som samhällsinstitution är starkt hos allmänheten. 

Valet att använda oss av Facebook som huvudmedie är högst relevant, då det idag är 

världens största sociala medie. Vår utvalda organisation har över hundra användarkonton 

på Facebook med ett och samma syfte - att öka dialogen och tillgängligheten gentemot 

allmänheten, trots sekretesslagens begränsningar. 

 

Syftet specificeras via följande frågeställningar: 

 

Övergripande frågeställning 

Hur kommunicerar Polisen på Facebook för att bygga och bibehålla sitt förtroende? 

 

Underliggande frågeställningar 

 Hur kommunicerar Polisen på Facebook? 

 Är majoriteten av Polisens inlägg på Facebook dialogskapande eller 

envägskommunikativa? 

 Svarar Polisen på frågor/bemöter negativ publicitet i kommentarerna? 

 Vilka budskap kommuniceras på Polisens Facebook? 

 Finns det likheter och skillnader mellan Polisens olika distrikt, när det kommer till 

kommunikationen på Facebook? 

 Har Polisen tydliga direktiv för hur kommunikationen ska se ut på Facebook? Om 

det finns direktiv, hur efterföljs dessa? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Avgränsningar 

För att studien ska innefatta en överkomlig mängd material, har vi valt att endast granska 

Polisens inlägg och underkommentarer på Facebook under en förutbestämd månad. De 

kvalitativa textanalyserna genomfördes på samtliga inlägg som publicerades under 

september månad år 2014, i de tre polisdistrikten Västernorrland, Södermalmspolisen i 

Stockholm och Polisen i Växjö/Alvesta. Samtalsintervjuerna med ovanstående län samt 

Rikspolisstyrelsen, genomfördes innan den kvalitativa textanalysen, för att bibehålla ett så 
objektivt synsätt som möjligt. Vi har uteslutit analys av de länkar och bilder som i vissa fall 

finns publicerade i samband med inläggen, för att få en rimlig mängd data att hantera under 

vår begränsade studieperiod. 

2.2 Internationella perspektiv på Polisens medierelationer 

Ett exempel på polisens relationer med media är från en studie utförd i England, Skottland 

och Wales. Här har Rob Mawby undersökt frågan genom enkäter och intervjuer (Mawby 

2010:128). Mawby menar att internet och de teknologiska framsteg som gjorts de senaste 

åren påverkar organisationers kommunikation, och hur människor samlas, väljer, och tar in 

information (Mawby 2010:125). Vidare menar han att detta fenomen mer eller mindre 

tvingar Polisen och andra organisationer att jobba dygnet runt med kommunikation, då 
nyheter nu är “on demand” (Mawby 2010:125). Enligt Mawby har denna kontext gjort det 

lättare för organisationer att gå runt de traditionella medierna för att kommunicera med 

allmänheten, vilket gör att media får konkurrens från allmänheten och så kallad 

organisatorisk journalism (Mawby 2010:125-126). Detta förstärks enligt Mawby när man 

ser att Polisen ökar i antalet medarbetare som jobbar med kommunikation, medan 

medierna minskar ner sina redaktioner (Mawby 2010:131). I undersökningen visade det sig 

att Polisen själva ansåg att det viktigaste var professionalism, och en utvecklande bredare 

roll som kommunikatörer (Mawby 2010:128). Därmed anses inte traditionella medier längre 

vara den primära kanalen för organisationens kommunikation med allmänheten (Mawby 

2010:135). 

 

I England har Jeremy Crump undersökt Polisens närvaro på det sociala mediet Twitter. 

Närvaron syftar till att öka det allmänna förtroendet för Polisen, samt att öka allmänhetens 

intresse för att gemensamt bekämpa brott. The Association of Chief Police Officers har 

marknadsfört användandet av sociala medier för att locka grupper som tidigare inte varit 

involverade i den lokala Polisens arbete. Det används även för att visualisera och prioritera 

områden där ökade insatser krävs (Crump 2011:2). Crump menar att de vill möjliggöra 

tvåvägskommunikation med allmänheten gällande aktuella fall, där sakförarna är lokala 

polisofficerare. Polisen i England har känt pressen av att utveckla nya 

kommunikationskanaler för att föra diskurser med allmänheten, speciellt gällande 

grannsamverkan och dess ansvarsskyldighet, samt för att uppvisa tryggheten i Polisens 

arbete (Crump 2011:23). Enligt Crump har Polisen dock missat poängen med att skapa 

dialog, då de mestadels har använt Twitter som en extra nyhetskanal för att publicera 

information på. De sociala medierna kan användas till mycket mer än så, men det är 

fortfarande en svår situation med att balansera öppenhet och engagemang mot de mer 

konservativa synsätten på att kommunicera med allmänheten. Ökad risk för 

ryktesspridning sker dock när man lägger locket på och inte involverar människor. I 
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Leicestershires poliskår har de dock upptäckt att fördelarna med att använda sociala medier 

- bland annat är att man kan ha en interaktiv kommunikation med allmänheten. En av 

fördelarna är att kommentarer når polisstyrkan direkt, vilket minskar den ryktesspridande 

risken avsevärt. Ansvaret för att stationernas rykte ligger ofta på lokalnivå, men en del kårer 

har protokoll som ska efterföljas, vilka officerarna ska godkänna innan de publiceras och på 
så sätt representerar hela polisstyrkan (Crump 2011:24). Polismännen påminns ständigt om 

nödvändigheten i att skydda kårens rykte, och att inte säga något som inte skulle tas upp på 
ett publikt möte (Crump 2011:24). Denna paradox är jämlik med den svenska etiken kring 

vad som bör tas upp och inte, men dessa två exempel visar på att även internationellt sett 

har Polisens externa kommunikationskanaler börjat ändras. Det är inte längre bara de 

traditionella medierna som styr över nyhetsvärdet, vilket tidigare har varit fallet. Ju mer de 

nya mediekanalerna tar över de äldre, desto mer måste Polisen verka som professionella 

kommunikatörer utöver sin roll som myndighet. 

2.3 Sociala medier - en dialogskapande och riskfylld revolution 

Enligt Jaakko Lehtonen (2008) innebär sociala medier en unik möjlighet för organisationer 

att föra en dialog med sina intressenter. Istället för att använda sig av propagandaliknande 

kommunikation, det vill säga enkelriktad kommunikation, har organisationer nu en 

möjlighet att skapa en jämlik dialog - det vill säga där båda parterna får säga sitt och 

maktförhållandena jämnas ut. Dock finns det risker med att vara öppen och mottaglig för 

kritik, då negativa uttalanden löper en risk för att växa till en kris. I och med de sociala 

mediernas framkomst är hotet större än tidigare, vilket gör att organisationerna måste vara 

uppmärksamma på ett tidigt stadie (Lehtonen 2008:305-311). 

 

Vidare ser Lehtonen faran i att lägga fokus på fel saker, då organisationer idag löper en stor 

risk att uppmärksammas på ett sätt som skadar dess anseende. Detta hotar att förstöra 

förtroendet för organisationen, och skapar ett dåligt rykte (Lehtonen 2008:305). Detta 

innebär att organisationerna måste anpassa sig till nya sätt att uppmärksamma denna typen 

av hot, vilket innebär att i första hand lyssna på intressenterna och bjuda in till deltagande 

konversationer. En organisations rykte definieras ofta som vad som generellt tros om 

organisationen i allmänhet. Det formas alltså utanför själva organisationen, och baseras på 
subjektiva intryck (L’Etang 2008:49). Det bygger bland annat på organisationens tidigare 

beslut och handlingar och på andras intryck och erfarenheter. Ryktet växer också fram ur 

historier, händelser och mediala versioner. Med andra ord handlar det om en dynamisk 

process, som är ständigt pågående och granskande (L’Etang 2008:50). De sociala medierna 

bidrar alltså till att minska risken för ryktesspridning, då organisationen själva kan förmedla 

sin valda bild av en aktuell händelse. Varken mediala mellanhänder eller felaktiga uppgifter 

behöver då spridas, och det är möjligt att snabbt överblicka flödet och därmed 

uppmärksamma eventuella oegentligheter. 

2.4 Den slutna cirkeln 

Andra fördelar med att styra över sin egen mediala kanal, är att stabilisera upp 

organisationens grund. Organisationens allmänna rykte, dess transparens och arbete 

förtroende, är alla byggstenar till en väl fungerande institution. Tillförlitlighet, eller 

förtroende, är en essentiell del i kommunikation, och ryktet är beroende av detta i samröre 

med transparens. Tillsammans formas här organisationens övergripande image och 

identitet, vilken kan definieras på många sätt, men alltid med samma innebörd (L’Etang 

2008:51). 
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Simon A. Booth (2000) menar att den ökade interaktionen i sociala medier medför att 

rykten sprids snabbare än tidigare, och det gör att organisationer tappar kontrollen över 

vad som publiceras om dem på internet (Booth 2000:197). Här kommer vikten av proaktiv 

krishantering in. Ett effektiviserat ryktesindex kan enligt Booth vara ett bra tillskott till 

organisationerna, för att tidigt kunna hantera en kris. Inom media handlar det om tre 

kategorier av kanaler, som är huvudkällor till människors åsikter om en specifik 

organisation. Först ut är de populäraste mediekanalerna (internet, TV, radio och press), och 

på andra plats är de professionella medierna (årsrapporter, specialmagasin och 

professionella journaler). Det tredje exemplet är de officiella medierna 

(myndighetsrapporter, statistiska publikationer och reglerade rapporter). Valet om vilket 

medie som är bäst kompatibelt med organisationens kriskommunikation, beror på 

organisationens typ och syfte (Booth 2000:203). Efter valet av mediekanal är förberedelser 

nyckeln till effektiv kriskommunikation, där en strategisk plan för hanteringen av en 

eventuell kris är viktig för dess framgång. Organisatoriska tillgångar är inte outtröttliga, 

speciellt inte i en krissituation, och därför är det viktigt att identifiera specifika reglage som 

kan leda till största möjliga influens i övergångsstadiet mellan ett gott rykte och en kris 

(Booth 2000:204). 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt presenterar vi den forskningsteoretiska ram som ligger till grund för vår studie. Vi har 

använt oss av två övergripande teorier kring kommunikationsstrategier, och ett antal mer specifika teorier 

för vårt forskningsområde. Gemensamt för teorierna är att de är kopplade till organisationers framtoning 

på sociala medier, samt fördelar och nackdelar med dessa. 

 

De två övergripande teorierna är en- och tvåvägskommunikation, som syftar till att 

beskriva dialogskapandet på de nya sociala medierna, samt strategisk kommunikation som 

ämnar att beskriva strategin och syftet med Polisens kommunikation. Båda teorierna är 

högst relevanta i sammanhanget, och är av stor vikt i en organisations 

kommunikationsarbete. Vi har valt att utesluta andra större forskningsteoretiska fält, så 
som marknadskommunikation och organisationskommunikation, då vårt uppsatsämne har 

större relevans med de två tidigare beskrivna teorierna, vilket förklaras närmare nedan. 

3.1 Symmetriskt dialogskapande 

I dagens samhälle står dialog- och meningsskapande i fokus för kommunikation. Detta 

kallas i allmänhet för tvåvägskommunikation, och är då organisationer eller företag talar 

med en publik, och inte bara till den (Falkheimer och Heide 2011:25). Dialog kan även 

uppstå mellan två eller flera intressenter, i en diskussion kring det ämne som 

organisationen ursprungligen har kommunicerat. Dock behöver inte den ena typen av 

kommunikation utesluta den andra, vilket innebär att både en- och tvåvägskommunikation 

kan användas parallellt och separat. I olika typer av fall krävs olika typer av 

kommunikation, särskilt när det kommer till praktiska och ekonomiska skäl (Larsson 

2008:47). 

 

De nya sociala medierna spelar en avgörande roll i paradigmskiftet från enkelriktad 

kommunikation, till mer meningsskapande kommunikationssätt, då de öppnar upp till 

dialog på sätt som tidigare inte var möjliga. Människor interagerar och söker gemensamma 

svar på frågor, och de ökade möjligheterna till interaktion gör det mer realistiskt att se hur 

en helt symmetrisk kommunikationsmodell skulle kunna vara möjlig. Förutom de stora 

fördelarna med att kunna föra en dialog med ett stort antal personer, så kan även deras 

aktiviteter och åsikter kartläggas och användas i annat syfte – för att till exempel underlätta 

kommunikationen med en specifik målgrupp (Falkheimer och Heide 2011:32). Cooke och 

Buckley (2008:274) ser detta som en medierevolution som kort och koncist beskrivs med 

att vi bevittnar en framväxt av en generation där populationen blir allt mer villig att dela 

med sig av sina erfarenheter med allmänheten för utvärdering och bedömning, och det 

skapar en mer öppen och demokratisk medieanvändning än vad som tidigare var möjligt. 

 

All kommunikation som sker via sociala medier är dock strategiskt initierad för att nå 
utsatta mål. Företag, organisationer och privatpersoner som är aktiva på olika forum, finns 

där av en anledning. Det vill säga när de formella kommunikationskanalerna inte 

tillfredsställer människors behov av information, desto mer tar den informella 

kommunikationen över – ofta i form utav rykten och liknande (Larsson 2008:80). 

Dialogskapandet och synligheten där den stora allmänheten finns blir därför allt viktigare, 

och symmetrisk kommunikation är nyckeln till jämlikhet - trots maktskillnaderna mellan 

myndighet och allmänhet. Grunigs (2001) ideal om symmetri i kommunikation, där alla 

kommunicerar med samma förutsättningar, börjar alltså att bli verklighet - förutsatt av att 
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människor är intresserade av att engagera sig i ämnet (Falkheimer och Heide 2007:140-

141). 

3.2 Målfokuserad kommunikation 

Ett steg i rätt riktning för att jämna ut maktskillnaderna i kommunikationen mellan 

myndigheter och allmänheten, kan vara att ta hjälp av strategisk kommunikation. Det 

definieras som ”en organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål” 
(Falkheimer och Heide 2011:13), och innebär i detta fall det syfte som en organisation har 

med sin funktion på sociala medier. 

 

Bauman (2000) menar att enligt flertalet forskare karaktäriseras dagens senmodernitet av 

risktagande, nätverkande och ökad globalisering i kombination med medialisering. Detta 

kan vara en bidragande orsak till att det sociala medieanvändandet har ökat under 2000-

talet, och även tack vare de mobila enheternas framkomst (Pettersson och Ekelund Book 

2013:34). De nya relationerna som har vuxit fram under senare år mellan organisationer 

och allmänheten, både internt och externt, har utvecklat behovet av professionella 

kommunikatörer för att informera och upplysa sin omgivning. Speciellt i europeiska länder 

så som Sverige, där huvudsyftet är att skapa konsensus mellan organisationernas interna 

intressenter och dess olika omvärldsaktörer, för att styrka dess behörighet och skapa 

enighet (Falkheimer och Heide 2011:27). Här kan paralleller dras till organisationernas 

intresse av förtroendeskapande dialoger, för att på så sätt förhindra ryktesspridning och 

negativa associationer. 

 

Plattformen Facebook har tagit ytterligare ett steg längre med strategisk kommunikation, då 
de erbjuder både privatpersoner och företag att synas kostnadsfritt och för att enkelt nå ut 

till så många som möjligt. Facebook och andra sociala medier har blivit det nya sättet för så 
väl stora som små företag att kunna etablera sig hos tidigare ej tilltänkta målgrupper. Detta 

då alla kan ta del av den information som publiceras, där även möjligheten till 

dialogskapande uppmuntras. Ömsesidighet och jämlikhet i samtal är centrala enheter för 

kommunikation via Facebook och andra sociala medier, vilket jämnar ut maktförhållandet 

mellan sändare och mottagare (Stakston 2010:19). 

 

I denna studie ämnar vi att undersöka hur Polisen arbetar strategiskt med att synas på 
sociala medier, och om de har något uppsatt mål för hur kommunikationen ska te sig. Med 

hjälp av retoriska element så som ethos, pathos och logos, kan man väcka känslor hos 

människor, vilket är kraftfulla verktyg i all kommunikation. För utan logos, argument, är 

det svårt att övertala eller övertyga någon om din sak, och med hjälp av en god karaktär, 

ethos, vinner man lättare allmänhetens förtroende i en sakfråga. Avslutningsvis kan 

användandet av pathos, det vill säga att väcka känslor eller affekter hos åhörarna, vara ett 

verktyg för att skapa en viss stämning eller känsla i kommunikationen (Johannesson 

2003:18). Hur pass väl retoriken fungerar beror på sändarens skicklighet i att förmedla sitt 

budskap, och hur pass väl det slår ut när man vädjar till människors känslor för att skapa 

reaktioner (Johannesson 2003:19). Dock riktar sig dagens moderna retorik mot att båda 

parterna ska vara så jämlika som möjligt, det vill säga ett jämstarkt förhållande mellan 

sändare och mottagare, där båda får argumentera för sin sak. Därmed vinner det bästa 

argumenten förtroende hos motparten och skapar en balans i diskursen (Larsson 2008:44). 
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3.3 Organisationer i sociala medier 

Med hjälp av sociala medier kan organisationer lättare förmedla sin strategiskt uttänkta 

kommunikation oberoende av tid och plats. För en organisation bygger det på att man 

vågar fördela sin närvaro och se fördelarna med att själva styra utvecklingen (Stakston 

2010:20). Stakston (2011) menar att i motsats till de traditionella medieformerna, bygger 

sociala medier på integration människor emellan, som i stor utsträckning är till fördel för 

organisationernas genomslagskraft när det gäller att bygga rykte och förtroende. Därför är 

det även viktigt att vara aktiva i de sociala medierna, genom att svara på kommentarer och 

frågor för att undvika risken för dålig publicitet (Stakston 2011:12). Organisationer kan dra 

fördel av att vara aktiva i sina sociala mediekanaler av många anledningar, bland annat för 

att de sociala interaktionerna som utvecklas ur det användargenererade innehållet 

(Falkheimer och Heide 2011:33). 

 

För såväl privatperson som organisation erbjuder de sociala medierna andra möjligheter än 

vad traditionella medier gör, i meningen att de är mer öppna och demokratiska i sin 

utformning. De kan öka kunskapen i ett visst ämne, stärka särintressen eller befästa sociala 

identiteter (Falkheimer och Heide 2011:33-34). I motsats till de traditionella mediernas 

strategiskt placerade information, kan nu även mottagarna skapa egna budskap utifrån det 

ursprungliga ämnet och göra dessa publikt tillgängliga. Medarbetare blir ambassadörer för 

sin organisation och genom att berätta om sitt arbete publikt medför de nya sätt att sprida 

organisationens budskap på (Falkheimer och Heide 2011:34). Eftersom människor 

förväntar sig att få vara delaktiga med sin åsikt i de organisationer som är aktuella, vilket 

gör att det är viktigt för organisationen ha en relationsbyggande kommunikation med dem 

(Stakston 2011:12). 

 

Dock menar Stakston (2011) att organisationer idag inte använder sig av Facebooks fulla 

potential. De för fortfarande sin envägskommunikation genom att i bästa fall publicera 

inlägg, men glömmer sedan av att föra en dialog med intressenterna. Frågor och 

kommentarer besvaras inte, och således går organisationerna miste om värdefull respons 

från utomstående. Utöver detta tystar man ner och dödar intressenternas lust att svara på 
fler inlägg, vilket medför att envägskommunikationen dominerar i en annars symmetrisk 

kanal. Strategiskt sett bör organisationerna svara på samma sätt som om frågorna blev 

ställda under ett fysiskt möte, istället för att ignoreras och skapa en negativ bild av 

organisationen och dess förtroende (Stakston 2011:90-91). 

3.4 Förtroende genom transparens 

Om organisationer missar att ta upp signaler om negativ kritik på sociala medier, kan i 

värsta fall en kris uppstå. För att istället proaktivt hantera eventuella kriser, krävs en 

genomtänkt agenda för organisationens kriskommunikation. Många organisatoriska kriser 

beror på interna misstag, och ofta på bristande kontroll av företagets operationer (Larsson 

2008:286). Organisationer kan endast påverka uppkomsten av en kris till en viss gräns, och 

måste därför ha en plan för hur de kan ordna upp förhållandena efter en krishändelse, och 

hur man kan lära sig av händelsens karaktär (Larsson 2008:286). 

 

Proaktiv krishantering med sociala medier som hjälpmedel är därför briljant. På sidor som 

Facebook skapas det snabbt uppmärksammade debatter, inlägg och missnöjesgrupper som 

kan bevakas för att hålla koll på situationen. Att redan i förstadiet försöka att föra en dialog 

med de inblandade tyder på öppenhet och en vilja att lyssna på kritiken. Precis som i ett 
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verkligt samtal är tonen avgörande, precis som i vilken debatt eller möte som helst 

(Stakston 2010:59). Att redan från början vara så transparent som möjligt är också mycket 

viktigt för att inte få en förtroendekris på köpet. Det är erkänt framgångsrikt att vara 

öppen och ärlig i sin kommunikation, och handlar i slutändan om trovärdighet som 

avsändare. Dock är balansakten mellan att skydda viss information och att vara transparent 

svår, då obetänksamhet lätt kan förstöra tilliten till informationskällan (Stakston 2010:40). 

 

Här kommer även relevansen gällande myndigheternas behov av förtroende från 

allmänheten in. Jacquie L’Etang menar att förtroende, tillförlitlighet, uppriktighet och 

äkthet bidrar till ett gott rykte, där pålitlighet är väsentlig för all kommunikation och om 

organisationen misslyckas med att ses som pålitliga, hotas organisationens rykte (L’Etang 

2008:50). Vidare menar L’Etang att media oftast har ett väldigt lågt förtroende för PR-

källor på grund av det självintresse som finns från kommunikatören. Det finns även viss 

länk mellan mediernas förtroende, eller brist på förtroende och allmänhetens förtroende 

för en organisation (L’Etang 2008:50-51). L’Etang påpekar att tysk forskningslitteratur, 

enda sedan 50-talet, menar att förtroende hänger ihop med transparens – där transparens 

tolkas som att allmänheten kan se genom organisationen, processer, beslut och en klar 

kommunikation som inte döljer något (L’Etang 2008:51). Organisationens rykte är enligt 

L’Etang beroende av förtroende och transparens, och hur förtroende och transparens 

fungerar ihop med koncept som identitet och image (L’Etang 2008:51). 

 

Gällande rykte menar även Surma (2006) att detta beror på vad andra, snarare än 

organisationen, tycker och tänker om den. För att en organisation ska definieras av sitt 

rykte betyder det att organisationen definieras av en individ eller en grupps bedömning av 

organisationens trovärdighet och integritet. Utifrån organisationens kapacitet bör man 

sedan agera etiskt och ansvarsfullt (Surma 2006:1). En populär definition av rykte, är enligt 

L’Etang vad som är generellt ansett om en person eller en organisation, och att ryktet 

formas av subjektiva bedömningar från intressenter utanför organisationen (L’Etang 

2008:48-49). 

3.5 Berättartekniker 

Falkheimer (2001) menar att berättartekniker kan utgöra sättet hur man berättar, 

strukturerar och bygger ihop en historia. På så sätt kan man även påverka hur andra ser på 
organisationen och dess arbete. Återkommande mönster i berättandet är en nödvändig del 

för att locka människor till läsning, och syftet är att berätta historier som förklarar 

händelser, men samtidigt definierar sociala och kulturella gränser. Berättarstrukturerna kan 

se olika ut beroende på dess syfte, men de finns där för att skapa spänning och framställa 

händelser ur olika perspektiv för att skapa dramaturgi (Falkheimer 2001:151). För att fånga 

mottagare krävs det att berättelserna inte är för förutsägbara, men för att ge läsarna en 

möjlighet till förståelse krävs samtidigt en viss struktur och ordning i vad som 

kommuniceras. 

 

För att nå ut i dagens samhälle måste man nu mera tala i rubriker, eftersom graden av brus 

och informationsmängd hela tiden ökar. Falkheimer (2001) menar även att den viktigaste 

aspekten i en vinnande berättarteknik är närheten i tid, rum och i relation till de man vill nå. 

För att involvera människor lägger sändaren ofta till en mänsklig vinkel, för att väcka 

känslor och nå ut till så många som möjligt. Berättartekniker bygger på strategisk 

kommunikation, då den alltid utgår från sin målgrupp genom att närma sig dessa så mycket 
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som möjligt redan från början - allt för att skapa en relation till mottagarna (Falkheimer 

2001:153). 

 

Då vi i denna studie ämnar att undersöka Polisens arbete med förtroende i sociala medier, 

är ovanstående teorier relevanta på grund av dess inriktning på dialogskapande strategier, 

förtroende och transparens. Vi har baserat vårt urval på tidigare forskning i ämnet, samt de 

frågeställningar vi ämnar att få svar på i studien. 
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4. METOD 

I följande stycke kommer vi redogöra för våra valda metoder, samt hur vi har gått till väga för att tillämpa 

dessa. Vi kommer även att presentera vårt urval av material samt bearbetningen av detta. Slutligen redogör 

och diskuterar vi uppsatsens validitet, reliabilitet och de metodproblem som vi har stött på. 

4.1 Metodval 

Valet att använda oss av metoden kvalitativ textanalys, är relevant för vår studie då det 

syftar till att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext vari den ingår (Esaiasson et al. 2012:210). Detta innebär att man 

genom att läsa texter aktivt, kan utläsa de underliggande betydelserna med texternas 

innehåll, och därmed analysera dessa mer djupgående än vid användandet av en kvantitativ 

metod. De två huvudgrupperna av textanalytiska frågeställningar är man antingen 

systematiserar eller kritiskt granskar sina valda texter (Esaiasson et al. 2012:211). Valet för 

studiens upplägg föll på det senare alternativet, det vill säga att kritiskt granska de texter vi 

har samlat in, då det mer djupgående analyserar varför och vilka effekter det har för 

Polisens kommunikation på sociala medier. Vidare har vi valt att genomföra en 

beskrivande studie, som ämnar att granska diskurser mellan sändare och mottagare, där den 

kritiska diskursanalysen passar väl in i som metod. Under senare tid har denna tagit över 

som den allra vanligaste textanalytiska metoden inom det samhällsvetenskapliga området 

(Esaiasson et al. 2012:212). Syftet med en diskursanalys, är att belysa och klarlägga 

diskursernas roll i upprätthållandet av maktförhållanden i samhället (Esaiasson et al. 

2012:212). 

 

Inom den vetenskapliga samhällsforskningen fokuseras det framförallt på socialt skapade 

problem, alltså problem som grundar sig i det samhälle vi lever i. Forskarna arbetar då 
utifrån en typ av kategorisering som baseras på samhällsinstanser. Exempel på dessa är 

Polisen, Försäkringskassan och Skolverket, som alla är stora samhällsinstitutioner som är 

framtagna för att underlätta för samhället (Börjesson och Palmblad 2007:9). Det innebär 

alltså enligt Börjesson och Palmblad (2007) att man överlämnar tolkningsföreträdet till 

olika externa aktörer, för att skapa olika typer av moraliska och politiska diskurser 

(Börjesson och Palmblad 2007:9). Vidare menar Börjesson och Palmblad (2007) att det 

inom konstruktionismen ofta hävdas att en versionsfri eller oberoende verklighet inte kan 

existera, utan att all kunskap är socialt konstruerad och kan alltså inte avspegla en otvetydig 

verklighet (Börjesson och Palmblad 2007:9). Diskursanalyser handlar inte om att förneka 

existensen av samhällsfenomen, utan att se dessa på ett diskursivt synsätt. Forskare kan 

enbart studera olika sätt att förstå, uppfatta och förklara dessa typer av fenomen och vad 

de olika formerna av föreställningar har för förutsättningar och eventuella följder i olika 

sammanhang (Börjesson och Palmblad 2007:9). Vidare menar Börjesson och Palmblad att 

den samhälleliga forskningen främst inriktas på att analysera hur idéer och kunskap kring 

avvikelser kan återskapas i olika samhällsinstanser. 

 

I vår studie blir diskursanalysen relevant då frågan om vilka berättelsetyper som anses 

gångbara i olika sammanhang lyfts fram, och att under en längre tidsperiod se hur 

variationer i det vi idag tar för självklarheter. Även attitydforskning delas ofta in i kluster 

eller teman, där man ämnar att kategorisera människors åsikter och språk (Börjesson och 

Palmblad 2007:11). Denna studie ämnar att kategorisera och tematisera innehållet i både 

det insamlade textmaterialet, men även i de samtalsintervjuer vi kommer att genomföra. 
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Vi kommer alltså även att använda oss av samtalsintervjuer över telefon, som komplement 

till ovanstående textanalys. Samtalsintervjuer är den kvalitativa motsvarigheten till 

kvantitativa frågeundersökningar, och handlar om att kartlägga och förstå människors 

uppfattningar på ett område (Esaiasson et al. 2012:194). Samtalsintervjuer ger även goda 

möjligheter att registrera oväntade svar, vilket i sin tur ger möjligheten till uppföljningar 

eller följdfrågor. Efter flertalet intervjuer finns även möjligheten att se mönster, vilket ökar 

tilliten till undersökningen (Esaiasson et al. 2012:251). Fördelen med den kvalitativa typen 

av intervjuer för vår undersökning, är att man arbetar med synliggörande 

problemformuleringar, dvs hur ett problem gestaltar sig, snarare än med frekvens 

(Esaiasson et al. 2012:252). Då vi ämnar att gå in på djupet med vår granskning, passar 

därför denna metod bra som komplement till textanalyserna - som i sin tur blir något mer 

övergripande och tematiserande. 

4.2 Forskningsansats 

Det finns olika former av uppfattningar gällande relationen mellan teori och empiri. Dessa 

kallas för induktion och deduktion. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) baseras 

induktion på empiri för att generera en teori. Deduktion i sin tur är motsatsen, där 

forskaren utgår från en teori, som testas med en hypotes och således granskas empiriskt. 

Deduktiv ansats används ofta i samband med kvantitativa studier, där teorier ämnas att 

beprövas. En induktiv ansats används istället vid kvalitativa studier för att generera en teori 

(Alvesson och Sköldberg 2008:54-55). 

 

Dock finns det en tredje ansats som omnämns av Alvesson och Sköldberg (2008), 

nämligen abduktion. I vår studie är det denna ansats vi har utgått från, då den är besläktad 

med både induktion och deduktion, där abduktion är ett mellanting mellan ren teori och 

empiri. Den abduktiva ansatsen tillåter ändringar under forskningsarbetets gång, och både 

det empiriska tillämpningsområdet och teorin utvecklas successivt (Alvesson och 

Sköldberg 2008:55). Med en abduktiv ansats är vi som forskare mottagliga för nya 

infallsvinklar och fakta, och ger utrymme för att diskutera över kapitelgränserna i studien. 

Den abduktiva ansatsen är även lämplig i kombination med vetskapen om det 

hermeneutiska synsättet, det vill säga att kunskap är något som växer fram och där läran av 

läsning och tolkning står i fokus (Esaiasson et al. 2012:221). Således kan man med hjälp av 

den hermeneutiska spiralen börja på en punkt, för att sedan utveckla detta vidare. Alvesson 

och Sköldberg (2008) anser att en fördel med den abduktiva ansatsen, i jämförelse med de 

två tidigare nämnda, är att det tillför ett djup och förståelse. Dels är alltså det abduktiva 

synsättet en bra kombination med vår teorietiska infallsvinkel, och dels är det en möjlighet 

att under forskningens gång utvecklas och på så sätt skapa nya perspektiv (Alvesson och 

Sköldberg 2008:55). 

4.3 Avgränsningar och urval 

En annan tänkbar metod för vår undersökning hade kunnat vara enkäter eller 

fokusgrupper, som då hade ämnat att ta reda på hur allmänheten ser på Polisens närvaro 

och agerande på Facebook och andra sociala medier. Vid enkätundersökningar och 

fokusgrupper ställer forskaren frågor till svarspersonerna, i motsats till 

intervjuundersökningarnas interaktiva samtal (Esaiasson et al. 2012:228). Då vi ämnar att få 
djupgående svar, snarare än att generalisera, har vi valt att inrikta oss på de mer kvalitativa 

samtalsintervjuerna. 
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Rikspolisstyrelsen är strategiskt utvalda i vår studie, då de fram till 31 december 2014 var en 

svensk statlig förvaltningsmyndighet, och därmed Polisens styrande organ. De verkar för 

planmässighet, samordning och rationalisering inom polisväsendet och är en central enhet 

för hur Polisen agerar i olika sammanhang. Det strategiska urvalet av övriga representanter 

för Polisen är främst grundat på dess grad av aktivitet på sociala medier. Vi kontaktade 

Rikspolisstyrelsen för att få reda på vilka län som hade högst aktivitet på Facebook, och 

valde därefter att kontakta de mest aktiva. Det enda undantaget är Västernorrlands län, som 

vi även valde ut på premissen att det är vårt eget närområde. Västernorrland representerar 

även en stor stad då huvudkontoret ligger i Sundsvall. Stockholm Södermalm representerar 

en storstad och Växjö/Alvesta en mindre stad. Dock påverkar inte placeringen av länen 

informationen vi delgavs, då de alla representerar Polisen som en enda stor enhet, och 

troligen hade vi fått samma resultat av att jämföra tre andra län med samma metod. 

 

De inlägg vi sedan valde att analysera på Facebook var alla tagna ur en och samma månad, 

nämligen september år 2014. Anledningen till att vi valde september var då alla tre län hade 

flertalet inlägg gjorda under denna månad, vilket medförde en spridning av innehållet i 

inläggen. Analysen hade även gått att genomföra på ett flertal månader, men vi valde att 

begränsa oss på grund av tidsbrist, och för att vi troligen inte skulle ha nått ett annat 

resultat även om vi hade analyserat en större mängd material. 

4.4 Upplägg av undersökningen 

Våra analysenheter är inlägg publicerade på Facebook, där vi analyserar tre strategiskt 

utvalda polisdistrikts inlägg under september månad år 2014, samt fyra intervjupersoner. 

Facebookinläggen har kritiskt granskats och analyserats med hjälp av en kvalitativ 

textanalys för att se om de följer eventuella riktlinjer utfärdade av Rikspolisstyrelsen, samt 

om de tillämpar en- eller tvåvägskommunikation. Utöver detta genomför vi 

samtalsintervjuer med Rikspolisstyrelsens ansvarige för sociala medier, Pär Lindroos, och 

tre representanter för polisdistrikten Västernorrland, Södermalm Stockholm och 

Växjö/Alvesta. Vi har genomfört en beskrivande studie då Esaiasson et al., pekar på att en 

studie som ger svar på frågan hur är en beskrivande studie, till exempel “Hur bedriver 

partierna sina valkampanjer” (Esaiasson et al. 2012:36). Esaiasson et al., menar att val av 

material kan ske på två sätt, med ett snävt eller brett urval (Esaiasson et al. 2012:220). Där 

ett brett urval är det optimala, men praktiska begränsningar kan påverka vilket urval man 

gör, med ett snävt urval kan man missa viktig information eller dra felaktiga slutsatser 

(Esaiasson et al. 2012:220), varpå vi väljer ett snävt urval på grund av framförallt tid, samt 

resurser för denna uppsats, trots det snäva urvalets negativa sidor. 

 

Enligt Esaiasson et al., är samtalsintervjuer lämpliga för att registrera svar som är oväntade 

och möjligheten till uppföljning (Esaiasson et al. 2012:251), samtalsintervjuer passar även 

när man vill veta hur människor själva uppfattar sin värld (Esaiasson et al. 2012:253). Vi har 

använt oss av telefonintervjuer då respondenterna är utspridda i landet och att Esaiasson et 

al., menar på att telefonintervjuer ökar vår kontroll av intervjusituationen och chanserna 

för att få sanningsenliga svar ökar (Esaiasson et al. 2012:235). Detta passar bra då vi vill att 

respondenterna skall kunna tala öppet och fritt. 

 

Vi valde att intervjua Rikspolisstyrelsens Pär Lindroos först, som är ansvarig för hur 

Polisen kommunicerar i sociala medier. Som komplement till våra samtalsintervjuer 

genomförde vi en kvalitativ textanalys, som Esaiasson et al. säger hjälpa forskaren att förstå 
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helheten i texten i och med intensiv läsning som möjliggör tolkning av texten (Esaiasson et 

al. 2012:210). Vi valde därför en kvalitativ textanalys, istället för en kvantitativ 

innehållsanalys, där alla analysenheter behandlas likvärdigt (Esaiasson et al. 2012:210) och 

man mäter hur ofta eller frekvent något förekommer i texten (Esaiasson et al. 2012:197). 

En kvalitativ textanalys möjliggör även att vi kan kontrollera om det respondenterna säger i 

samtalsintervjuerna verkligen är det som kommuniceras. 

 

För att öka objektiviteten genomförde vi samtalsintervjuerna innan textanalysen. Detta 

även för att kunna undvika förutfattade meningar vid intervjutillfället. Dock valde vi att 

göra en lättare översikt av textmaterialet på Facebook innan vi skrev våra intervjufrågor, 

för att de frågor vi ställde skulle vara relevanta för respondenterna. Därefter undersökte vi 

kommunikationen för de tre länen under september månad, och analyserade om det som 

kommunicerades stämde överens med dels vad länen anser att de ska kommunicera, men 

även om det stämmer överens med hur Rikspolisstyrelsen anser att länen skall 

kommunicera. Detta för att kunna tolka och tematisera texterna, genom att se mönster i 

användandet av vissa ord eller berättartekniker. 

 

Efter vår tematisering av texterna kunde vi sedan använda oss av tidigare nämnda 

berättartekniker, för att kunna analysera mer djupgående om och hur kommunikationen 

skilde sig åt. Det vill säga om inläggen lockade till läsning eller inte, och om de byggde på 
någon typ av dramaturgi. Vi jämförde även om inläggen som uppmuntrade till både läsning 

och dialog var mer populära, än de som inte var utformade på detta sätt, och analyserade 

bakgrunden till detta. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas om vi empiriskt undersöker det som vi påstår att vi undersöker på den 

teoretiska nivån, det vill säga överensstämmelsen mellan den teoretiska definitionen och 

den operationella indikatorn. Det handlar även om frånvaron av systematiska fel, vilket 

innebär vårt ansvar som forskare att innehållet är objektivt analyserat (Esaiasson et al. 

2012:57). För att uppnå en hög intern validitet, valde vi att en och samma person 

genomförde telefonintervjuerna och den andra personen kontrollerade att frågeformuläret 

efterföljdes korrekt. I textanalyserna delade vi först upp de tre länen, och utifrån ett 

förutbestämt antal frågor analyserade vi sedan inläggen på Facebook och tematiserade 

dessa. Detta för att kunna dra slutsatser kring hur de kommunicerar, sett ur ett större 

perspektiv. 

 

Den externa validiteten innebär möjligheterna att kunna generalisera samt beskriva de 

förklarande slutsatserna på ett bra sätt, från det urval av analysenheter vi har valt. Detta för 

att kopplingen mellan analysenheterna och en större population ska kännas relevant för 

ämnet (Esaiasson et al. 2012:58). Här representerar Rikspolisstyrelsen det styrande organet 

hos Polisen, och de tre utvalda distrikten valdes ut strategiskt för att kunna representera 

olika typer av distrikt så bra som möjligt. Genom att analysera dessa olika typer av län och 

instanser, bör vi kunna generalisera resultaten trots att studien har begränsningar i form av 

tid och genomförandets storlek. Dock vet vi att med fler analysenheter kan resultatet bli 

annorlunda, men då vi inte syftar att göra en kvantitativ undersökning med ett exakt 

resultat, anser vi att genom denna studie kunna ge en fingervisning hur vida Polisen 

använder sig av Facebook som egen kanal. Vi vill understryka att resultatet inte ger ett 

heltäckande resultat för hur de kommunicerar på sociala medier, och även andra 

infallsvinklar hade varit intressanta att undersöka. Vi har dock valt ut de frågor vi anser 
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vara intressanta att belysa på denna nivå av undersökning, för att få svar på de frågor vi 

anser vara relevanta för ämnet. Vi har som komplement till studien använt oss av Polisens 

egna utvärdering av deras närvaro i sociala medier. Denna är utförd av Brit Stakston på 
JMW Kommunikation (2013). Tillförlitligheten till studien ökar en viss mån av att det är en 

extern byrå som har genomfört utvärderingen, men följaktligen är Polisen en betalande 

kund där objektiviteten kan ifrågasättas. Utvärderingen kompletterade andra oberoende 

resultat, därav användes källan trots dess något partiska ursprung. 

 

Vår frånvaro av systematiska fel, det vill säga reliabilitet, upprätthöll vi med hjälp av tydliga 

intervjufrågor för att undvika förvirring och oklarheter (Esaiasson et al. 2012:63). Dessa 

togs fram på förhand utifrån vår inläsning av textmaterial från Facebook, samt utifrån 

uppsatsens huvudsyfte och frågeställningar. Den tidiga inläsningen syftade till att ge oss en 

förhandsförståelse gällande Facebooks roll för Polisens närvaro på sociala medier, och 

hjälpte oss därmed att ställa relevanta frågor till både texterna och intervjupersonerna. Vi 

genomförde även en typ av reliabilitetstest, som avser att mäta hur god reliabiliteten är för 

den valda studien, där båda två analyserade allt material på skilda håll för att se om vi kom 

fram till samma resultat (Esaiasson et al. 2012:64). Vi diskuterade igenom frågornas 

innebörd före analysen, samt diskuterade igenom eventuella oklarheter och svårighet under 

analysens gång. Genom att jämföra svaren både före och efter att vi bytte textmaterial, såg 

vi att vi tolkade frågorna på liknande sätt och att frågorna vi ställde till texterna fungerade 

väl. Vi valde medvetet att inte genomföra ett matematiskt reliabilitetstest med hjälp av en 

kodbok, på grund av få analysenheter och tidsbrist. 

4.6 Metodproblem 

De metodproblem vi stötte på var delvis forskningsansatsen, där valet föll på en abduktiv 

sådan, då vi omöjligt kunde gå in i uppsatsen helt objektivt. Polisen i sig är något som 

påverkar oss dagligen, i form av medierapportering och personliga erfarenheter. I valet av 

analysmånad hade vi varken tid eller resurser för att kunna analysera ett helt år. Vi ville 

därför analysera en månad som var näraliggande tidpunkten då uppsatsen påbörjades, och 

som alla tre län varit aktiva under. 

 

Ett annat problem vi stötte på under vår textanalys, var att det inte gick att kontrollera om 

svaren som våra respondenter gett oss i intervjuerna stämde. Framförallt gällde detta om 

Polisen svarar på frågor i inläggen. Samtliga respondenter förklarade att de inte alltid svarar 

i tråden, utan mer frekvent svarar i privata meddelanden, eller att bara den som ställde 

frågan och dennes vänner kunde se svaret. Hur vida de svarade på frågor som ställs i 

kommentarerna i de olika länens statusuppdateringar kan vi inte svara alls, utan vi har valt 

att lita på respondenternas intervjusvar. På grund av detta försämrades vår möjlighet att se 

om Polisen har en enkelriktad eller en dialogskapande kommunikation med allmänheten, 

utöver tolkning av deras statusuppdateringar och svar i intervjuerna. 

 

Svårigheten med att tolka texter är att andra personer kan komma fram till ett annat 

resultat, eftersom alla kan uppfatta och tolka frågor olika beroende på tidigare erfarenheter 

eller kulturella och tidsmässiga skillnader (Esaiasson et al. 2012:222). Dock har vi ämnat att 

vara objektiva i vår tolkning, samt att vi har försökt att undvika egna värderingar av svaren 

för att inte vinkla dessa felaktigt. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas resultatet och analysen av vår studie. Resultatet för den kvalitativa studien 

redovisas uppdelat i teman, där både samtalsintervjuer och diskursanalyser ingår. Den efterföljande 

analysen ligger i anslutning till resultatet, och är utförd i form av en kvalitativ textanalys som ställs i 

relation till teorikapitlet och studiens frågeställningar. Både resultatet och analysernas underrubriker är 

baserade på tematiseringen för att underlätta läsningen. 

 

De respondenter vi refererar till i följande text är Pär Lindroos från Rikspolisstyrelsen, 

Robert Kindroth från Polisen i Stockholm Södermalm, Mikael Ahrtzing från Polisen i 

Västernorrlands län och Scott Goodwin från Polisen i Växjö/Alvesta. 

5.1 Rikspolisstyrelsens syn 

Rikspolisstyrelsen har skapat en handledning för hur Polisen skall kommunicera och 

uppträda på sociala medier, där det står att målet med Polisens närvaro i sociala medier är: 

 

 Ökad dialog - vara synlig och tillgänglig där många människor är. 

 Dela brottsförebyggande information och tips för att minska brottsligheten. 

 Berätta om Polisens arbete för att öka tryggheten. 

 Nå ut med att Polisen vill ha tips och vittnesuppgifter för att lösa brott. 

(Rikspolisstyrelsen 2014:4) 

 

Den ton som skall användas är den samma som för Polisen i övrigt, som regleras i 

nationellt i polisförordningen (Rikspolisstyrelsen 2014:11). 

”I 4 kap. 1 § polisförordningen (1998:1558) anges att anställda inom polisen ska uppträda på ett 
sätt som inger förtroende och aktning; de ska uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt 
iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller 
småaktighet.” 

Vidare anger handledningen att kommunikationen skall ske med en mänsklig ton som visar 

på ödmjukhet och respekt, man ska undvika ironi samt inte heller uttrycka sig på ett sätt 

som kan uppfattas som nedlåtande eller ha en attityd som kan uppfattas som stötande eller 

överlägsen. Humor skall man vara försiktig med, då detta är något högst personligt som lätt 

kan missuppfattas där vissa uppfattar det som roligt, medan andra uppfattar det som 

smaklöst. Polisen skall inte göra sig rolig på någon annan bekostnad. De inlägg som görs 

bör vara kopplade till syftet med närvaron i sociala medier och Polisen skall förmedla fakta, 

inte åsikter (Rikspolisstyrelsen 2014:11). Polisens handledning stämmer in på det Lehtonen 

beskriver i teorin som en stor risk för dagens organisationer, att organisationerna kan 

uppmärksammas på fel sätt, vilket gör att organisationens anseende och förtroende skadas 

(Lehtonen 2008:305). Lindroos förklarar att valet mellan språkbruk som är formellt eller 

informellt är svårt. Där det krävs en hög trovärdighet enligt honom för att informationen 

ska träffa rätt. 

”Som vi ser på det nationellt så blir det som att det är samma sida där vi ska kunna gå ut och 
skriva ‘Vi ska evakuera Västernorrland’ för att det varit en större jordbävning. För att vi ska ha en 
sån trovärdighet anser vi att man inte ska vara för tramsig, raljerande eller skämtsam.” (Bilaga 8.1, 
fråga 7).  

Lindroos har själv svarat på ett inlägg från en läsare där det enbart stod ”BÖG”, med 

svaret ”Hej Mustafa, visst är det bra att vi har ett sånt härligt land med yttrandefrihet så att 

alla kan vara öppen med sin sexuella läggning” (Figur 1). Lindroos förklarar sitt svar med 

att det samtidigt pågick en debatt om att det var olagligt att vara homosexuell i Uganda, 
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vilket påverkade honom, men att hans svar kunde uppfattas som just raljerande och 

småsint. Svaret togs senare bort enligt Lindroos. 

Lindroos säger själv att syftet med Polisens närvaro på Facebook rent generellt är 

detsamma som är inom hela Polisen: öka dialogen, vara synliga och tillgängliga där 

människor är, dela brottsförbyggande information och kunna få in tips från allmänheten 

för att minska brottsligheten. Polisen skall även berätta om polisarbete för att öka 

tryggheten, och genom ökad trygghet kunna få in vittnesuppgifter för att kunna lösa brott, 

detta är något som är övergripande för all kommunikation för Polisen. Lindroos menar att 

han svarar för den nationella sidan, men att dess strategier även slår igenom i de lokala 

sidorna, även om dem inte skriver eller förhåller sig till handledningen på exakt samma sätt.  

 

Vår tolkning av Polisens handledning, är att den är väldigt generell av förklarliga skäl då det 

är svårt att täcka alla möjliga situationer. En tolkning som är i samma linje som 

Justitieombudsmannen gjort efter en anmälan mot polismyndigheterna i Kronobergs län 

och Stockholms län angående inlägg på Facebook, som anser att handledningen är relativt 

heltäckande, men av naturliga skäl inte ger särskilt konkreta råd (Justitieombudsmannen 

2013:9). Roberth Kindrooth som är ansvarig för sociala medier hos Södermalmspolisen 

beskriver att Rikspolisstyrelsen inte har några direkta mandat att styra över 

Polismyndigheterna, utan att Rikspolisstyrelsen agerar som ett rådgivande organ och att 

Polisen i Stockholm har egna, hårdare riktlinjer. Kindroth förklarar att dessa riktlinjer bland 

annat är färgkodade efter trafikljus, där rött kan vara saker som handlar om självmord där 

en chef behöver godkänna inlägget. Ett gult inlägg om till exempel fotbollsvåld kräver att 

en annan administratör läser igenom inlägget, dock ingen chef. Medan ett grönt inlägg om 

till exempel trafikkontroller inte kräver någon kontroll av fler personer. Goodwin berättar 

att det finns riktlinjer från Rikspolisstyrelsen för hur man skall agera, men det är upp till 

varje myndighet att formulera språket och skriva på sitt sätt. Ahrtzing däremot inte fått 

några direktiv från Rikspolisstyrelsen, utan enbart från Västernorrland och förklarar att det 

bara är ett fåtal som har tillgång till Polisens Facebook, och där av vet de hur man ska sköta 

sig. 

 

År 2015 blir Polisen en myndighet, där det enligt Pär Lindroos är ett frågetecken just nu 

hur vida Rikspolisstyrelsen får ett större inflytande över de tidigare länens kommunikation 

på sociala medier. Något som är klart är att Rikspolisstyrelsen kommer ställa högre krav på 

Figur 2 - Lindroos svar Figur 1 - Lindroos svar 
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mål och uppföljning i alla kanaler, oavsett om deras inflytande ökar när det gäller vad som 

skrivs på sociala medier. 

5.2 Skriftlig inkommen handling 

Rikspolisstyrelsen ser kommentarer i sociala medier som en skriftlig inkommen handling 

till en myndighet, och som myndighet måste de svara på frågorna eller hänvisa till rätt 

instans menar Pär Lindroos. Målsättningen är att det skall efterlevas, men Lindroos 

förklarar att ibland faller saker mellan stolarna och missas. Goodwin förklarar att han inte 

har något med kommentarerna att göra, men att Polisen ser en kommentar som en 

inkommen skriftlig handling som skall diarieföras. Ahrtzing berättar att Polisen i 

Västernorrlands län inte nödvändigtvis ser en fråga som en skriftligen inkommen handling 

och att det beror på vilken typ av fråga det är. Skillnaderna hos de olika respondenternas 

svar visar att det de län vi analyserat inte har en enhetlig syn på denna fråga, där Kindroth 

menar att den inkomna frågan måste vara tillräckligt seriös och tydlig för att bli besvarad, 

men om den är seriös är det en inkommen handling. Vilket gör att Polisen subjektivt skall 

bedöma om en fråga skall räknas som en inkommen handling. Om Polisen har sett en fråga 

som en skriftlig inkommen handling är svårt att säga, då svar från Polisen inte alltid syns i 

flödet. Detsamma gäller vår förmåga att kunna se vilka frågor som anses som tillräckligt 

seriösa för att bli besvarade. 

 

I Polisens handledning finns det en manual där det tydligt står vad som gäller vid frågor: 
 

Inlägg m.m. som 
innehåller/innebär 

Akuta eller 
förstahandsåtgärder 

Gallringsfrist och anmärkning 

Enklare frågor Besvaras Vid inaktualitet. 
Anmärkning. 
Standardsvar kan tas fram för frågor av 
samma karaktär. 
I vissa fall kan en hänvisning till 114 14 
vara motiverad. 

(Rikspolisstyrelsen 2014:19) 

 

Vidare förklaras det i Polisens handledning följande angående allmänna handlingar:  

“Polismyndighetens inlägg i sociala medier är allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. 
Ett inlägg som en utomstående gör på Polisens sociala medium blir också allmän handling, liksom 
en dialog mellan polis och allmänhet. Allmänna handlingar ska antingen diarieföras eller förvaras i 
annan ordning. Myndigheten är skyldig att hålla god ordning på allmänna handlingar, så kallad god 
offentlighetsstruktur” (Rikspolisstyrelsen 2014:14). 

“Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller 
upprättats hos en myndighet. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver dock inte 
registreras om de hålls så ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in 
eller upprättats. Om det är uppenbart att en handling är av ringa betydelse för myndighetens 
verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad (5 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen). För handlingar av tillfällig eller ringa betydelse finns det generella 
gallringsföreskrifter som kan tillämpas av alla statliga myndigheter (RA-FS 1997:6)” 
(Rikspolisstyrelsen 2014:14). 

Frågor skall besvaras enligt handledningen, och utöver det, skall de diarieföras om 

handlingen inte är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. Att våra 

intervjupersoner svarar med att det beror på frågan, eller att frågan måste vara tillräckligt 
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seriös, är trots att det låter en aning oseriöst helt korrekt. Dock framgår inte vad som 

räknas som ringa betydelse. 

5.3 Problem med att kontrollera svar från Polisen 

Lindroos förklarar att vissa kommentarer eller svar från Polisen är dolda för andra än den 

som ställde frågan och dennes vänner. Han är noga med att påpeka att någon som 

kommenterar inte har rätt att bli publicerad bara för att det är sociala medier, det är 

Polisens sida och de väljer vad som ska visas – vilket ofta kan missuppfattas som censur, 

när det handlar om relevans. Kindroth säger att allt är dolt från början nationellt, men att 

det är olika hos länen. Vidare menar han att det beror på frågan om den blir besvarad, det 

måste vara en tillräckligt tydlig fråga och att Polisen inte alltid svarar på frågor som till 

exempel en läsare kan ha svarat på. Ahrtzing förklarar att de inte alltid svarar i tråden, utan 

att det kan ske till den personen som ställt frågan och om frågan är problematisk väljer de 

ibland att vara passiva och låta tråden löpa på. I vår textanalys stötte vi på problem med att 

kontrollera detta, då det var ett fåtal svar från de olika länen i kommentarerna på väldigt 

många frågor. Om Polisen har svarat, fast det inte är synligt för oss är ingenting vi kan 

kontrollera, ett exempel finns i Figur 2. Hur vida Polisen verkligen för en 

tvåvägskommunikation eller inte är omöjligt för oss att svara på utöver att samtliga 

respondenter har uppgett att de svarar på frågorna till största del. 

Stakston menar att det är viktigt att vara aktiv i sociala medier, genom att svara på 
kommentarer och frågor för att undvika dålig publicitet och för att bygga rykte och 

förtroende (Stakston 2011:12). Samtliga intressenter nämner i intervjuerna att de svarar på 
frågor, men att det inte alltid syns. Det är då lätt att säga att man för en dialog med 

allmänheten, när inga andra ser att det faktiskt sker, utan där det ser ut som 

envägskommunikation där Polisen vill få ut sitt budskap i en ny kanal. Stakston tar upp att 

organisationer idag inte använder sig fullt ut av Facebook, där de använder 

envägskommunikation för att publicera inlägg, där frågor blir obesvarade – vilket dödar 

intressenternas lust att försöka föra en dialog i fler inlägg. Vidare menar Stakston att 

organisationerna bör svara på frågorna som ifall de var ställda under ett fysiskt möte, 

annars kan en negativ bild skapas av organisationen och dess förtroende (Stakston 2011:90-

91). Det Stakston tar upp kan appliceras på Polisens kommunikation på Facebook, där 

intressenterna inte ser att Polisen svarar, varför skall de då fortsätta ställa frågor, även om 

Polisen faktiskt svarar på frågorna, på ett dolt sätt. De riskerar därmed att minska 

förtroendet genom att inte svara öppet, där alla kan se och ta del av diskussionen. 

5.4 Språkbruk i skriftlig kommunikation 

Vid vår första överblickande analys av de olika länens kommunikation på Facebook för att 

välja ut en månad att analysera fick vi en uppfattning av att det fanns två läger av läsare. 

Det ena uppskattade när Polisen skrev informellt, öppet och med humor och där de bjöd 

Figur 2 - Exempel på frågor i kommentarerna 
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på sig själva. Medan det andra lägret tyckte det var opassande en myndighet och 

efterfrågade ett mer korrekt språk, där de inte gjorde sig rolig på någons bekostnad. 

Följaktligen ställde vi frågan hur Polisen såg på saken, och ställde sig till vilket språkbruk 

som skall användas på Facebook. 

 

Ahrtzing tycker det är intressant, där det gäller att vara informell i rätt läge och tar upp ett 

exempel där hans kollega ibland skriver informellt i egenskap av jägare om tips inför 

jaktsäsongen, men inte om det gäller en försvunnen person. Ahrtzing velar i svaren 

gällande vilket språk som skall användas:  

”Vi får aldrig glömma bort att vi jobbar åt en myndighet, vi ska inte slänga oss med ett språk som 
är informellt, eller jo det kan det vara, men det får inte bli att vi lägger oss på någon inställsam 
språknivå för att attrahera ungdomar med slang till exempel” (Bilaga 3, fråga 8). 

Han förklarar vidare att det finns en trygghet, löjligt eller inte, i att hålla sig till ett språk, där 

Polisen i Västernorrland är lite tråkiga i sitt språk. De skall ha ett sådant språk och innehåll 

att hela polismyndigheten bibehåller allmänhetens förtroende. I vår textanalys hade Polisen 

i Västernorrland ett väldigt korrekt språk, vilket stämmer överens med hur Ahrtzing ansåg 

att de arbetade, där det inte drogs några skämt eller berättelser från Polisens vardag. 

Kindroth tycker att deras språkbruk har förändrats från ett mer stelt språk i början till en 

bra blandning, där de flesta har lärt sig hitta en bra balansgång. Han ser Facebook mer som 

polisstationer som svarar, medan Twitter blir personligt i egenskap av till exempel deras 

yttre befäl som twittrar personligt. 

 

I vår textanalys ser vi att Goodwin skriver tvärtemot de andra länen, väldigt personligt och 

informellt med inslag av berättartekniker, vilket Falkheimer (2001:153) menar skapar en 

relation med mottagarna och väcker känslor. De flesta inläggen på Växjö/Alvestas 

Facebook är informella berättelser från en polis i yttre tjänst, även om mer formella texter 

Figur 3 - Exempel på ett inlägg från Polisen i Västernorrland 



Johanna Grundberg & Markus Magnusson 

_____________________________________________________________________ 

 

2 22 

existerar. Goodwin förklarar deras syn på hur man skall använda Facebook som ett verktyg 

och att man skall använda Facebook på ett ”rätt sätt”: 

”Om man vill slå i en spik, så tar man inte upp en skiftnyckel, man använder en hammare på det 
sättet en hammare skall användas” (Bilaga 4, fråga 3).  

Enligt Goodwin skall man använda en ton som passar i det forum man kommunicerar i, är 

det ett lättsamt och humoristiskt språk som fungerar för att nå flest personer, skall man 

använda sig av det. Goodwin ger ett exempel på ett inlägg om misstänkt stöldgods, där de 

använde ett formellt språk och skrev något som liknande ”känner du igen besticken, hör av 

dig till oss”, det fick 11 likes och det delades 14 gånger. Någon månad senare hittade de fler 

bestick, Goodwin skrev på sitt sätt om samma sak, vilket fick 9000 likes och delades hur 

många gånger som helst. Ägaren till besticken som Goodwin skrev om hittades inom ett 

dygn, men ägaren till det första inlägget om bestick har ännu inte hittats. Goodwin menar 

att om Polisen når fler personer, desto lättare är det att uppfylla Polisens mål. 

 

Falkheimer och Heide (2011) menar att en organisation kan lära sig av att se på 
intressenternas aktivitet, för att kunna underlätta kommunikationen med målgruppen 

(Falkheimer och Heide 2011:32). De tar även upp att målet med den strategiska 

kommunikationen på sociala medier, bör vara att jämna ut skillnaderna i kommunikationen 

mellan myndighet och allmänhet (Falkheimer och Heide 2011:13). Stakston påpekar att 

ömsesidighet och jämlikhet är centralt för kommunikation på Facebook, just för att jämna 

ut maktförhållandet mellan sändare och mottagare (Stakston 2010:19). Jämför vi 

språkbruket och sättet de olika länen kommunicerar på, är det Goodwin som ligger närmst 

teorin i hur organisationen skall kommunicera på Facebook. Goodwin påpekade flertalet 

gånger i intervjun vikten av att kommunicera på rätt sätt på Facebook, på ett sätt som 

fungerar i det forum man är aktiv i, precis som Falkheimer och Heide menar med att lära 

sig av ens målgrupp. Goodwin anser att Polisen är de som måste anpassa sig, och inte dess 

följare. Ahrtzing däremot tydliggör att Polisen inte skall anpassa sig för en viss målgrupp, 

genom att till exempel ändra sitt språkbruk. 

5.5 Vikten av likes, kommentarer och delningar 

Följaktligen leder det till frågan om likes, kommentarer och delningar är viktiga för Polisen. 

Goodwin tycker att det är otroligt viktigt på Facebook, och förklarar hans syn med att man 

vill dela budskap, ha sina budskap delade och att folk gillar dem. Goodwin är dock noga att 

påpeka, att trots att han vill ha mycket spridning genom likes, kommentarer och delningar 

som möjligt, skriver han aldrig bara för att få likes. Goodwin påpekar även att det måste 

finnas ett budskap av betydelse som är kopplat till Polisen, det vill säga ett polisiärt 

budskap om Polisen skall finnas på sociala medier. Ahrtzing svarar med ett tydligt nej. Det 

är inte viktigt för Polisen i Västernorrland ur en form av marknadsföringssynpunkt. Han 

vill poängtera att de tittar på genomslagskraft i sina inlägg, men det primära är att 

budskapet skall vara tydligt för att läsarna ska ta till sig vad det är Polisen vill förmedla. 

Detta kan kopplas tillbaka till Falkheimers (2001) teori om närhet till mottagarna, där 

nyheten som publiceras ska vara av allmänt intresse och relevans för dess publik 

(Falkheimer 2001:153). Det vill säga, inget onödigt bör publiceras då det kan skapa 

förvirring hos mottagarna. 

 

Kindroth tycker att likes är viktigt till en viss del, och beskriver att som ny på Facebook är 

det lätt att man drivs av den virala succén. Kindroth söker nu för tiden ”rätt” likes, och 
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beskriver ett inlägg som blev väldigt stort i Australien. I och med det inlägget fick de flera 

nya följare från Australien – vilket inte är rätt sorts följare då det inte har någon effekt på 
deras närområde Södermalm i Stockholm. Kindroth tror att det finns ”like-junkies” inom 

Polisen som bara skriver för att få mycket likes, även om de inte är särskilt många. 

Kindroth anser att om Polisen bara beskriver vad de gör varje dag, kommer förtroendet för 

Polisen automatiskt. Vidare tar han upp en artikel som säger att Polisen ökat mest i 

förtroende hos allmänheten, där forskaren som gjort undersökningen påstod att det var 

sociala medier som var anledningen till det ökade förtroendet hos allmänheten. Sifo-

undersökningen Kindroth hänvisar till finns i Svenska Dagbladet (svd.se 2014), och är en 

undersökning om svenska myndigheters anseende. I undersökningen är Polisen den 

myndighet som har ökat mest i anseende från 2013, med en poängskala på 28 till 37 poäng 

2014 (Sjörén och Orbe 2014). Att Polisens förtroende och anseende är högt rankat inom 

samhällsinstitutionerna i landet styrks även av SOM-institutets förtroendemätning (Weibull 

2012:6) och hur bra svenska folket anser att myndigheterna sköter sin uppgift (Holmberg 

och Oleskog Tryggvason 2014:15). 

 

Lindroos menar att interaktioner i sociala medier inte har ett egenvärde för Polisen när det 

kommer till att likes, kommentarer och delningar, men att interaktioner är viktiga för dem 

när det gäller att öka räckvidden. Detta för att fler personer ska kunna nås av 

samhällsviktiga budskap. Även här kommer Falkheimers (2001) teori in om räckvidd, där 

relevansen är central och där allmänt relevanta frågor kan vinklas för att sätta dessa i ett 

sammanhang (Falkheimer 2001:153). Till exempel kan ett allmänt intressant inlägg om 

brottsförebyggande arbete, kompletteras med en artikel gällande minskningen av inbrott 

vid grannsamverkan. Lindroos berättar att det är upp till länen att bestämma hur de 

kommunicerar, vilket språkbruk som används och vilken typ av inlägg som publiceras på 
Facebook, då Rikspolisstyrelsen inte har mycket att säga till om på det just nu. Om det 

ändras när Polisen blir en myndighet från år 2015 var oklart vid intervjutillfället. Lindroos 

tror inte att de kommer försöka styra upp Scott Goodwin särskilt mycket oavsett utfall vid 

sammanslagningen, då han är ett välkänt varumärke för Polisen. Han påpekar även att 

Goodwin skriver alltid under med sitt eget namn, och därmed är det inte en hel myndighet 

som är avsändare. Lindroos påpekar att det finns externa samt interna åsikter som skiljer 

sig åt hur vida en polis skall använda humor i inläggen, dock får Scott en väldigt stor 

spridning, vilket är ett av Polisens mål. Dock menar Falkheimer och Heide (2011) att 

medarbetare blir ambassadörer för sin organisation, genom att berätta om sitt arbete 

offentligt och på detta sätt sprida organisationens budskap (Falkheimer och Heide 

2011:34). Därav blir det något motsägelsefullt när Lindroos anser att Goodwin genom sitt 

språkbruk och öppna förhållningssätt emot allmänheten, bara har blivit en ambassadör för 

Polisen, inte ett ansikte utåt för hela organisationen. Det är Goodwins inlägg som får mest 

spridning, som “Full son”, Fulla barn” och “Inlåsta poliser” (Bilaga 5), och därför anses 

han vara en representant för hela polismyndigheten och inte bara sig själv. 

5.6 Negativa och positiva sidor av sociala medier 

Lindroos tycker att Polisens närvaro i sociala medier är en fördel, då de själva kan ge sin 

bild av verkligheten istället för mediernas bild som enligt Lindroos ofta passerar genom 

flera personer på en redaktion. Desto fler personer nyheten går igenom, desto fler sätt kan 

den förvanskas på. Lindroos tar ett exempel från en händelse i Stockholm/Uppsala där två 

hundar sköts ihjäl för att rädda en person. Enligt Lindroos var mediernas vinkel ungefär att 

Polisen sköt ihjäl hundarna för nöjes skull, vilket verkligen inte var fallet. Goodwin tar upp 

samma händelse i Stockholm med de ihjälskjutna hundarna och förklarar att folk var 
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väldigt upprörda över vad som hade hänt, vilket även framkom på sociala medier. 

Lehtonen (2008:305) menar att en felaktig vinkel skapar problem för organisationens 

förtroende och anseende, där många organisationer bara ser det positiva av att finnas på 

internet, men glömmer bort nackdelarna. Precis som Lehtonen menar även Goodwin att 

sociala medier då är ett ypperligt verktyg för Polisen att själva kunna berätta de riktiga 

omständigheterna, och därmed rätta till den negativa syn som media hade skapat, men att 

det gäller att göra det rätt. Lindroos har ett liknande svar, att sociala medier erbjuder 

Polisen en möjlighet att förklara varför de måste göra vissa ingripanden. I detta fall att de 

inte kunde tillåta att en person tar livet av sig, bara för att hundarna inte gjorde det möjligt 

för Polisen att nå fram till denna människa. Hade Polisen däremot varit tyst i frågan skulle 

det kunna få motsatt effekt enligt Lindroos. 

 

Sociala medier är enligt Stakston (2010) ett briljant hjälpmedel för att uppmärksamma 

debatter och på ett tidigt stadium föra en proaktiv krishantering redan i förstadiet av en 

eventuell kris (Stakston 2010:59). Både Lindroos och Goodwin tar upp just denna fördel, 

där Polisen kan använda Facebook som ett verktyg för att snabbt och tydligt kunna gå ut 

med information från Polisens sida när det märks att det finns mycket negativa inlägg. 

Booth (2000) tycker det är viktigt för organisationer att besitta specifika reglage som kan ge 

största möjliga influens i övergångsstadiet mellan ett gott rykte till en kris (Booth 

2000:204). Vi kan även se att vissa län använder just Facebook som ett verktyg för att 

snabbt kommunicera Polisens syn på saker som har hänt, när media inte skriver som 

Polisen vill. Även L’Etang (2008) nämner att ryktet formas utanför organisationens ramar, 

av subjektiva intryck som baseras på upplevelser och mediala versioner, även om de inte 

alltid är korrekta källor. Här behöver inte Polisen ta hänsyn till mediala mellanhänder, utan 

en organisation kan enligt L’Etang snabbt överblicka flödet av information och rätta 

eventuella felaktigheter innan de skapar onödiga problem (L’Etang 2008:49-50). 

 

En annan fördel som Lindroos ser med att Polisen finns på sociala medier är att de kan 

berätta om saker som media inte vill skriva om, då den inte är aktuell för media. Ahrtzing 

tar även han upp att media inte alltid skriver vad han säger, och att Polisens egna kanaler då 

kan hjälpa Polisen att få ut informationen som de vill få ut. Ahrtzing påpekar dock vikten 

av att inte sjunka till den nivå som kan finnas i media. Om en person till exempel säger sig 

blivit felaktigt behandlad av Polisen, då skall de inte sjunka till en “pajkastningsnivå” för att 

visa att Polisen gjort rätt, detta får istället utredningen visa i ett senare skede. Ahrtzing 

förklarar att det inte får upplevas som om personer som känner sig kränkta av Polisen inte 

blir ännu mer nedtryckta av Polisen, i ett då väldigt publikt forum som till exempel TV, 

tidning och sociala medier är. Polisen som myndighet måste ibland svälja sin stolthet och 

inte ge sig in i sådana diskussioner. Ahrtzing anser att Polisen skall akta sig för påverkan 

som myndighet, även om den är positiv, där han menar att en positiv effekt av Facebook är 

att kunna delta i diskussioner och i viss mån påverka allmänhetens åsikt om saker och ting. 

Ahrtzing tycker att det inte är ett läge som en myndighet ska behöva hamna i och bör 

försöka undvika, och istället använda Facebook för att nå väldigt många under kort tid med 

till exempel signalement på en försvunnen person, eller att varna för en inbrottsvåg. 

5.7 En medierevolution med nytt ansvar 

Mawby tar upp att traditionella medier inte längre anses vara den primära kanalen för 

organisationens kommunikation med allmänheten (Mawby 2010:135). Vilket stämmer in på 
de svar vi fått av våra respondenter, där egna kanaler erbjuder en lättare väg till 
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allmänheten, än att gå genom media, dock kan media ha andra fördelar enligt våra 

respondenter, bland annat för att ge ett sken av ökad objektivitet enligt Lindroos. Mawby 

menar att denna förändring i relationen mellan organisation, media och allmänheten har 

resulterat i att organisationer nu kan gå runt de traditionella medierna för att kommunicera 

med allmänheten och på samma sätt har allmänheten fått en snabbare väg till 

organisationen, vilket konkurrerar ut journalistiken (Mawby 2010:125-126). En skillnad 

som ses i svaren från våra intressenter är att Ahrtzing är mer försiktig i att använda sig av 

Facebook för att påverka allmänheten. Ahrtzing menar tvärtemot vad Lindroos och 

Goodwin säger, att man som myndighet skall akta sig för att debattera eventuella kriser på 
Facebook, då den andra parten kan känna sig än mer påhoppad och felaktigt behandlad än 

vad denne redan är. Det är en tydlig skillnad på hur problemet ses på, om det ses som en 

möjlighet att vara proaktiv och minska den ankommande stormen i sociala medier, eller att 

det ses som en risk att fortsätta trycka ner och sparka på en person som redan ligger ned. 

 

Kindroth anser att allmänheten får en väldigt lokal och närvarande polis, som flyttar in i 

vardagsrummet genom till exempel telefonen och därmed får en närmre kontakt och 

relation till Polisen. Kindroth tar även upp den positiva feedback som Polisen får genom 

sociala medier, vilket han menar lätt glöms bort. Kindroth målar upp ett exempel där 

Polisen skriver om böter för de som kör sin bil i bussfilen. Polisen får oftast inte någon 

positiv feedback alls från de som blir tilldelade böter, utan där är det oftast åsikter som 

”Har ni inget bättre för er?” som kommuniceras till den aktuella patrullen som utfärdar 

dessa böter. Men att det senare skrivs på sociala medier ”Vad bra att ni stod och tog de i 

bussfilen, bra jobbat” av de som sett att Polisen bötfällde de som körde i bussfilen. Det är 

enligt Kindroth positivt för hela poliskåren, men svårigheten är att se till att de som utför 

dessa uppgifter får ta del av denna positiva feedback, vilket sätter ett större krav på den 

interna kommunikationen. Lindroos pekar på att trots fördelen med att direkt kunna ge 

deras bild av en händelse, även kan få allmänheten att se Polisen som partiska i ärendet, då 
media inte har granskat informationen och då blir det en värdefråga – det vill säga vem litar 

allmänheten på mest? 

 

Detta sätter således krav på Polisens kommunikation i sociala medier enligt Lindroos. Han 

pekar på problem för Polisen i form av språkbruk och ett internt vokabulär som kanske 

inte är passande för allmänhetens beskådan. Lindroos tar upp exempel som rom-registret 

som var ett register över enbart romer och när Skånepolisen använde uttrycket ”ape-jävlar” 
för att beskriva ett gäng invandrarungdomar som höll på att vandalisera ett område. 

Liknande saker har i viss mån även förekommit i sociala medier, vilket inte är kanalens fel, 

utan att det interna språket som ”romskt utseende” är fel. Detta var aktuellt i en 

signalementbeskrivning gällande en misstänkt person, som fick en stor negativ respons på 
Twitter enligt Lindroos. Kindroth pekar även han på att vissa inlägg kan skada förtroendet 

för Polisen, och medger att de har gjort fel, och säkerligen även kommer säga fel saker i 

framtiden. Det viktiga är att Polisen lär sig av sina misstag. Kindroth berättar att 

förundersökningar kan förstöras för att de skriver ett inlägg med för mycket information, 

med syftet att skriva ett bra och underhållande inlägg. Kindroth tar upp ett exempel i form 

av en text som löd ungefär: 

“Idag hittade vi ett kilo heroin i baksätet på en Volvo” (Bilaga 2, fråga 6). 

Informationen uppskattades inte av förundersökningsledaren som ansåg att det inlägget har 

förstört utredningen, då den misstänkte nu kan veta vid förhör eller i rättegången att det 

var i baksätet som Polisen hade hittat heroinet. Ställer vi ett inlägg som det ovanstående 

mot vad lagtexten säger gällande sekretess, och som Polisen skall följa står det: 
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”Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet 
som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga 
brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den 
framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs” (lagen.nu OSL 2009:18 §1). 

Den starka viljan i att skriva ett uppskattat inlägg, på ett sätt som fungerar på Facebook 

och bjuder in till Polisens vardag, kan resultatera i att bli något helt annat än vad 

ursprungssyftet var. Lehtonen (2008) tar upp risken med att vara öppen, då negativa 

uttalanden löper en risk för att växa till en kris, och att de sociala medierna gör att 

organisationerna måste uppmärksamma detta i ett tidigt stadie (Lehtonen 2008:305-311). 

Polisen är medvetna om risken med den virala spridningen samt risken för felaktiga inlägg. 

Att lära av sina misstag ansåg även Kindroth vara av vikt, för att undvika en krissituation. 

Booth (2000) pekar på just denna virala spridning, och menar att den ökade interaktionen i 

sociala medier innebär att rykten sprids snabbare än någonsin och där en organisationer 

inte kan kontrollera vad som publiceras (Booth 2000:197). 

 

Beroende på vilken typ av system de olika länen har för att kontrollera vad som skrivs i 

kommentarerna, krävs det olika mängder resurser. Lindroos förklarar att på den nationella 

sidan krävs det att alla kommentarer blir godkända innan publicering, där kan en status 

som får två tusen kommentarer ta tre till fyra timmar att gå igenom. Ahrtzing menar att det 

gäller att följa med i diskussionerna, då vissa lätt spårar ur, och folk lägger in egna 

värderingar och tolkningar i vad som är skrivet. Ahrtzing tar återigen upp vikten av att vara 

tydlig i sitt budskap. Trots att Polisen i Västernorrland använder en filterfunktion för att ta 

upp de värsta kommentarerna, slipper det ändå igenom saker som inte skall finnas på 
Polisens Facebook-sida. Även Kindroth tar upp hur snabbt det kan gå på sociala medier, 

och att information snabbt kan spridas i dagens samhälle. Därför kan Polisen känna stor 

press över att få ut information snabbt, vilket kan leda till felaktigheter. Kindroth beskriver 

bland annat en händelse i Husby där Polisen sköt ihjäl en man. Poliserna på plats kände en 

sådan press av att få ut information fort, att de sa att mannen dog på väg till sjukhuset, när 

han hade avlidit på plats och kroppen ännu inte hade forslats bort. Kindroth fortsätter med 

att det är en oerhörd balansgång med att få ut information snabbt, men också korrekt, för 

att ingen desinformation sprids. Kindroth anser inte att enbart denna felsägning orsakade 

kravallerna i Husby, men att mycket väl hade en del i orsaken. 

 

Vidare förklarar Kindroth att ett par kollegor från Yorkshire i England hade varit på besök, 

och förklarat deras situation efter ett terrorattentat där en ledig soldat mördades på gatan. 

Elva sekunder efter attentatet var det ute på Twitter, och 25 sekunder efter attentatet var 

första bilden ute på sociala medier. Det tog sedan fjorton minuter för första polispatrullen 

att nå platsen, och efter 22 minuter var första ”breaking news” live i tv. Kindroth menar att 

det blir svårt för Polisen när så pass mycket information redan är ute på sociala medier, 

innan de själva har hunnit bilda en uppfattning om vad som har hänt. Kindroth poängterar 

vikten av att inte skapa mer oro än nödvändigt, och att Polisen verkligen måste vara säker 

på den information man delger. Polisen är skyldiga att följa sekretesslagen där avslöjandet 

av känslig information är straffbart, vilket gör det till en extra känslig fråga om hur mycket 

man kan avslöja. Det gäller att få ihop ekvationen med transparens i kombination med 

sekretess, för att skapa tillförlitlighet och ett gott rykte. Enligt L’Etang (2008) formas 

organisationernas image och identitet via dessa byggstenar, vilket i det långa loppet bidrar 

till förtroendet hos människor (L’Etang 2008:51). 

 

Ett annat exempel på informationshastigheten är efter bombattentaten i Boston. Här gick 
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Polisen inte ut med information, då de inte tyckte det som fanns var tillräckligt tillförlitligt. 

Dock läckte detta på sociala medier, där media senare rapporterade att dessa hade “löst 

fallet”. De första personerna blev dock felaktigt utpekade, men senare hjälpte de sociala 

medierna till att identifiera de korrekta personerna genom ”crowdsourcing”, som även CBS 

News senare rapporterade om (cbsnews.com 2013). 

5.8 Väck inte den björn som sover  

Falkheimer och Hedie (2007) tar upp just detta dilemma, att ”inte väcka den björn som 

sover” genom att nämna något kring saker man inte har information om. Detta då det kan 

väcka oro och ryktesspridning (Falkheimer och Heide 2007:270) om informationen är 

felaktig. Vilket även stämmer in på det som Kindroth tog upp gällande Husby, där felaktig 

information spreds och förvärrade den ursprungliga situationen. Stakston (2010) förklarar 

att det är en balansgång mellan att skydda viss information och att vara transparent, då 
tilliten till informationskällan kan förstöras om informationen är felaktig. Detta sker även 

om det är erkänt att en organisation skall vara öppen och ärlig i sin kommunikation 

(Stakston 2010:40). Kopplar vi detta till exemplet Kindroth tar upp från Yorkshire, ser vi 

att Polisen som organisation oftast sitter inne på information som media och allmänheten 

vill ta del av, men att de står inför en allt svårare uppgift i dagens snabba 

informationssamhälle. Att som organisation ha sju minuter på sig att skaffa en 

sanningsenlig uppfattning av vad som hänt, innan media är igång med live-sändningar, gör 

att Polisen måste anpassa sig. Goodwin och Lindroos tar även de upp flera fördelar med att 

kunna ge en korrekt bild av händelser, utan medias inblandning. Det gäller bara att 

informationen är korrekt och tydlig, och att det inte förstör mer än vad det gynnar 

organisationen, vilket både Ahrtzing och Kindroth tar upp. 

 

L’Etang menar att en organisations rykte definieras av vad som generellt tros om 

organisationen, av organisationens intressenter (L’Etang 2008:49). Vilket byggs på tidigare 

beslut och handlingar från organisationen blandat med intressenternas intryck och 

erfarenheter (L’Etang 2008:50). Larsson pekar på att många organisationers kriser beror på 
interna misstag och bristande kontroll av företagets operationer (Larsson 2008:286). 

Kopplar vi detta till vad Kindroth förklarade i sin intervju gällande att Södermalmspolisen 

använder sig av ett trafikljussystem med röda, gula och gröna inlägg är det bara 

Södermalmspolisen som har skapat ett verktyg att arbeta med just för att minska risken för 

att skapa en kris på Polisens sociala medier. Varken Rikspolisstyrelsen, Polisen i 

Västernorrland eller i Växjö/Alvesta har beskrivit ett liknande arbetssätt för att minska 

risken för att “göra fel”, det de har sagt är att det är några få som har tillgång till att göra 

uppdateringar på sociala medier, men utöver det finns det inget skyddsnät. Goodwin tog 

även han upp att Polisen i Stockholm hade ett rött, gult, grönt system, men att det inte var 

något för dem i Växjö/Alvesta vid frågan om kontroll från Rikspolisstyrelsen. Om de 

inlägg vi analyserat från Södermalmspolisen har varit mindre kontroversiella än till exempel 

Goodwins inlägg på grund av deras färgkodning eller för att Goodwin är den som sticker 

ut är svårt att säga, men det vi har kunnat se är att Södermalmspolisens inlägg inte skapar 

samma debatt mellan läsarna som Goodwins inlägg gör. Dock gör inte Polisen i 

Västernorrland det heller, men Västernorrlands inlägg är på en helt annorlunda nivå än vad 

Södermalmspolisens och Goodwins inlägg är. 
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5.9 Syfte med Polisens närvaro på Facebook 

Kindroth menar att syftet med Polisens närvaro på Facebook är att öka tryggheten och 

minska brottsligheten, Kindroth tar inte upp att Polisen skall öka dialogen och vara 

synliga/tillgängliga där människor är, vilket Lindroos menar är syftet med dess närvaro på 

Facebook. Detta utöver att öka tryggheten och minska brottsligheten. Ahrtzing säger att 

Polisens syfte på Facebook är att nå väldigt mycket folk på väldigt kort tid, där de kan nå 

20 000-30 000 människor inom loppet av en halvtimme, vilket Ahrtzing ser som väldigt 

effektivt i många olika sammanhang. Goodwin förklarar att det officiella syftet är att 

berätta för allmänheten om pågående brott, att få in tips och att berätta om Polisens 

vardag. Goodwin har själv ett annat syfte med hans kommunikation på Facebook, där han 

vill ändra allmänhetens syn på Polisen och ge en mer positiv bild av dem. 

 

Här ser vi att de tre olika Facebook-sidorna, Västernorrland, Södermalm och 

Växjö/Alvesta har en annorlunda syn på vad syftet för Polisens närvaro på Facebook är. 

Ahrtzing tar inte upp något som Rikspolisstyrelsen har sagt, och som finns i Polisens 

handledning (Rikspolisstyrelsen 2014:4). Lindroos nämnde ovanstående i sin intervju, 

medan Kindroth kortfattat tog upp att öka tryggheten och att minska brottsligheten var det 

primära syftet. Goodwin tar upp Polisens officiella syfte, men förklarar sedan att han har 

ett eget syfte, vilket han är ensam om att nämna bland våra respondenter. Goodwins 

statusuppdateringar på Facebook reflekterar väl vad han svarade i sin intervju, där han vill 

förklara Polisens arbete på ett informellt och genuint sätt för att allmänheten skall få en 

korrekt inblick i hans och Polisens värld (Figur 4). 

De två inlägg i vår analys som fått mest likes, kommentarer och delningar är två inlägg som 

hör ihop, det första inlägget fick 15 455 likes, 1029 kommentarer och 1839 delningar, det 

Figur 4 - Ett av Scott Goodwins inlägg 
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uppföljande inlägget fick 18 886 likes, 606 kommentarer och 2382 delningar. Goodwin 

skrev bägge dessa inlägg på sitt öppna och informella vis. Jämför vi dessa siffror, från två 

av tio inlägg hos Polisen i Växjö/Alvesta mot alla inlägg i september månad från både 

Södermalm och Västernorrland, vilket är tretton inlägg totalt, ser vi att de har 7141 likes, 

632 kommentarer och 1041 delningar (Bilaga 5). 

 

När vi jämför vad Lindroos sa om att Polisens syfte på Facebook bland annat var att öka 

dialogen, vara synliga och berätta om polisarbete, har Goodwin med sin berättarteknik om 

Polisens arbete nått ut till fler människor och varit mer synligt i två inlägg. Detta i 

jämförelse med vad två län har gjort under en hel månad tillsammans, när de skriver mer 

formellt. Här kan vi se kopplingar till Falkheimer och Heides (2011) teori om att det 

dialogskapande sättet att kommunicera på blir allt mer populärt. I Goodwins fall talar 

organisationen med en publik, och inte bara till den, vilket uppmuntrar till engagemang hos 

mottagarna (Falkheimer och Heide 2011:25). Kommunikationsformerna behöver inte 

utesluta varandra (Larsson 2008:47), men med hjälp av ovanstående exempel kan vi se ett 

tydligt mönster i att den dialogskapande kommunikationen är överlägsen i ett forum som 

Facebook. 

5.10 Tema i inlägg 

Vi har i vår textanalys tolkat vilka teman vi uppfattade fanns i de inlägg vi hade som 

analysenheter. Hos Polisen i Västernorrland var det ett korrekt, formellt språk i alla inlägg, 

där ett övergripande tema var att informera allmänheten på ett envägskommunikativt sätt. 

Inget inlägg inbjuder allmänheten till dialog. Inte ens i de två statusuppdateringar om just 

dialogmöten, vill Polisen i Västernorrland få igång en dialog via Facebook. De informerar 

istället enbart om att en möjlighet till dialog finns på ett specifikt datum och plats. Den 

enda gången Polisen i Västernorrland uppmuntrar till svar från allmänheten, är när de söker 

efter en försvunnen kvinna. Men de påpekar då att svaren inte bör ske på Facebook, utan 

via deras telefonnummer. Inläggen vill inte väcka känslor hos läsarna, utan är skrivna för att 

de skall få korrekt information av myndigheten, vilket kan jämföras med det 

propagandaliknande sätt som Lehtonen (2008) nämner. Enligt honom använder de sig 

enkelriktad kommunikation, istället för att ta till vara på möjligheten att skapa en jämlik 

dialog - det vill säga där båda parterna får säga sitt och maktförhållanden jämnas ut 

(Lehtonen 2008:305-311). Därmed sagt kastar det bort det unika i att använda sig av sociala 

medier, där dialogskapande kommunikation står i fokus. 

 

Polisen på Södermalm hade dock en mer blandad skara av inlägg. Vissa inlägg hade humor 

som tema, andra var informativa och några tog upp känsliga ämnen. Till exempel Polisens 

roll i en politisk manifestation från Svenskarnas Parti. Det man kan utläsa från vår 

textanalys är att de inlägg som väcker känslor i form av humor, och känsliga frågor som 

diskuteras, är de inlägg som får mest likes och kommentarer. Ett exempel på det inlägg som 

gav mest likes är ett inlägg om narkotika som kom på posten till ett nyinflyttat par, texten i 

sig är inte lång eller raljerande, men fick ändå flest likes (Figur 5). 
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Polisen i Växjö/Alvesta har även de en blandad typ av inlägg, från informativa inlägg 

gjorda av ”kommunikationsenheten”, till mer personliga inlägg som då skrivs under av den 

enskilda polisman som har skrivit inlägget. De inlägg som är skrivna av enskilda poliser, är 

de fyra inlägg med flest likes, kommentarer och delningar. Det dessa inlägg har gemensamt 

är att de är personligt skrivna, men humor och känsliga ämnen, som ett exempel med 

föräldrar som inte bryr sig om sina berusade barn. 

 

Generellt sett är det transparenta inlägg där Polisen bjuder in läsarna i deras vardag, oavsett 

om det är i situationer som upprör eller får en att skratta som får mest spridning. Utöver 

det är efterlysningar av försvunna eller misstänkta personer, inlägg som delas mycket i 

jämförelse med likes och kommentarer. 

 

Ett genomgående tema i utformningen av de inlägg vi analyserat, från samtliga län, är att 

inläggen är skrivna och utformade på ett envägskommunikativt sätt. Samtliga respondenter 

berättar att Facebook är bra för att nå ut till många människor, ihop med vår analys av 

deras texter är det tydligt att texterna inte är skrivna på ett sätt som bjuder in till dialog. Det 

är Polisen som informerar om olika saker, oavsett om det är Goodwins öppna texter med 

bra berättarteknik eller ren information om vad lagen säger gällande att gripa enligt envar. 

Vi har inte hittat någon statusuppdatering där Polisen faktiskt efterfrågar till exempel 

feedback, eller vill föra en dialog i kommentarerna. Det vanliga är att Polisen gör en 

uppdatering och sen ser vi inte någon uppföljning, det vi kan se är att vissa inlägg skapar 

stora diskussioner läsarna emellan, men inte att Polisen är med och svarar, beroende på 

vilken typ av inlägg det är. Det kan tolkas som dialogskapande inlägg i form av att få igång 

en diskussion hos allmänheten, eller Polisens följare. Falkheimer och Heide menar att en 

dialog- och meningsskapande kommunikation innebär att organisationer talar med en 

publik, inte bara till den (Falkheimer och Heide 2011:25). I detta avseende kan vi inte se att 

Figur 5 - Inlägg från Södermalm som fick stor spridning 
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Polisen talar med sin publik, utan att Polisen talar till sin publik, vilket då är 

envägskommunikation. Larsson beskriver dock att den ena typen av kommunikation inte 

behöver utesluta den andra, och att både envägs- och tvåvägskommunikation kan användas 

parallellt där dialog även kan ses som när en diskussion uppstår mellan intressenterna 

(Larsson 2008:47), på det sättet har Polisen, i vissa fall, skapat dialog, även om det inte är i 

majoriteten av Polisens inlägg. Grunigs ideal om symmetri i kommunikationen där alla 

kommunicerar med samma förutsättningar (Falkheimer och Heide 2007:140-141) är svår 

att se då det alltid är Polisen som väljer ämne som skall diskuteras. Detta beror delvis på 

hur Facebook är uppbyggt, men Polisen tillåter inte inlägg på deras sidor, utan 

intressenterna kan enbart kommentera Polisens egna statusar.  

 

Crump tar upp att Polisen i England har missat poängen med att skapa dialog. Han ger ett 

exempel på att Polisen använder sig av Twitter som en extra nyhetskanal att publicera 

information på, utan att tänka på att sociala medier kan användas till mer än bara 

informationsspridning (Crump 2011:24). Detta stämmer väl in på det resultat vi fått i våra 

analysenheter, att Polisen använder Facebook som ytterligare en kanal att få ut sin 

information på, utan vidare arbete för att nyttja möjligheten till dialog. När vi sonderade 

terrängen för att göra vårt strategiska urval upptäckte vi dock att Södermalmspolisen skrivit 

ett inlägg om att det nu var fler poliser i ett område, tack vare feedback från läsarna, detta 

låg dock utanför den månad vi valde att analysera. Goodwin tar upp att människor kommer 

nu fram till honom när han är ute och patrullerar för att ge positiv feedback. Goodwin 

förklarar att Polisen i Alvesta/Växjö fått mycket positiv feedback om att Goodwin, med 

hans inlägg har öppnat upp Polisen och att de som läser hans inlägg fått en helt annorlunda 

bild av Polisen - på ett positivt sätt. På detta sätt har Goodwin verkligen nått sina mål om 

att öppna upp Polisen, och skapar en dialog, även om det inte sker direkt på Facebook, 

utan i ett senare skede. 

5.11 Ambassadörer genom retorik 

Precis som tidigare teorier antyder, används ofta de retoriska elementen som verktyg för att 
väcka känslor hos människor. Johannesson (2003:18) menar att användandet av retorik kan 
skapa en viss stämning i kommunikationen, vilket även kan styrkas med Falkheimers 
(2001:151) teori om berättartekniker som har ungefär samma syfte - det vill säga hur man 
berättar och strukturerar upp texter för att bygga en historia. Ett exempel på hur väl detta 
fungerar i en organisation är Scott Goodwins inlägg på Facebook. De har störst 
genomslagskraft av alla aktiva län, och är alla formulerade på ett retoriskt och träffande sätt 
för att väcka känslor och engagemang hos läsarna. Falkheimer (2001) menar att man ofta 
lägger till en mänsklig vinkel i berättelserna för att hamna på en jämlik nivå och nå ut till så 
många som möjligt redan vid första kontakten (Falkheimer 2001:153). Oavsett vem som är 
författare av inlägget, blir avsändaren alltid förenad med hela organisationen, även om 
inläggens karaktär skiljer sig mellan de olika länen. Polisen uppfattas som en och samma 
avsändare oavsett ort eller person, vilket är viktigt att komma ihåg. Medarbetarna blir på 
detta sätt ambassadörer för organisationen, och har en stor del i hur organisationen 
uppfattas utåt (Falkheimer och Heide 2011:34). Av detta skäl bör organisationerna se till 
helheten istället för delen, och strategiskt utforma inläggen och dess karaktär.  
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6. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel besvarar vi syftet genom att redovisa våra slutsatser utifrån den genomförda studien. 

6.1 Slutsats 

Utifrån resultaten av vår kvalitativa textanalys och våra samtalsintervjuer, kan vi se att 

uppfattningen om hur Facebook bör användas skiljer sig markant mellan länen. Detta trots 

ett och samma styrdokument utfärdat av Rikspolisstyrelsen finns tillgängligt för alla län. 

Västernorrlands län är mer korrekta i sitt språkbruk och uppmanar inte till dialog, utan 

använder Facebook strikt till informationsspridning. De två länen Stockholm Södermalm 

och Växjö/Alvesta uppmanar däremot sina läsare till engagemang genom användningen av 

berättartekniker och retorik. Detta har i sin tur lett till en stor spridning av inläggen, där 

många läsare engagerar sig i diskussioner och uttrycker sina åsikter. Gemensamt för alla tre 

länen är dock att de inte svarar på frågor officiellt i inläggen, vilket resulterar det i dialoger 

läsarna sinsemellan. Även om detta också är en typ av diskurs, var det inte det resultat vi 

hade förväntat oss före studiens genomförande. 

 

Vi kan också dra slutsatsen att endast ett av länen, nämligen Växjö/Alvesta, har insett 

värdet i att ha en representant för Polisen som skriver på ett något mer informellt sätt, 

vilket i sin tur attraherar en stor målgrupp. De har tack vare detta fått nationell spridning på 

sina inlägg, och trots vissa negativa reaktioner, har de lyckats skapa en god relation till 

allmänheten som mer än gärna engagerar sig i inläggen. De två övriga länen har en bit kvar 

till att nå samma stora spridningsradie, där Stockholm Södermalm har börjat anamma 

tekniken från Växjö/Alvesta. Det vill säga att skriva mer retoriskt för att väcka känslor, och 

genom detta skapa ett förtroende hos sina läsare. Västernorrlands län har dock helt missat 

poängen med att finnas på ett dialogskapande forum, och använder Facebook endast för 

enkelriktad kommunikation med ett strikt och formellt språk, samt låg aktivitet. De är 

också det län som allra minst har närmat sig någon form utav jämlik kommunikation, då de 

inte heller är intresserade av att utnyttja Facebooks många fördelar, och på sikt kunna 

uppnå symmetrisk kommunikation mellan sändare och mottagare. 

 

Då dagens utveckling går mot ett mer symmetriskt samhälle när det gäller kommunikation, 

bör Polisen ta tillvara på möjligheten att kommunicera med allmänheten på neutral mark. 

De sociala medierna besitter enorma möjligheter för organisationer att kunna integrera med 

sina intressenter, om de används på rätt sätt. Med rätt sätt syftar vi på användandet av ett 

mer informellt språkbruk, och att utnyttja dialogens alla fördelar. Det är även en gyllene 

möjlighet för en organisation att jämna ut maktförhållandet mellan en myndighet och 

gemene man, och på detta sätt få tag på värdefulla åsikter från mottagarnas sida. Åsikter 

som annars faller mellan stolarna. Den uppenbara fördelen med att ha tillgång till en egen 

kanal att uttrycka sin version av händelser på, förstärks med teorier kring proaktiv 

krishantering och ryktesspridning. Istället för att lägga locket på, eller endast kunna ge en 

vinklad bild via media, har de nu en möjlighet att kommunicera direkt med 

samhällsinvånarna, och därmed skapa en större förståelse för Polisens ibland tuffa arbete. 

Detta hjälper till att både bygga och bibehålla förtroendet hos människor, då de snabbt kan 

slå hål på myter och förutfattade meningar. Sådant som i annat fall skulle kunna skapa stora 

problem för organisationen. Vidare är fördelen med att kunna ge en korrekt bild, snabbt, 

om aktuella händelser, övervägande det paradoxala problemet med att upprätthålla 

sekretesslagen. Problemet kvarstår med att en organisation som Polisen inte kan vara helt 

transparenta av sekretessmässiga skäl, men förståelsen för deras situation har ökat i takt 
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med spridningen på Facebook. Ur ett större, mer generaliserande synsätt, är ett 

paradigmskifte på gång även för stora och inflytelserika myndigheter som Polisen. Trots 

dess uppenbara maktposition i samhället, är kommunikationen på god väg att ändras, från 

ren informationsspridning till ett mer meningsfullt kommunikationssätt. Strategisk 

kommunikation i kombination med integrerande diskurser är nyckeln till framgång. Både 

när det gäller att skapa och upprätthålla förtroende, samt för att minska klyftorna i 

samhället, där den ideala formen av kommunikation är oberoende av vem som är den 

ursprungliga sändaren respektive mottagaren. 

6.2 Slutdiskussion 

Att undersöka hur Polisen kommunicerar på Facebook såg vi som intressant ur den 

synvinkeln att det förekommer många negativa artiklar i media om Polisen som får väldigt 

stor publicitet, vilket fick oss att fundera på om Polisen använder sig av Sociala medier för 

att motverka denna negativa publicitet. Valet stod mellan Polisen och andra organisationer 

som har en mer “utsatt” roll, där motsägelser i den teori vi läst om och hur vi uppfattat att 

organisationerna uppträder. Vi blev förvånade över att samtliga respondenter förklarade att 

de skall svara på alla frågor, och att de försöker göra det, då det inte är något som syns. Vi 

hade båda två som skrev uppsatsen uppdateringar från Polisen i våra Facebook-flöden 

innan vi påbörjade studien, och hade viss förförståelse gällande skillnaden på hur olika län 

kommunicerar. Vi hade därför förväntat oss en blandning i språkbruk, från det torra 

myndighetsspråket till framförallt Scott Goodwins inlägg som även fått medial 

uppmärksamhet då han skriver väldigt annorlunda och personligt. Dock blev vi förvånade 

över att det inte var några inlägg alls som uppmuntrade till en diskussion mellan läsarna och 

Polisen, inte ens i inlägg gällande dialogmöten uppmuntrades det till en dialog på Facebook 

från Polisens sida. Detta kändes lite smått komiskt, att Polisen informerar om ett 

dialogmöte, där man vid tid och plats kan ha en dialog med Polisen, men inte i det medium 

man verkar i för att få ut sin information. Det är inte där en dialog skall föras. 

 

Vår samlade uppfattning är att Polisen ser Facebook, och sociala medier överlag, som ett 

sätt att nå ut med sitt budskap till så många människor som möjligt. En syn som stämmer 

överens på teorin om masskommunikation. Hade Polisen nått ut till lika många, eller fler, 

människor genom uppdateringar på Polisens hemsida, likt en blogg där kommentarerna är 

avstängda, är det vår uppfattning att Polisen då hade valt det mediumet, då just dialog 

enligt våra resultat inte är vad som driver deras kommunikation på sociala medier. Därav 

utnyttjar Polisen inte Facebook på ett ”maximalt” sätt. Scott Goodwin, är på rätt spår 

gällande språkbruket, men som han själv berättade i intervjun, är det inte han som har hand 

om frågorna. Han skriver sitt meddelande, sen är det en annan person som svarar på 

frågorna. Envägskommunikationen inom Polisen visar på att Polisen fortfarande sitter i en 

maktposition där Polisen informerar vad dom vill till en underlägsen grupp, i ett medium 

som är till för att platta ut dessa positioner. 

 

Att inte kunna kontrollera hur vida Polisen verkligen svarade på frågor, som våra 

intervjupersoner sa att de gjorde, blev ett problem för att kunna se vilken typ av 

kommunikation de använde sig av. Om de svarar dolt, ställer även det frågor i sig, då det 

inte syns utåt. Varför skall någon annan person som läser kommentarerna, ställa en fråga 

till en myndighet som till synes inte svarar på frågor? Just detta känner vi skulle vara 

intressant för fortsatt forskning att ta reda på. Har Polisen verkligen förstått Facebook och 

är de ens intresserade av dialog? Både Lindroos och Kindroth tog upp att det var bra med 

feedback från sociala medier, men klargjorde inte vad som gjordes åt feedback på 
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Facebook. Det enda exemplet vi hittade, låg utanför vår valda månad som vi analyserade, 

där Södermalmspolisen hade ökat bemanningen i ett visst område efter att allmänheten 

beklagat sig over hur det såg ut i det området. Detta var delvis tack vare Facebook, men 

inte uteslutande på grund av detta. Det finns en uppenbar spricka inom Polisen, gällande 

hur kommunikationen på Facebook skall bedrivas. En intressant jämförelse skulle kunna 

göras från den tid när vi utförde vår uppsats och Polisen var uppdelad i flera myndigheter, 

till när Polisen är nationell myndighet. Har deras arbetssätt förändrats och blivit mer 

enhetligt än att det är eldsjälar på olika ställen i landet som fortfarande gör saker på “sitt 

vis” och därmed sticker ut emot mängden? 
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8. BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor - Pär Lindroos, Rikspolisstyrelsen 

Intervjn genomförd 2014-11-19 på telefon. 

1) Vad är syftet med polisens närvaro på Facebook? 

2) I regeringens regleringsbrev står det att polisen skall vårda och öka förtroendet. 

Arbetar ni aktivt med att “bygga förtroende” när ni kommunicerar på Facebook och 

tänker på vilket material som publiceras? 

3) Vad finns det för positiva och negativa effekter av att finnas på Facebook ur 

polisens synpunkt? 

4) Nu kom du in på en följdfråga vi har, finns det fördelar och nackdelar i jämförelse 

med traditionell medierapportering? 

5) Följdfråga på det, hur känner ni att medias rapportering är utifrån det ni har sagt till 

media, kan ni ge en mer korrekt bild om ni gör det själva? 

6) Om ni får bra spridning och mycket kommentarer, har ni några riktlinjer hur ni ska 

arbeta med kommentarer – hur mycket ska man svara, ta bort kommentarer? 

7) När det gäller språkbruk. Ett exempel är när en person skrev ”BÖG” på polisens 

sida, och du svarade med ett mer fyndigt svar som sedan togs bort. Hur ser polisen 

på vilken typ av språk ni ska använda? – när man tittar igenom kommentarerna på 

några inlägg så är det nästan som två läger av allmänheten, där det ena tycker det är 

bra att polisen pratar mer vardagligt och ”laid back” och inte fyrkantigt, medan 

andra gruppen menar att man ska vara fyrkantig då man är en myndighet och skall 

ha ett korrekt språk. 

8) Hur är tanken att de olika länen skall kommunicera på Facebook? Om man jämför 

t.ex. Scott med andra län, är det något som är sagt från er hur dem ska 

kommunicera, eller är det upp till dem? (Personligt/informera/strikt) 

9) Vid årsskiftet blir polisen EN myndighet, kommer det påverka polisens arbetssätt i 

sociala medier? 

10) Är det viktigt med likes, kommentarer och delningar för Polisen när ni 

kommunicerar på Facebook? 

8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor - Robert Kindroth, Polisen Södermalm 

Intervjn genomförd 2014-11-27 på telefon. 

1) Vad är syftet med polisens närvaro på Facebook? 

2) När ni skriver ett inlägg, har ni några känslor som ni vill ska gå ut, eller som måste 

vara när ni skriver ett inlägg? 

3) Är ert arbete styrt av RPS, eller bestämmer ni själva vad och hur ni skriver? 

4) När man tittar på kommentarer hos diverse inlägg från Polisen i hela Sverige, så 

kan man uppleva att det är två läger av läsare. Ett som uppskattar ett mer informellt 

och skämtsamt språkbruk, medan dem andra vill att det ska vara officiellt och 

fyrkantigt. Hur förhåller ni er till dem motsatserna? 

5) Hur bemöter ni kommentarer? Om någon ställer en fråga i kommentererna eller 

skriver något olämpligt? 

6) Finns det några negativa och positiva effekter av att finnas på Facebook? 

7) Finns det några fördelar och nackdelar i jämförelse med traditionell media? 
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8) Är förtroende något ni arbetar aktivt med, med tanke på regeringens regleringsbrev 

där det står att polisen skall upprätthålla och bygga förtroende. Är det något ni 

tänker på när ni kommunicerar på Facebook? 

9) Har det sagts något uppifrån ledningen att förtroende är något som ni ska tänka på? 

10) När det är en negativ artikel, och polisen krävs på svar. Men som ni inte kan svara 

på direkt i till exempel en presskonferens pga förundersökningssekretess. Hur 

känner ni att ni kan använda sociala medier för att belysa sakfrågan? 

11) Om vi går vidare med att vara säker på det man säger och hur dagens samhälle med 

sociala medier där information sprids så pass snabbt och där det krävs snabba svar 

så blir det väl en svår balansgång för polisen? 

12) Är det viktigt med likes, kommentarer och delningar för Polisen när ni 

kommunicerar på Facebook? 

8.3 Bilaga 3 - Intervjufrågor - Mikael Ahrtzing, Polisen Västernorrland 

Intervjn genomförd 2014-11-27 på telefon. 

1) Vad är syftet med polisens närvaro på Facebook? 

2) Vad finns det för negativa och positiva effekter av att finnas på Facebook? 

3) Hur bemöter ni kommentarer i era uppdateringar? 

4) Om det kommer en fråga i kommentarerna, svarar ni på den då i att ni ser det som 

en skriftelse som kommit in till myndigheten? 

5) Rent generellt, vill ni att det är Polisen som myndighet som ska vara avsändare, eller 

att det skrivs under med namn för att göra det personligt? 

6) När ni gör en uppdatering, vad tänker ni på att uppdateringen skall innehålla, vilken 

känsla och vad ska speglas till läsarna? 

7) Finns det några fördelar och nackdelar i jämförelse med traditionell media? 

8) Är förtroende något ni arbetar aktivt med, med tanke på regeringens regleringsbrev 

där det står att polisen skall upprätthålla och bygga förtroende. Är det något ni 

tänker på när ni kommunicerar på Facebook? 

9) När man tittar på kommentarer hos diverse inlägg från Polisen i hela Sverige, så 

kan man uppleva att det är två läger av läsare. Ett som uppskattar ett mer informellt 

och skämtsamt språkbruk, medan dem andra vill att det ska vara officiellt och 

fyrkantigt. Hur förhåller ni er till dem motsatserna? 

10) Är det viktigt med likes, kommentarer och delningar för Polisen när ni 

kommunicerar på Facebook? 

8.4 Bilaga 4 - Intervjufrågor - Scott Goodwin, Polisen Växjö/Alvesta 

Intervjn genomförd 2014-12-05 på telefon. 

1) Vad är syftet med polisens närvaro på Facebook? 

2) Är ert arbete styrt av RPS, eller bestämmer ni själva vad och hur ni skriver? 

3) När man tittar på kommentarer hos diverse inlägg från Polisen i hela Sverige, så 

kan man uppleva att det är två läger av läsare. Ett som uppskattar ett mer informellt 

och skämtsamt språkbruk, medan dem andra vill att det ska vara officiellt och 

fyrkantigt. Hur förhåller ni er till dem motsatserna? 

4) Är det viktigt med likes, kommentarer och delningar för Polisen när ni 

kommunicerar på Facebook? 

5) Finns det några negativa och positiva effekter av att finnas på Facebook? 
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6) Är förtroende något ni arbetar aktivt med, med tanke på regeringens regleringsbrev 

där det står att polisen skall upprätthålla och bygga förtroende. Är det något ni 

tänker på när ni kommunicerar på Facebook? 

7) Hur bemöter ni kommentarer? Bemöter ni det som en skriftligen inkommen 

handling? 

8) Finns det några fördelar och nackdelar i jämförelse med traditionell media? 

9) Vi har kriskommunikation som bakgrund i vår uppsats. Att polisen inte kan 

kommentera ett aktuellt fall på grund av förundersökningssekretess, t.ex. en negativ 

artikel om polisen. Ser ni att man kan använda Facebook för att bygga en sorts 

förtroendekapital? 

 

8.5 Bilaga 5 – Polisens inlägg 

Statistiken insamlad 2014-12-03 på Facebook. 

Västernorrland 
   September:  6 inlägg 

  Pass-information,  137 likes 3 kommentarer 13 delningar 

Dialogmöte Stöde,  83 likes 9 kommentarer 22 delningar 

Polisvolontärer,  168 likes 27 kommentarer 32 delningar 

Dialogmöte Sundsvall,  308 likes 11 kommentarer 15 delningar 

Försvunnen person,  132 likes 41 kommentarer 15 delningar 

Försvunnen person,  99 likes 48 kommentarer 267 delningar 

Totalt: 927 likes 139 kommentarer 364 delningar 

    

    Södermalm 
   September: 7 inlägg 

  Inbrottstjuvar 962 likes 53 kommentarer 4 delningar 

Kvällens insats 672 likes 25 kommentarer 12 delningar 

Brev på posten 1661 likes 162 kommentarer 60 delningar 

Permobil 398 likes 55 kommentarer 356 delningar 

Politisk manifestation 1261 likes 172 kommentarer 202 delningar 

Samverkan 794 likes 17 kommentarer 16 delningar 

Söderandans dag 466 likes 9 kommentarer 27 delningar 

Totalt: 6214 inlägg  493 kommentarer 677 delningar 

    

    Växjö/Alvesta 
   September 11 inlägg 

  Full son 15455 likes 1029 kommentarer 1839 delningar 

Cykelhjälm 1779 likes 130 kommentarer 194 delningar 

Fulla barn (återkoppling) 18886 likes 606 kommentarer 2382 delningar 

Polis SM i fotboll 872 likes 46 kommentarer 15 delningar 

Solskenshistoria 417 likes 16 kommentarer 13 delningar 

Misstänkt man 356 likes 20 kommentarer 553 delningar 

Gott skratt (inlåst kvinna) 6418 likes 107 kommentarer 101 delningar 
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Inlåsta poliser 7283 likes 178 kommentarer 166 delningar 

Utmanad  ALS Ice Bucket 1652 likes 67 kommentarer 0 delningar 

Info: Envarsgripande 850 likes 29 kommentarer 126 delningar 

Uppdatering: Misstänkt man 350 likes 23 kommentarer 265 delningar 

Totalt: 54318 likes 2251 kommenterer 5654 delningar 

8.6 Bilaga 6 – Mall för textanalys 

Frågor till vår kvalitativa textanalys 

1) Hur kommunicerar Polisen på Facebook, personligt eller strikt? Använder de sig av 

berättartekniker? 

2) Är majoriteten av inläggen på Facebook dialogskapande eller 

envägskommunikativa? 

3) Efterföljs de direktiv som finns gällande kommunikation på sociala medier? 

4) Svarar Polisen på frågor/bemöter negativ publicitet i kommentarerna? 

5) Vilka buskap kommuniceras på Polisens Facebooksida? 

6) Finns det likheter och skillnader mellan polisdistrikten, när det kommer till 

kommunikation via Facebook? 

7) Arbetar de med förtroendeskapande kommunikation? I så fall hur? 


