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Abstract 

Title: Crime reporting and engaging - A qualitative study of the polices work and 

communication within the social media Facebook. 

The purpose of this study was to understand whether there is a difference in how the Swedish 

police work with Facebook in two municipalities with different criminal records. The methods 

used were qualitative interviews with the ones responsible for the Facebook-sites and 

quantitative content analysis of different Facebook-posts, both from members of the 

Facebook-site and from the police themselves. 

Among the theories used in this study were the ”four-step relations process” by Cutlip, Allen 

and Broom, theory around public relations and theory around the public sphere by Habermas. 

The results showed that there is a difference in how the police uses Facebook between the 

municipalities and one of the conclusions is that this is mainly because of the ways that the 

police choose to work with Facebook rather than the difference in criminal records. Another 

conclusion is that the police get positive feedback from the members on their Facebook-site, 

and that how much the police uses Facebook as a tool depends a lot on how much resources 

they have to spend since the ones writing on Facebook are policemen and policewomen, and 

that the police do not have someone who works with the Facebook-site as a primary task. 

Keywords: Facebook, police, social media, qualitative interviews, quantitative content 

analysis, authority, public relations. 
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1.Inledning 

Det sociala mediet Facebook används idag av såväl privatpersoner som stora företag, och 

även polisen har letat sig in på de sociala medierna. Att använda sociala medier är att ge sig in 

i en värld av interaktion där användaren kan kommunicera, få information och marknadsföra 

sig själv. 

 

År 2012 fanns det endast i Sverige ca 4,9 miljoner användare på Facebook (ne.se), därmed 

kan slutsatsen dras att det är en plats där det kan bli viktigt att föra en ansvarsfull och korrekt 

kommunikation då det som kommuniceras kan läsas av många, speciellt om det är en 

intressegrupp eller medlemssida. Om polisen ska finnas för att trygga medborgarnas tillvaro 

och för att upprätthålla lag och ordning så blir det desto viktigare att uttrycka sig korrekt och 

att föregå med gott exempel även på de sociala medierna i såväl bemötande av 

gruppmedlemmar som att visa hur man bedriver sin verksamhet. Så sent som den sjunde 

december 2012 publicerades en artikel i Svenska Dagbladet som behandlade problematik 

kring polisens verksamhet på Facebook och om hur det gjorts en anmälan mot dem för att 

polisen kunde anses ha publicerat material som var skadligt för privatpersoner 

(http://www.svd.se). Kanske jobbar polisen på olika sätt beroende på kommun och kanske kan 

insynen i deras verksamhet genom sociala medier stärka banden mellan polisen och 

allmänheten. Enligt polisens hemsida så ska de sociala medierna ge:  

En mer tillgänglig polis, ett enklare sätt att skapa kontakt med medborgaren, 

möjlighet att informera om brottsförebyggande åtgärder, en möjlighet att lösa fler 

brott och ett större förtroende för polisen (polisen.se). 

De sociala medierna kan ses som mycket användbara för organisationer, myndigheter och 

privatpersoner då de öppnat upp för tvåvägskommunikation dem sinsemellan. Andra fördelar 

med att använda sig av sociala medier i sin verksamhet är kostnadseffektivitet och ökad 

möjlighet för en myndighet att visa transparens. Risken finns dock att felaktig information når 

en stor mängd människor på kort tid genom ett knapptryck och ett förtroende som tagit år att 

bygga kan raseras snabbt om inte medierna hanteras på ett ansvarsfullt sätt och om 

myndigheterna inte lyckas vistas på de sociala medierna på användarnas villkor (Nilsson, 

2011, 49-55). Problem som kan uppstå är att om poliserna handskas oansvarigt med de sociala 

medierna så kan det leda till att de sätter sin trovärdighet på spel och att förtroendet hos 

medborgarna riskeras. Det kan även vara ett problem om de använder sociala medier väldigt 

olika inom sin verksamhet så att exempelvis olika kommuner ger olika bild av verkligheten 

http://www.polisen.se/
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och skapar alltför olika syn på samhället och polisens verksamhet, eftersom det då skulle 

kunna uppstå osäkerhet och förvirring kring vad polisen gör i vårt samhälle. Detta skulle i sin 

tur kunna leda till misstro från allmänhetens sida på grund av okunskap kring polisens 

verksamhet. 

Den teoretiska basen för denna undersökning utgörs av teorier kring och inom området för 

public relations, teorier kring medieframställning så som exempelvis priming, framing och 

inte minst teorier kring byggande av trovärdighet och äkthet inom den mediala sfär som kallas 

för sociala medier. 

Den 17 januari 2013 fick Caroline Engström ta emot pris för bästa examensarbete efter att hon 

skrivit uppsatsen ’’Twittra i lagens namn’’. Priset mottogs i Stockholm stadshus i samband 

med polishögskolans skolavslutning. Hennes arbete handlade om hur polisen använde sig av 

sociala medier i sitt arbete och för att kommunicera med allmänheten (polishogskolan.se). 

Detta kan ses som ett tecken på att polisen tar sitt arbete med sociala medier på allvar och vill 

göra vad de kan för att utvecklas och arbeta med Facebook, Twitter och andra sociala medier 

på bästa sätt. 

Tidigare forskning gällande sociala medier och myndigheter har gjorts, exempelvis den studie 

kring hur polisen använder Twitter för att kommunicera med allmänheten som nämns ovan. 

En annan undersökning är den kring hur myndigheter arbetar med de sociala medierna 

gentemot allmänheten, som skrevs av Clara Enqvist och Emil Fritz år 2012 vid 

Linnéuniversitetet (Läs mer om detta i avsnittet ”Tidigare forskning”). Vad som skiljer denna 

uppsats från tidigare arbeten är att jag ämnar undersöka två olika Facebook-sidor för att 

jämföra och se om det är någon skillnad i hur verksamheten på de olika Facebook-sidorna 

bedrivs. Dessa sidor drivs av polisen i två kommuner med olika kriminell belastning och det 

kan vara av intresse att se om detta är något som eventuellt kan påverka deras strategier kring 

användandet av sociala medier och ändra polisens förutsättningar gällande deras arbete med 

Facebook. 

Jag valde Facebook som medium då jag inte kunde finna tidigare forskning kring 

polismyndigheten och just Facebook, dessutom valdes det sociala mediet ut då tex Twitter i 

större utsträckning sätter begränsning kring hur många tecken det går att skriva i ett inlägg. 

Jag valde även ut Facebook då mediet kan ses ha ett dialogflöde som är lättöverskådligt och 

därför passar bra att analysera. Facebook används som nämnt i början av många och därför är 

mediet också intressant att studera av den orsaken att det kan ses som aktuellt och populärt. 

http://www.polishogskolan.se/
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2. Syfte, frågeställningar och teori 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra hur polisen i två kommuner med olika 

kriminell belastning använder det sociala mediet Facebook. 

2.2 Frågeställningar 

Vilket är polisens syfte med att använda Facebook? 

Hur ser responsen ut från Facebook-gruppens medlemmar gentemot polisens kommunikation 

på Facebook? 

Hur ser polisens återkoppling ut till medlemmarnas kommentarer på sidorna? 

2.3 Bakgrund  

2.3.1 Sociala medier 

En bra start på kapitlet kan vara att försöka klargöra termen och uppsamlingsnamnet ”Sociala 

medier” då detta tycks vara något som kan definieras på olika sätt. På Nationalencyklopedins 

hemsida definieras sociala medier delvis på detta sätt:  

sociala medier är ett samlingsnamn på de olika sätt som människor kan 

kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud. Exempel 

på sociala medier är bloggar, Internetforum, wikier (se wiki), webbplatser för 

videoklipp, chattprogram, IP-telefoni och webbaserade fotodagböcker (ne.se). 

En annan kortare definition är: ”Sociala medier är den lyckade kombinationen av teknik, 

social interaktion och användargenererat innehåll” (Diaz, 2012, 34-35). 

Kommunikationsstrategen Lena Carlsson har i boken ”Marknadsföring och kommunikation i 

sociala medier” skrivit om flera av de fördelar som finns med de sociala medierna och 

motiverar varför dessa är viktiga för såväl kommunikation med en målgrupp som att 

marknadsföra ett varumärke, och även hur de är både en konkurrent och ett komplement till 

de gamla medierna. Några av de fördelar som kan ses räknas upp med att som exempelvis 

organisation använda sociala medier för att kommunicera med allmänheten är: ”skapa sin 

http://www.ne.se/enkel/wiki
http://www.ne.se/
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egen mediebild, synas mera, kampanjer, omvärldsbevakning och bygga relationer” (Carlsson, 

2010, 48). 

Sociala medier är enligt många experter inte att betrakta som ett kampanjverktyg i 

första hand. Däremot kan de göra riktigt stor nytta för långsiktigt 

relationsskapande och varumärkesbyggande (Carlsson, 2010, 45). 

För polisens del kan det ses som att de inte ska försöka sälja ett varumärke eller driva en 

säljande verksamhet då de agerar i form av myndighet, men om man ser exempelvis 

trovärdighet, trygghet och förtroende som varor som ska levereras till kunderna i form av 

allmänhet så kan processen bli begriplig på ett metaforiskt plan, och bidra till förståelsen 

kring varför de sociala medierna kan vara ett starkt verktyg i polisens arbete kring 

relationsbyggande.  

Det kan vara viktigt att förhålla sig kritiskt till de sociala medierna och dess möjligheter då 

människan kan tendera att få en övertro på nya medier och deras förmåga att exempelvis 

förändra en organisations kommunikation radikalt. Det kan ta ett tag för myndigheter, 

organisationer och företag att förstår hur de sociala medierna kan användas på bästa sätt, och 

därför kan det vara viktigt att ha i åtanke att de sociala medierna förvisso öppnar upp nya 

möjligheter för dialog och kommunikation, men hur bra de faktiskt är som verktyg kan ta ett 

tag att förstå då organisationerna kan behöva handskas med dem för att både uppleva det 

positiva och negativa med dem. Ett exempel på en negativ sak som de sociala medierna kan 

medföra ur ett organisatoriskt perspektiv är att information blir svårare att reglera och 

kontrollera då den kan spridas till många snabbt utanför organisationers kontroll, något som 

skulle kunna orsaka kriser (Heide et. al, 2013, 232-233, 243-244). 

2.3.2 Facebook 

Facebook startades 2004 av dåvarande Harvard-studenten Mark Zuckerberg. Totalt finns det 

över en miljard konton världen över och bara i Sverige 4,9 miljoner användare av tjänsten. 

Hemsidan i sig har placerat sig bland de tio största i världen och uppskattades i maj 2012 till 

ett värde av 750 miljarder kronor (ne.se). Facebook kan ses som en plats för 

identitetsskapande och anpassat för en stor publik då det inte bara innehåller moderna 

funktioner såsom ”taggning” av bilder och ”statusuppdateringar” utan även erbjuder en 

funktion som liknar den som e-mail har så att även en äldre publik ska kunna omfamna 

mediet och uppleva att de kan hantera det snabbt (Green, 2011, 14). 
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2.3.3 E-delegationen 

E-delegationen författade år 2012 riktlinjer för hur de statliga myndigheterna ska använda sig 

av sociala medier och varför myndigheterna ska använda sig av sociala medier i sitt arbete, 

att: ”Sociala medier är ett verktyg som myndigheter kan använda för att få till en dialog och 

skapa öppenhet”. Förutom detta så tydliggör författningen hur äldre regler och lagar som 

fortfarande gäller ska kunna tillämpas på de sociala medierna (edelegationen.se). 

2.4 Teori 

Detta avsnitt behandlar relevanta teorier för undersökningen och syftar till att klargöra vilka 

teoretiska perspektiv som med fördel kan ligga till grund för denna undersökning.  

2.4.1 Public relations 

Public relations, eller PR som det förkortas, kan ses som ett forskningsfält för studier av hur 

företag eller organisationer verkar för att etablera relationer med allmänheten och för att 

därigenom skapa ett gott rykte och lägga grund för en framgångsrik verksamhet och kunna 

konkurrera med andra organisationer eller företag på marknaden. PR omfattar även studier 

eller läror inom masskommunikation, psykologi, sociologi och ekonomi och exakt var 

gränsen går för vad som är PR eller inte kan ibland kännas oklart (Ihlen, Van Ruler, 

Fredriksson, 2009, 1-3). Polisens relation kan se annorlunda ut gentemot allmänheten i 

jämförelse med ett företag eller en organisation då polisen är en myndighet, och E-

delegationen säger följande om myndigheters verksamhet: 

 Enligt ramen för myndighetens serviceskyldighet ska en myndighet lämna 

upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör 

myndighetens verksamhetsområde, se 4 § förvaltningslagen (1986:223). Hjälpen 

ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den 

enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. En myndighet ska, enligt 5 

§ samma lag, också vara tillgänglig för besök och telefonsamtal samt telefax och e-

post (edelegationen.se, 16). 

Polisen skriver även i sin värdegrund på deras hemsida att de vill skapa förtroende och öka 

tryggheten genom att vara ”Engagerande, effektiva och tillgängliga” (polisen.se). 

Vad som anses viktigt för att relationen mellan allmänhet och myndighet, företag eller 

organisation ska fungera bra kan skilja sig beroende på vilket perspektiv som används när 

relationen studeras. På fältet för PR kan således olika perspektiv tillämpas, och i boken Public 

http://www.edelegationen.se/
http://www.edelegationen.se/
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relations and social theory skriver bland annat Roland Burkart om hur olika sociologiska 

teorier kan tillämpas på forskningsfältet för PR. Den tyske sociologen och filosofen Jürgen 

Habermas talade om den publika sfären och hans koncept kring hur förståelse skapas i 

processen mellan utövare av public relations och mottagare i form av opinion kan vara av 

betydelse för denna uppsats. COPR (Consensus-oriented public relations) betonar just vikten 

av att hur opinionen uppfattar det som kommuniceras genom public relations är något av det 

mest centrala i processen kring PR, och att processen alltså inte endast är viktig ur avseendet 

att företagen eller organisationerna måste tänka på hur de uttalar sig, utan även måste lägga 

fokus på att förstå hur de blir uppfattade av sin mottagare (Ihlen, Van Ruler, Fredriksson, 

2009, 141). 

2.4.2 Den strategiska arbetsprocessen 

I boken Effective public relations av Scott M. Cutlip, Allen H. Center och Glen M. Broom 

beskrivs the ”Four-step relations process” som kan ses som en grundläggande process i fyra 

steg för hur en organisation bör gå tillväga när de vill arbeta med problemlösning eller studera 

sin egen verksamhet inom området för public relations (Cutlip, Allen, Broom, 2000, 340-

341). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen förklaras genom de fyra steg som är numrerade i bilden där: 

1. Organisationen ställer dig frågan ”vad händer nu?” och undersöker var organisationen 

står idag och hur intressenterna inom och kring organisationen ser på verksamheten, 

detta skapar en grund och förståelse för nästa steg (Cutlip, Allen, Broom, 2000, 340). 
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2. Detta steg behandlar planering, val av strategi och taktik, och målsättning för vad 

organisationens arbete med public relations ska innebära och leda till. Frågeställningen 

för detta steg lyder ”vad ska vi göra och säga, och varför?” (Cutlip, Allen, Broom, 

2000, 340). 

3. ”när, var och hur ska vi säga det vi vill säga? Och vem ska göra det?” med andra ord, 

hur ska organisationen agera för att uppnå de mål och följa de strategier som de lagt 

upp? Sedan genomförs den kommunikativa insatsen (Cutlip, Allen, Broom, 2000, 

340). 

4. Utvärdering: ”hur gick det?” organisationen reflekterar över sitt arbete och undersöker 

vad som kan göras bättre, vad som fungerade och vad som bör ses över inom 

organisationen för att den ska kunna utvecklas (Cutlip, Allen, Broom, 2000, 340). 

Denna modell kan användas för att studera hur polisen planerar strategiskt och jobbar med sin 

Facebook-sida. 

2.4.3 Äkthet inom sociala medier 

Den vetenskapliga artikeln Socially mediated authenticity av Dawn R. Gilpin, Edward T. 

Palazzolo, Nicholas Brody som publicerades år 2010 i den vetenskapliga tidskriften Journal 

of Communication Management behandlar byggandet av ”äkthet” inom sociala medier och 

hur viktigt det blir inte minst i en demokrati att folkvalda makthavare skapar förtroende även 

inom de sociala medierna eftersom att behållande av sin maktposition till stor del är beroende 

av folkets förtroende (Gilpin, Palazzolo, Brody, 2010, 258-259). 

I artikeln visas också en matrix för hur äkthet och förtroende skapas på sociala medier (se fig. 

1) och den kan ses vara beroende av fyra fält: Identitet, auktoritet, transparens och 

engagemang. Figuren kan förklaras som att ju mer varje fält expanderar, desto större äkthet 

och förtroende kan byggas, och att minimal äkthet och trovärdighet är när alla fält är dragna 

mot mitten av matrisen. De olika fälten kan ses expandera beroende på olika saker, till 

exempel transparensen som påverkas av hur stor och liten insyn som exempelvis en 

organisation eller myndighet tillåter för utomstående, eller att engagemanget ses expandera 

om myndigheten eller organisation interagerar mycket genom det sociala mediet med 

utomstående (Gilpin, Palazzolo, Brody, 2010, 262-265). Denna modell kan användas för att 

studera polisens arbete med Facebook utifrån hur de uppfyller dessa fyra fält. 
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 Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 The public sphere 

Som nämnt ovan talade Habermas om ”the public sphere” eller översatt till svenska ”den 

publika sfären”. Och den publika sfären kan sägas vara den för vår samtid aktuella arena som 

opinionen verkar inom för att försöka lyfta frågor som de anser bör ha generellt intresse, och 

att den arenan exempelvis kan vara genom massmedier eller genom nyhetstidningar (Edgar, 

2005, 31). Teorin kring den publika sfären kan användas för att studera hur sidmedlemmar 

använder Facebook-sidan som en plats för diskussion och för att lyfta frågor. 

2.4.5 Dagordningsteori 

I Lars Nord och Jesper Strömbäcks Medierna och demokratin från 2012 skriver Adam 

Shehata om dagordningsteori, priming och framing. Dagordningsteori behandlar bland annat 

hur massmedier kan påverka medborgarna i vilka frågor de bör intressera sig för, snarare än 

vad de ska tycka i de olika frågorna, men det handlar även om hur människor uppfattar sin 

omvärld genom den mediala bild av samhället som målas upp. Dagordningsteorin fångar även 

problematiken kring hur både opinionen, massmedier och politiker vill påverka vad som ska 

diskuteras och vilka frågor som ska lyftas i samhället, då det inte endast är massmedier som 

påverkar människor, utan även människor som försöker påverka mediernas rapportering i stor 

utsträckning (McCombs, Shaw, 1972, 36, 176-187; McCombs, 2004, 2). Dagordningsteori 

kan användas för att studera vad polisen tycker är viktigt och vilka samtalsämnen och 

samhällsproblem som de vill ta upp genom sin Facebook-sida. 

2.4.6 Priming 

Priming är en teori som kan förklaras som att det handlar om hur människors tankar, 

beteenden och bedömningar påverkas av innehållet i media (Domke et al., 1998, 51; Roskos-

Ewoldsen & Roskos-Ewoldsen, 2009, 178). Vidare kan priming också beskrivas som en teori 
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där det undersöks vem som får komma till tal i medier, och vilka spörsmål som medierna 

försöker lyfta och få opinionen intresserad av (Iyengar & Kinder, 1987, 63). Teori kring 

priming kan användas för att studera hur polisen försöker lyfta olika spörsmål och starta olika 

diskussionsämnen på sin Facebook-sida. 

2.4.7 Framing 

Nästa teori är framing och begreppet kan göras om till det svenska begreppet gestaltning 

(Strömbäck, 2009) detta kan beskrivas som att det åsyftar hur någonting presenteras eller ges 

medialt utrymme och därigenom får en viss innebörd eller laddning.  

Detta kan göras för att främja en viss verksamhet, problemdefinition, för att motarbeta en 

verksamhet eller för att försöka styra en debatt eller diskussion åt ett visst håll (Entman, 1993, 

52). Teori kring framing kan användas för att studera hur polisen framställer sin verksamhet 

och sitt arbete på Facebook. 

 

2.5 Tidigare forskning 

Som nämnt i inledningen fick Caroline Engström den 17 januari 2013 ta emot pris för bästa 

examensarbete vid polishögskolan för sin uppsats ”Twittra i lagens namn” som handlar om 

polisens arbete med Twitter, där hennes syfte är: 

att genom analys av så kallade tweets undersöka hur sex svenska poliser använder 

Twitter som ett medel för att nå ut till allmänheten, samt att se om och hur denna 

användning stämmer överens med Rikspolisstyrelsens riktlinjer.  

Metoden hon använder sig av är textanalys, och resultatet visar att polisen använder Twitter 

för att kommunicera med allmänheten, men att detta görs på olika sätt beroende på vilken 

polis som skriver. Typen av inlägg som polisen skriver för att skildra sin verksamhet kan 

delas in i fyra typer: ”Händelserapportering, information/upplysningar, humor, personligt”. 

Denna uppsats skiljer sig från min då jag dels vill studera polisens arbete på Facebook och 

även använda mig av kvalitativa intervjuer i min studie, detta kan ge mig en annan 

infallsvinkel och förförståelse innan jag går in i analysförfarandet och ska göra min 

kvantitativa innehållsanalys. 

En annan uppsats som är intressant och som kan ses ligga inom forskningsområdet är 

”Sociala medier – dialog på grönbete” som är skriven av Clara Enqvist och Emil Fritz vid 

Linnéuniversitet. Uppsatsen behandlar myndigheters arbete med de sociala medierna Twitter 
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och Facebook och syftar till att besvara frågan: ” Hur tänker myndigheter om kommunikation 

till medborgare i förhållande till det nya sociala medielandskapet?”. För att besvara detta 

använder författarna sig av kvalitativa intervjuer och kvantitativ innehållsanalys och de som 

intervjuas är b.la kommunikationsstrateger och informationschefer vid olika länsstyrelser och 

kommuner. Studien visar b.la att myndigheterna försöker använda de sociala medierna som 

ett verktyg för att öppna dialog och sprida information, att kommunerna är mycket mer aktiva 

i sitt användande av sociala medier än länsstyrelserna och att myndigheterna pratar mycket 

om att de vill skapa dialog med allmänheten men inte använder tillräckligt med resurser för att 

handskas med de sociala medierna på ett aktivt sätt som möjliggör den strategin. Studien visar 

också att det till stor del är organisatoriskt hierarkiska led som påverkar myndigheternas 

arbete med sociala medier och gör svarsprocessen långsam. 

Denna forskning är även den lik den som jag ämnar utföra, men skillnaden är att jag som 

tidigare nämnt vill fokusera på polisen och Facebook, och dessutom har valt att studera färre 

sidor då detta kan ge mer utav en djupstudie och bidra med ett empiriskt material som inte är 

lika brett, men kan vara lite djupare. 

3. Metod 

Denna studie kan som helhet benämnas som en komparativ ”fallstudie” där ”fallen” som ska 

studeras och jämföras är de två Facebook-sidorna. En fallstudie kan beskrivas som  

en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen - t.ex. en individ eller en 

grupp - i ett större forskningssammanhang och används för att nyansera, 

fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera 

eller stärka hypoteser (ne.se). 

De metoder som jag valt att använda mig av är kvalitativa intervjuer och kvantitativ 

innehållsanalys. De kvalitativa intervjuerna som jag ska göra är med 

kommunikationsansvariga inom polisen i Täby och Huddinge, och den kvantitativa 

innehållsanalysen ska tillämpas på polisens Facebook-sidor i de två kommunerna. 

Som nämnt ovan använder jag mig av två metoder, och detta är för att jag ska kunna studera 

materialet på ett tillfredställande sätt och besvara syfte samt frågeställningar. Den första 

metoden som jag ämnar tillämpa är kvalitativa intervjuer. Det går att skilja på kvantitativa och 

kvalitativa intervjuer, och vilken av de två som bör användas är beroende av vilken/vilka 

http://www.ne.se/
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frågeställningar som ska besvaras samt. vilket syfte studien har, och Jan Trost beskriver det i 

sin bok kvalitativa intervjuer från 2010 som att: 

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många, eller hur vanligt så skall 

man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att 

förstå eller hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie (Trost, 2010, 

31-32).   

Det står därmed klart att intervjuerna för denna studie bör ta en kvalitativ inriktning då min 

frågeställning inte syftar till att klargöra exempelvis hur ofta polisen skriver inlägg på 

Facebook, utan snarare hur de resonerar kring inlägget som de väljer att posta.  

Den andra metoden är kvantitativ innehållsanalys som kan användas för att studera en texts 

innebörd och till exempel hur många gånger ett visst ord förekommer. Den kan även användas 

för att plocka isär en text som sedan tolkas för att se vad texten förmedlar, detta för att 

undersöka exempelvis hur polisen i detta fall kommunicerar med allmänheten genom 

Facebook och hur allmänheten i sin tur uttrycker sig gentemot polisen (Bergström, Boréus, 

24). Med den kvantitativa innehållsanalysen vill jag kunna påvisa vilken karaktär polisens 

inlägg har, hur responsen från gruppmedlemmarna lyder samt. hur polisen svarar på 

gruppmedlemmarnas frågor eller respons, och därefter kunna jämföra kommunikationen på de 

två olika sidorna som ska undersökas.  

3.1 Urval och avgränsning 

De två kommuner som jag valt ut för denna studie är Huddinge och Täby inom Stockholms 

Län. Valet av kommuner har baserats på skillnaden i hur kriminellt belastade kommunerna är. 

Att välja två kommuner istället för exempelvis fyra kommuner motiveras med att denna studie 

ska fånga djup, inte bredd och att jämförelsen kan bli tydligare och djupare om den görs 

mellan två kommuner istället för fyra. Det kommer även tillåta mig att gå djupt i mina 

intervjuer med polisen och låta mig disponera mer tid med varje polis och på tolkning av 

materialet, istället för att bli tvungen att lägga lite tid på flera poliser och därmed inte kunna få 

någon djupare förståelse för det jag ämnar undersöka. 

De poliser som valts ut för denna undersökning har valts ut på grund av att de är ansvariga för 

hanteringen av de sociala medierna inom Täby- och Huddinge-polisen, när ett urval görs på 

det sättet att personerna väljs för intervjuer utifrån vilken arbetsroll, vilken position de har 

eller utifrån teoretisk betydelse så kan detta kallas för ett strategiskt urval (Trost, 2010, 138). 
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Det strategiska urvalet gjorde för att jag tror att dessa personer vet mest kring hanteringen av 

sociala medier och därmed passar denna undersökning. 

För denna undersökning passar Täby och Huddinge bra eftersom att polisen inom båda 

kommunerna kommunicerar genom Facebook under den tidsperiod som jag avser studera 

dem, vilket är under februari 2013. Denna tidsram motiveras med att jag vill att denna studie 

ska präglas av aktualitet i den mån det är möjligt, och att jag har gjort bedömningen att 

inläggen under denna tidsperiod är tillräckligt många för att en analys ska kunna göras av 

kvantitativt slag. Om en längre tidsperiod väljs så skulle det kvantitativa arbetet bli för 

omfattande för att klara denna uppsats tidsram och därmed kompromissa undersökningens 

kvalitet. 

Då denna studie till stor del syftar till att undersöka om det är någon skillnad i polisens 

kommunikation på sidorna och om detta kan kopplas till kriminell belastning på kommunerna, 

är statistik kring brott och kriminalitet av värde både för studien som helhet och inför 

utformandet av intervjufrågor. Ett bra exempel på statistik av detta slag är brottsförebyggande 

rådets publikation med slutlig statistik gällande kriminell belastning av olika kommuner i 

Stockholm år 2011. Där redovisas att Huddinge kommun under detta år i jämförelse med 

andra kommuner i Stockholms län var relativt högt kriminellt belastad med totalt 15020 

anmälda brott, och per 100000 av medelfolkmängden var antalet brott 15287 inom 

kommunen. I Täby var siffran för totalt anmälda brott 6763 stycken, och per 100000 av 

medelfolkmängden var resultatet 10539 brott, vilket var relativt lågt i jämförelse med andra 

kommuner i Stockholms län (bra.se). Det ska tilläggas att Huddinge kommun år 2011 hade 

ungefär 32000 fler invånare än Täby hade (scb.se), något som kan öka antalet brott men inte 

något som kan ses påverka det genomsnittliga antalet brott per 100000 av medelfolkmängden. 

De olika sidorna skiljer sig dock markant i medlemmar då Huddinge- polisens Facebook-sida 

har 9385 medlemmar den 20 februari 2013 (facebook.com) samtidigt som Täby-polisens 

Facebook-sida har 2117 medlemmar vid samma tidpunkt (facebook.com). Att det skiljer sig 

mycket åt när det gäller antalet sidmedlemmar kan påverka frekvensen av inlägg och respons 

mellan sidorna, men som tidigare nämnt är det primärt hur polisen skriver sina inlägg som är 

intressant, även om frekvensen på inlägg också kan vara av intresse. 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

För att fånga och förstå flera olika aspekter av polisens arbete med Facebook behövs djupa 

och ingående förklaringar till varför man arbetar på ett visst sätt, och då är kvalitativa 

http://www.bra.se/
http://www.scb.se/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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intervjuer som tidigare nämnt en bra metod, men det finns mycket att tänka på är när de 

kvalitativa intervjuerna ska utformas, då målet kan ses vara att få ut så mycket användbart 

material som möjligt utan att behöva spendera för mycket tid i onödan. Anledningen till detta 

är att allt intervju-material bör spelas in, skrivas ut i efterhand och tolkas, och då kan det 

underlätta mycket att ha frågor och material som är någorlunda fokuserat på det som ska 

besvaras (Trost, 2010, 147ff).  

3.2.1 Strukturering och standardisering av intervjuer 

Vid utformning av intervjufrågor och upplägg bör man tänka på vilken standard och struktur 

intervjufrågorna ska ha. Det kan ses som att om intervjusituation, frågor och intervjuare är 

densamma för alla som intervjuas så är detta tecken på en hög standardisering eftersom att 

alla har lika förutsättningar och till exempel kommer att få frågorna formulerade på lika sätt 

under intervjun. Motsatsen blir låg standardisering och då kan exempelvis följdfrågor under 

intervjun formuleras på olika sätt beroende på hur den intervjuade svarar. Detta kan ge bra 

material men låter också den som intervjuas föra intervjun på ett annat sätt som gör att denne 

kanske väljer att prata om saker som inte är relevanta. Kort kan det alltså beskrivas som att 

intervjuer med hög standard är intervjuer som är utformade på samma sätt för alla som deltar, 

medan intervjuer med låg standard tillåter omständigheterna att vara olika och att intervjun 

kan utvecklas och utformas allt eftersom intervjun fortlöper (Trost, 2010, 39-40). 

Intervjuerna ska även struktureras, vilket kan beskrivas som att man bestämmer hur hårt 

reglerade svarsalternativen ska vara. Om till exempel en fråga ställs på följande sätt: hur ofta 

köper du snabbmat? och den tillfrågade sedan presenteras med fasta svarsalternativ såsom 

exempelvis: en gång i veckan, en gång i månaden, två gånger per år eller en gång per år så är 

det dessa alternativ som den tillfrågade har att välja mellan. Detta kan ses vara ett exempel på 

en intervju som har hög strukturering, eftersom att den inte erbjuder den intervjuade några 

större möjligheter att gå utanför ”strukturen”. Motsatsen till detta kan vara att frågan är 

likadan, men att den tillfrågade inte får några alternativ alls utan får skriva och formulera sig 

precis så som denne vill för att uttrycka vad denne vill säga, detta kan då kallas för låg 

strukturering. Det finns även andra sätt att se på ordet strukturering i samband med intervjuer 

och begreppet kan ses som lite omtvistat (Trost, 2010, 40-42). 

I denna studie kommer jag att använda mig av intervjuer via telefon som är semistrukturerade, 

och med det menas att frågorna är öppna, alltså lågt strukturerade samtidigt som att 

situationen är ganska standardiserad eftersom att intervjun sker över telefon och därför ger 
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samma förutsättningar för de som ska intervjuas. Även om telefonintervjuer kan ses som 

olämpliga för kvalitativa studier då de kan ses ha för hög standardisering så är det viktigt att 

göra sitt bästa för att försöka få ut kvalitativt material genom att be den intervjuade att 

exemplifiera sina svar eller att utveckla och förklara mer ingående vad de menar. På så sätt 

kan varje intervjuperson ge intervjuaren en djupare förståelse genom att förklara på sitt unika 

sätt (Trost, 2010, 42). För intervjufrågor se bilaga 1. 

3.3 Metodkritik kring kvalitativa intervjuer  

För att kunna använda mig av kvalitativa intervjuer på ett så bra och korrekt sätt som möjligt 

blir det viktigt att känna till vilka nackdelar som metoden har och vilka problem som kan 

uppstå, så att den som intervjuar redan från början jobbar med och kring intervjuerna på ett 

sätt som motverkar den problematik som kan uppstå i samband med kvalitativa intervjuer. En 

sak som är viktig att ha i åtanke är att metoden är tolkningsbaserad, vilket innebär att den som 

ställer frågorna under intervjuerna inte kan utgå från att den som intervjuas förstår precis vad 

intervjuaren menar, eller att intervjuaren förstår vad den intervjuade menar när denne svarar 

på en fråga, och därför kan det bli viktigt att be den intervjuade att förklara tydligare och 

kanske omformulera frågan lite för att intervjuaren ska kunna försäkra sig om att tolkningen 

av svaret blir så korrekt som möjligt. Det kan genom detta också bli viktigt att försäkra sig om 

att den intervjuade förstår frågan helt korrekt och därför behöva repetera sig eller utveckla en 

fråga om det behövs (Trost, 2010, 131-133). 

Ett annat problem som kan uppstå är att trovärdigheten kan bli ifrågasatt kring intervjuerna 

om den som transkriberar inte gör detta precist så att den som läser transkriberingen upplever 

att svar och frågor som ställts har blivit förenklat transkriberade. Det är därför det kan ses som 

viktigt att inte i alltför stor utsträckning skriva om meningar för att göra dem mer 

lättförståeliga då de kan bli tagna ur kontext och ge uttalanden felaktig innebörd (Trost, 2010, 

133-135). 

Det finns även etiska aspekter att se till kring de intervjuer som ska göras och det kan ses som 

viktigt att den som intervjuas vet följande kring intervjun: 

vem, för vem och med vilket syfte?, risker och sårbarheter, rätten att delta 

eller avstå från att delta, rätten att dra sig ur och att läsa intervjun, 

anonymitet och hur studiens resultat kommer spridas (Seidman, 1998, 51). 
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 I detta fall är det personer från polismyndigheten som ska intervjuas, och i fallet med 

myndigheter så har de en skyldighet att visa transparens och öppenhet gentemot allmänheten, 

något som kan förenkla mitt arbete med att skaffa mig personer att intervjua, men som också 

kan göra att de jag intervjuar vet ganska mycket kring vad de kan säga och inte. De kan även 

ha vana av att i egenskap av representant för polisen uttrycka och förklara sig korrekt, och 

känna till vad som gäller rent etiskt kring intervjuer och information. 

3.4 Kvantitativ innehållsanalys  

3.4.1 Hur fungerar polisens Facebook-sida? 

Den kvantitativa analysen ska som tidigare nämnt utföras på de båda Facebook-sidorna, och 

innan tillvägagångssättet för denna kvantitativa analys beskrivs så kan det vara lämpligt att 

först lite snabbt förklara lite kring sidans struktur och hur Facebook fungerar gällande grupper 

och medlemmar för de som ännu inte är bekanta med detta medium. 

En sida kan som i detta fall skapas vid namn ”Polisen Huddinge” och administreras av 

myndigheten. Användare på Facebook kan söka sig till Huddinge-polisens sida, och för att 

sedan visa sitt stöd och/eller samtycke till sidan klickar användaren på ”gilla”-knappen som 

finns på sidan. Det är dock inte ett krav att ”gilla” sidan för att få ta del av b.la uppdateringar, 

inlägg och diskussioner som kan förekomma på sidan. Vem som helst kan gå in och gilla en 

Facebook-sida förutsatt att personen har ett Facebook-konto. När personen sedan gillat sidan 

så kan denne få uppdateringar från sidan så att denne vet vad som händer där, och det är här 

som själva interaktionen sker, i uppdateringar och diskussioner kring händelser som inträffat 

eller kring gruppen i allmänt (Hall, 2011, 40ff). Det ska tilläggas att i fallet med polisens sida 

så kan inte vem som helst bara börja skriva ett inlägg i gruppen, utan den vanlige användaren 

är beroende av att polisen gör ett inlägg för att användaren sedan i sin tur ska kunna 

kommentera inlägget och diskutera kring det tillsammans med andra användare, och det är då 

som även polisen kan delta i diskussionen tillsammans med medlemmarna. 

3.4.2 Manuell eller datoriserad analys? 

Om mängden text (eller inlägg i detta fall) som ska analyseras är mycket stor, eller om studien 

syftar till att besvara hur många gånger som exempelvis ett ord förekommer så kan det vara 

fördelaktigt att använda datorprogram för att analysera då detta går fortare än att analysera 

manuellt. Nackdelen med att analysera med hjälp av program är att några tolkningar av 

materialet och dess sammanhang kan bli svåra att göra (Bergström & Boréus, 2012, 51). I 

detta fall då inläggen ska granskas så rör det sig flera gånger om en diskussion som uppstått ur 
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ett sammanhang eller genom ett meningsskapande mellan myndighet och allmänhet, och då 

skulle exempelvis granskning av hur många gånger ett ord förekommer kunna ge en felaktig 

bild av innehållet eftersom att det kan bli taget ur kontext. Det är därför jag valt att göra 

undersökningen manuellt, för att kunna tolka helheten och försöka se sammanhanget bättre. 

3.4.3 Kodschema, pilotstudie 

För att på ett tydligt sätt visa hur olika inlägg tolkas och utläses görs ett s.k kodschema. 

Kodschemat kan användas för att kategorisera de olika inläggen och placera in dem under 

olika variabler. För att sedan förtydliga vad som menas med en viss typ av variabel görs också 

en kodinstruktion där det förklaras vad som till exempelvis klassificeras som ett 

”brottsrelaterat” inlägg och vad som klassificeras som ett ”diskussionsstartande” inlägg då en 

tolkning kan ses vara helt beroende av vem som utför den, och att en forskares egna 

tolkningar av inlägg inte nödvändigtvis är överensstämmande med alla andras (Bergström & 

Boréus, 2012, 54-55).  

För att få fram variabler som kan användas för att visa materialet på ett önskvärt sätt finns det 

olika tillvägagångssätt, jag valde att göra en s.k pilotstudie. I en pilotstudie tar forskaren först 

fram färdiga variabler som denne tänker kan passa studien och sedan testas dem på en del av 

materialet för att se hur tillämpbara de faktiskt är. Detta kan leda till att vissa variabler 

fungerar, och att vissa inte gör det och därför måste omformuleras eller skrivas om för att 

kunna användas, men det hjälper också att gå igenom en del inlägg då nya variabler kan dyka 

upp eftersom att vissa mönster kan urskiljas i materialet. Detta kan göra att vissa variabler 

skriver sig själva och även blir lämpliga för det som ska undersökas (Bergström & Boréus, 

2012, 56). 

3.5 Metodkritik kring kvantitativ innehållsanalys 

Precis som i fallet med kvalitativa intervjuer så är kan kvantitativ metodik ibland vara 

beroende av att vissa tolkningar görs även om det inte är i samma utsträckning som med de 

kvalitativa intervjuerna. I studier kan materialet räknas, klassificeras och kodas och därefter 

presenteras resultatet i tabeller, och det är just i fasen med kodning, klassificering och 

utläsning av inlägg som det kan vara viktigt att vara noggrann och till exempel läsa hela 

materialet och inte bara till exempel en rubrik och tro att rubriken säger allt om materialet. 

Risken finns att saker blir tagna ur kontext om inte tiden tas till att försöka förstå helheten. 

Exempelvis om syftet med en undersökning hade varit att se hur ofta ordet ”brott” 

förekommer i polisens inlägg, och undersökningen hade gjorts med hjälp av en dator så hade 
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resultatet kunna visa antalet gånger som ordet förekommer, men inte vilken laddning ordet 

hade då det kan ha plockats ur en mening eller annan kontext. Detta eftersom att en dator inte 

nödvändigtvis är speciellt bra på att göra tolkningar eller bedömningar av till exempel vad en 

text argumenterar för eller emot (Bergström & Boréus, 2012, 80-82). Det är också av detta 

skäl som jag behöver utföra analysen manuellt, för att kunna göra bedömningar och 

tolkningar, dessutom är materialet inte av sådan storlek att det måste utföras med en dator för 

att vara genomförbart. 

Tolkning är också någonting som kan ses som individuellt, och för att visa hur de olika 

inläggen utläses har jag försökt skriva ut tydliga variabelförklaringar (se bilaga 2) så att 

läsaren ska förstå hur och varför jag klassificerat vissa inlägg och kommentarer på det sätt 

som jag gjort. Med det sagt så kan jag inte vara helt säker på att läsaren förstår exakt hur jag 

gjort tolkningen eftersom att tolkningen gjorts efter en personlig bedömning, till exempel så 

kan ett inlägg med rubriken ”inbrott i kommunen minskar med 50 procent” enligt mig 

bedömas vara en rubrik som behandlar statistik, samtidigt som någon annan skulle kunna 

klassificera det som brottsrelaterat eftersom att rubriken innehåller ordet inbrott.  

Annan kritik som riktats mot metoden är att ”den tenderar visa på det uttalade snarare än det 

outtalade” (Bergström & Boréus, 2012, 81). Detta kan innebära att då pilotstudien gjorts och 

färdiga variabler och kodschema tagits fram så kan de olika inläggen, kommentarerna och 

responsen från polisen endast placeras in i de kategorier som skapats, vilket gör att 

undersökningen kan visa vilka typer av inlägg som förekommer, men inte vilka typer av 

inlägg som INTE förekommer. Därigenom kan också ett resultat som visar att exempelvis en 

kategori eller variabel är relativt tom eller att det totala materialets storlek skiljer sig mycket 

mellan fallen också ses vara ett resultat som är värt att belysa(Bergström & Boréus, 2012, 81). 

Denna studie syftar dock inte främst till att besvara vilken typ av inlägg som förekommer i 

minst utsträckning, utan snarare hur kommunikationen ser ut och är utformad idag. 

Vad som är viktigt att nämna är att alla inlägg och kommentarer endast räknas en gång. Min 

pilotstudie visade att variabler och variabelvärdena var solida efter testkodning och att inlägg 

eller kommentarer därför inte behövde dubbelkodas utan kunde placeras in i enskilda 

variabler utan att variablerna blev för lika och behövdes slås ihop. Det kan vara fördelaktigt 

att dubbelkoda, dvs låta någon annan koda lite av materialet för att se om man kan enas kring 

variablerna, dock gjorde min pilotstudie att detta inte var nödvändigt utan att de olika 
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variabelvärdena var tillräckligt tydliga för uteslutande tolkning av materialet (Bergström & 

Boréus, 2012, 56-57). 

Om inlägg eller kommentarer skulle räknats fler än en gång kunde detta ha påverkat studiens 

reliabilitet, gett felaktigt kvantitativt resultat och om variabler eller variabelvärden inte varit 

tillräckligt tydliga skulle det kunna ha lett till att studien brister i att besvara vad den är ämnad 

att besvara, något som vore kritiskt för undersökningen och ett slöseri med tid. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

I kvantitativa undersökningar kan reliabiliteten vara något som går före validiteten, och med 

reliabilitet menas att en undersökning ska kunna göras flera gånger och ge samma resultat. 

När det gäller validitet så kan det ordet förklaras genom att man ser till hur väl man lyckats 

mäta det som är ämnat att mätas i undersökningen (Bergström & Boréus, 2012, 82)(Trost, 

2010, 133). 

Det potentiella problem som kan vara värt att ta i beaktning är att en kvantitativ 

innehållsanalys inte innebär att undersökaren går in i materialet och försäkrar sig om att denne 

gör en djupare tolkning utav det. Därigenom kan det uppstå ett validitetsproblem eftersom att 

det då blir svårt att veta om de resultat som erhålls är resultat av det som ämnades undersökas, 

eftersom att innehållet inte djupgranskats och därför kan bli taget ur sitt sammanhang. Det 

viktiga för att få ut reliabla svar kan vara att ha tydliga kategorier som materialet kan kodas in 

i så att det inte kan kodas på fler olika sätt och därmed ge helt andra svar vid en andra 

undersökning (Bergström & Boréus, 2012, 82). Senare i denna uppsats kommer jag att 

förklara hur jag gjort för att få fram bra kategorier eller variabler som de också kan kallas. 

När det gäller kvalitativa undersökningar så kan det tvärtom vara så att validiteten är något 

som går före reliabiliteten eftersom att metoden som sådan är tolkningsbaserad och därmed 

inte ”mäter” genom exempelvis värden och siffror på samma sätt som en kvantitativ studie 

gör. Detta kan göra att undersökningen en annan gång kan generera andra resultat eftersom att 

det är underökarens tolkning som i stor utsträckning påverkar hur resultatet blir. Validiteten 

kan bli stärkt av detta eftersom att den som undersöker går djupare in i materialet och därmed 

kan försäkra sig om att undersökningen genererat resultat som besvarar det som undersökaren 

vill ha svar på (Trost, 2010, 132-133). 

Sammantaget kan det ses som att båda typerna av metodik har sina fördelar och nackdelar 

gällande validitet och reliabilitet, och att den kvantitativa undersökningen kan vara stark där 
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den kvalitativa är svag, och vice versa. Detta kan i sin tur göra att de kompletterar varandra 

och blir väl lämpade för undersökningen som jag ämnar göra då det ger mig möjligheten att få 

både relativt hög reliabilitet och validitet genom att både mäta värden och variabler kring 

innehållsanalysen, och därmed får reliabla resultat samtidigt som jag går djupare in i de 

kvalitativa intervjuerna, tolkar dem och försäkrar mig om att de genererat svar kring det som 

är ämnat att undersökas. 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs först lite kort kring de olika polisdistrikten och de poliser som jag 

intervjuat, sedan presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa 

innehållsanalysen. Resultatet som metoderna genererat knyts sedan till de teoretiska 

perspektiv som använts under studien och analyseras sedan. Vissa teoretiska perspektiv täcks 

av de kvalitativa intervjuerna och vissa av den kvantitativa innehållsanalysen, och vissa kan 

kombineras. 

4.1 Information kring närpolisen i Täby  

Täby kommun ligger inom Roslagen polismästardistrikt tillsammans med kommunerna 

Danderyd, Norrtälje, Vaxholm, Vallentuna och Österåker. Basstationen för hela distriktet 

ligger i Täby och delvis i Norrtälje, och distriktet har 228 000 invånare (polisen.se). Min 

intervju gjordes via telefon den 5 mars 2013 med Erik Gustafsson som är närpolisbefäl i Täby 

(Gustafsson, 2013-03-05). Polisen i Täby gick med i Facebook 2011-12-05 (facebook.com).  

4.2 Information kring närpolisen i Huddinge 

Huddinge ligger inom Södertörns polismästardistrikt tillsammans med kommunerna 

Botkyrka, Haninge och Nynäshamn. Antalet invånare inom distriktet är 270 000 (polisen.se). 

Min intervju gjordes via telefon den 4 mars 2013 med Magnus Åhgren som är tillförordnad 

närpolischef vid Huddinge närpolis (Åhgren, 2013-03-04). Polisen i Huddinge gick med i 

Facebook 2011-12-02 (facebook.com).  

4.3 Dagordning 

Magnus Åhgren berättar att inom Huddinge-polisen finns ett fåtal utvalda administratörer som 

författar inlägg och när det görs så är det upp till den som författar vad denne vill skriva om, 

men att det bör ha ett syfte. Han berättar även att visa saker har man inte rätt att skriva om tex 

en händelse som är pågående eller om det är ett ärende som någon viss polis äger eller styr 

över, då får man inte ta saken i egna händer och skriva om det (Åhgren, 2013-03-04).  

http://www.polisen.se/
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Erik Gustafsson berättar att det är ganska fritt inom Täby-polisen att skriva vad man vill 

genom Facebook men att man också vet vilka ramar man ska hålla sig inom. Han menar på att 

det är viktigt att använda vårdat språk och vara försiktig med vilka uppgifter som skrivs ut, 

och att alla inte är lämpade att skriva på Facebook, samt att mängden inlägg är beroende av 

hur många poliser som är tillgängliga och som kan skriva. Vidare säger han att som det är nu 

fokuserar Facebook-sidan mycket på inbrott och att det är det som är bestämt att man till stor 

del ska rapportera om (Gustafsson, 2013-03-05). 

Den kvantitativa innehållsanalysen gav följande resultat gällande antalet inlägg som polisen 

postar på sin Facebook-sida, och vilken karaktär inläggen har. Notera att dessa inlägg är de 

som polisen postar först, och ska inte förväxlas med inlägg som rör respons eller 

annat(Förklaring kring variabelvärden finns i bilaga 2): 

 

Totalt postade Huddinge-polisen 26 inlägg och Täby-polisen 11 inlägg. Huddinge-polisen 

postade mycket fler inlägg och med bredare variation i jämförelse med Täby-polisen. Under 

tidsperioden använde Huddinge-polisen sig av Facebook i mycket större utsträckning än 

Täby-polisen. 

Området och teori kring dagordningsteori (se rubrik 2.4.5) var relevant för undersökningen då 

det kan ses som att polisen genom sina inlägg och uttalanden på Facebook skapar en 

verklighetsbild, rapporterar och förmedlar en bild av samhället samtidigt som att 

medlemmarna i gruppen kanske vill att polisen ska driva andra frågor och verksamhet kring 

andra samhällsproblem än vad de ägnar sig åt.   

Det första som kan utläsas av resultaten är att poliserna har en gemensam syn på hur 

Facebook ska användas, att det är bra att ha utvalda administratörer som sköter om Facebook-

sidan och att det finns regler att förhålla sig till. Eftersom att det är polisen som skriver inlägg 

som sidmedlemmar sedan får kommentera så sätter polisen i allra högsta grad dagordningen 

V.1 Typ av inlägg 

från polisen: 

Huddinge 
kommun 

 Täby 
Kommun 

 Tot. antal 
inlägg 

1. Brottsrelaterat 9  5   

2. Kring verksamhet 8  1           

3. Uppmaning 3  1   

4. Allmän information 2  4   

5. Starta diskussion 3  0 Huddinge: 26 

6. Omtänksamhet 1  0 Täby: 11 
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på Facebook-sidan. Magnus Åhgren berättar att de också blivit tvungna att ta bort sin 

meddelar-funktion på sidan för att de blev överösta med meddelanden från medlemmar och 

besökare som ville ta upp saker eller ställa frågor, något som det inte fanns resurser till att 

besvara(Åhgren, 2013-03-04). Täby-polisen har inte heller någon meddelar-funktion men om 

det är av samma orsak som hos Huddinge-polisen är oklart eftersom att detta inte var något 

som framgick under intervjun. Det står oavsett vilket klart att medlemmar inte kan skriva 

inlägg hursomhelst på någon av polisernas sida och att polisen reglerar flödet nästintill 

fullständigt. Därigenom kan det röra sin om envägskommunikationen stundtals eftersom att 

medlemmarna inte kan börja skriva till polisen, och därmed utnyttjas inte Facebooks fulla 

potential som socialt forum, utan blir mer utav en kanal för envägskommunikation från 

polisens håll. 

Poliserna skiljer sig även mycket i hur de väljer att skriva sina inlägg då Huddinge-polisens 

sida till skillnad från Täby-polisens präglas av hög frekvens och variation med olika typer av 

inlägg. Detta kan tyda på att polisen i Huddinge försöker göra sin Facebook mer intressant 

och få medlemmar att diskutera kring mycket som händer i samhället och kring polisens 

verksamhet. Täby-polisen nämnde i intervjun att man nu främst skulle rapportera om inbrott, 

något som gjort att Facebook-sidan kan ha tagit en något ensidig inriktning för Täby-polisen 

och inte är lika varierad och intressant som Huddinge-polisens. Det framgår också i intervjun 

att poliserna skriver om det som de vill skriva om, och därigenom kan det ses som att det inte 

finns någon plan kring hur polisen ska sätta dagordningen för att variera den, utan att detta 

kan hända slumpvis och snarare efter vad polisen gjort under dagen och vad som hänt i 

kommunen, än vad sidmedlemmarna kanske vill att polisen ska skriva om. Detta är något som 

i längden skulle kunna resultera i att medlemmar tycker att polisen inte tar upp saker som är 

aktuella och därför blir frustrerade över polisens närvaro på Facebook vilket kan leda till att 

medlemmarna slutar besöka sidan. Synen på hur dagordningen sätts är alltså lika för de olika 

poliserna, men utförandet skiljer sig brett i antal och variation, något som kan göra att 

Huddinge-polisens Facebook får fler medlemmar som engagerar sig samtidigt som Täby-

polisen inte får lika många medlemmar på grund av ensidighet eller icke-varierad 

rapportering. 

4.4 Priming 

När jag frågar Magnus Åhgren vad han tycker är viktigt för Huddinge-polisen att skriva om så 

svarar han att han tycker att det är viktigt att skriva om olika saker och att man inte bara 

behöver rapportera om stora händelser, utan även små saker som händer. Han menar att man 
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gärna skriver brottsförebyggande och använder Facebook för att uppdatera allmänheten och 

nyansera bilden kring en händelse exempelvis. Det viktigaste är att berätta om polisens arbete, 

skapa dialog och ge ökad insikt kring vad polisen gör (Åhgren, 2013-03-04). 

Erik Gustafsson tycker att det är viktigt att Täby-polisen skriver om brottsförebyggande 

verksamhet och sådant som kan komma allmänheten till nytta, men tycker inte att polisen 

behöver rapportera kring allt som händer. Han menar dock att det är en problematik kring 

detta då många tror att det endast är det som rapporteras på Facebook som polisen sysslar med 

och att de då undrar om inte polisen sysslar med annat också? Förutom arbete med inbrott 

menar han att man också försöker rapportera kring trafik och narkotika (Gustafsson, 2013-03-

05). 

Här går det åter att använda samma tabell för att se vilka ämnen som polisen faktiskt tar upp. 

 

Denna gång ser vi på tabellen utifrån ett annat perspektiv, och vi intresserar oss nu för vilken 

typ av inlägg som är vanliga hos de olika poliserna för att se vilka ämnen de vill ta upp, dela 

med sig av och diskutera. 

Teori kring priming (se rubrik 2.4.6) var relevant för denna studie för att undersöka vilka 

frågor eller spörsmål som polisen lyfter genom sin Facebook-sida, då detta kan ses påverka 

vilken referensram som sidmedlemmar och besökare kan diskutera inom och vilka delar av 

samhället och polisens verksamhet som de bör tala om.  

Analysen av detta material blir att polisen i Huddinge trycker på vikten av att rapportera brett 

och att även använda Facebook som ett sätt att skapa dialog, att man inte bara rapporterar om 

saker som gäller brott utan även andra mindre händelser. Täby-polisen trycker på att det inte 

är nödvändigt att rapportera om allt och menar att man också ibland får kritik för sin 

ensidighet i rapporteringen. Ser vi till tabellen så ser vi att Huddinge-polisen har en helt annan 

frekvens och variation på sina inlägg, medan Täby-polisen skriver färre inlägg med mindre 

V.1 Typ av inlägg 

från polisen: 

Huddinge 
kommun 

 Täby 
Kommun 

 Tot. antal 
inlägg 

1. Brottsrelaterat 9  5   

2. Kring verksamhet 8  1           

3. Uppmaning 3  1   

4. Allmän information 2  4   

5. Starta diskussion 3  0 Huddinge: 26 

6. Omtänksamhet 1  0 Täby: 11 
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variation. Detta kan leda till att medlemmar på Huddinge-polisens hemsida tycker att det är 

mer intressant att läsa och att polisen är duktiga på att belysa olika delar av sin verksamhet, 

samtidigt som medlemmar inom Täby-polisens sida kan tycka att Täby-polisens rapportering 

är smal och att det finns många saker som de undrar om kring samhället, men som aldrig 

belyses eftersom att polisen använder sin Facebook för att rapportera mer specifikt kring 

exempelvis brott, och inte uppmuntrar sina medlemmar till diskussion. Att inte uppmuntra till 

diskussion eller reflektion kring det samhälle som man lever i kan göra att människor bildar 

sina egna uppfattningar kring hur samhället ser ut baserat på polisens rapporter, istället för att 

diskutera kring samhället med andra medlemmar och få perspektiv på saker och ting som man 

inte skulle fått annars.  

Det skiljer sig således kring vilka ämnen Täby- och Huddinge-polisen tar upp på sin 

Facebook, något som kan innebära att medlemmarna på Huddinge-polisens sida blir mer 

stimulerade och förstår bredden av polisens verksamhet, samtidigt som medlemmarna på 

Täby-polisens Facebook kan tro att polisen inte har så stor bredd på sin verksamhet eftersom 

att de rapporterar variationsfattigt, och därigenom får medlemmarna inte heller läsa om olika 

delar av polisens verksamhet och samhället vilket kan göra att de blir understimulerade och 

tappar intresse för polisen på Facebook. 

4.5 Framing 

På frågan kring hur Magnus Åhgren upplever att polisen skildrar sin verksamhet svarar han 

att han tycker att polisen skriver vettiga saker. Han säger att han tycker att polisen använder 

en personlig prägel när de skriver men ändå skriver i polisens namn. Administratörerna ska 

gärna lägga en personlig touch på det de skriver. När det gäller huruvida polisen har 

bestämmelser kring hur de får skildra sin verksamhet så säger Åhgren att det finns noggranna 

regler, men att Huddinge-polisen inte följer dem till punkt och pricka. Han menar att 

bestämmelserna är åtstramade och att inom Huddinge så följer man inte det utan där är det 

mer att poliserna resonerar kring något som ska publiceras om det rör sig om ett tveksamt fall 

(Åhgren, 2013-03-04). 

När det handlar om hur Erik Gustafsson upplever att Täby-poliserna skildrar sin verksamhet 

säger han att han inte tycker att de ska skriva humoristiska inlägg och att det inte finns något 

behov av att visa upp sin verksamhet på det sättet och att Facebook främst ska vara till för 

medborgarna. Det ska vara kul att läsa men man får hålla sig inom vissa ramar, eftersom 

polisen ändå är en myndighet tycker han att man måste hålla en viss ton. Kring frågan vad de 
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får och inte får skriva om berättar han att detta är rätt hårt reglerat. Om en polis vill göra ett 

inlägg som Erik menar är ett gränsfall så får man diskutera genom det (Gustafsson, 2013-03-

05). 

 

Denna tabell visar hur polisen beskriver sin egen verksamhet och sitt arbete i sin respons till 

sidans besökare och medlemmar. Som går att utläsa av tabellen så är polisen väldigt duktig på 

att skildra sin verksamhet på ett sätt som inte kan uppfattas som överdrivet positivt eller 

negativt utan på ett neutralt sätt, och detta gäller båda Facebook-sidorna. Poliserna försöker 

således i båda kommunerna förklara saker och ge respons på ett sätt som inte känns 

glorifierande eller kommersiellt utan nästan uteslutande neutralt. 

Teori kring framing (se rubrik 2.4.7) var av relevans för studien eftersom att polisen väljer 

vad de skriver och hur de presenterar sin verksamhet. Det är även intressant att se om de olika 

kommunernas poliser framställer sin tillvaro på olika sätt, och om det materialet kan ses som 

överdrivet positivt, romantiserande eller om det speglar en bild av polisens verksamhet som är 

neutral. 

När det gäller att gestalta sin verksamhet så kan detta göras på flera sätt och jag valde att se 

till hur poliserna gestaltar sin verksamhet genom sin respons, men intervjuade dem också för 

att höra deras resonemang kring hur de vill framställa verksamheten. Poliserna framställer sig 

själva i väldigt stor utsträckning neutralt i fallet med båda sidorna när det gäller respons, 

något som kan ses som positivt eftersom att de inte försöker få sin verksamhet att framstå som 

helt fantastisk, men inte heller som bristfällig. Detta kan lägga grund för ett gott förtroende 

hos sidmedlemmarna eftersom dessa då kan uppleva att polisen inte arbetar med Facebook på 

ett kommersiellt sätt, utan att de anstränger sig för att vara neutrala, att rapportera och att 

svara på medlemmars frågor istället för att marknadsföra sin verksamhet och endast skriva om 

positiva saker som de åstadkommit. Medlemmarna kan också uppleva att polisen är opartisk i 

frågor och att man hanterar sidan på ett professionellt sätt i allmänhetens namn, vilket kan 

vara positivt för relationen mellan polis och allmänhet. Då det gäller responsen visar tabellen 

V.6 Framställning av 

Polisens verksamhet: 

Huddinge 

kommun 

 Täby 

Kommun 

 Tot. antal 

inlägg 

1. Positiv 7  0   

2. Negativ/Bristfällig 1  0   

3. Neutral/Odefinierbar 71  6   

-    Huddinge: 79 

-    Täby: 6 
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att oavsett om inlägget som polisen ska besvara är kritiskt eller berömmande så lyckas polisen 

nästa uteslutande att besvara inlägget på ett neutralt och sakligt sätt som också gör att polisen 

framstår som professionell och vetande i sammanhanget. Detta är något som kan ge 

ytterligare förtroende och stärka relationen mellan polis och allmänhet. 

I fallet med att skriva inlägg så berättar Huddinge-polisen att man inte egentligen följer alla 

regler som finns för hur det ska gå till, utan att man går mest på känsla och att reglerna är för 

åtstramande för att man med hjälp av dem ska kunna skriva något intressant. Täby-polisen 

menar också att det är hårt reglerat men inom Täby-polisen följer de reglerna hårdare. Att 

polisen i Huddinge sedan har många fler medlemmar kan bero på flera saker men det kan 

ändå vara värt att ta upp eftersom att detta kan peka på att polisen inte enbart kan följa 

regelboken till punkt och pricka och samtidigt skriva intressant och läsvärt. Det kan också 

innebära att de polisiära Facebook-sidor som följer regelverket helt och hållet kan bli trista 

och ointressanta för allmänheten att ta del av, något som i sin tur kan minska allmänhetens 

intresse för polisens närvaro på Facebook. Detta kan innebära att de polisiära sidorna behöver 

kompromissa med regelverk för att i större utsträckning kunna intressera allmänheten, vilket 

kan vara problematiskt då en myndighet är statlig och behöver hålla en ton gentemot 

allmänheten som inte är alltför kommersiell. 

4.6 Äkthet inom sociala medier 

På frågan hur Huddinge-polisen gör för att ge allmänheten insyn i verksamheten genom 

Facebook så svarar Magnus att de skriver om vad de håller på med när tillfälle ges. Han 

menar att det är också en tidsfråga men att det går ganska fort att skriva. Han säger också att 

det är mycket som de inte skriver om, och att det kan bero på att vissa fall/jobb är för tragiska, 

eller att polisen inte vill att folk ska kunna kännas igen utan att det är viktigt att människor 

avidentifieras (Åhgren, 2013-03-04). När det gäller hur Huddinge-polisen visar auktoritet 

genom Facebook berättar Magnus att de brukar komma ut med små ”pekpinnar”, som tips och 

råd för allmänheten (Åhgren, 2013-03-04). När Huddinge-polisen vill visa engagemang 

gentemot medlemmarna så menar Magnus att det görs genom att skildra verksamheten och 

genom att visa i texten att man engagerar sig och att man även svarar på frågor, inlägg och 

kommentarer från medlemmarna, att man visar att man bryr sig (Åhgren, 2013-03-04). 

Huddinge-polisen skapar förtroende hos sidmedlemmarna genom att behandla dem och 

besvara dem med respekt, även de medlemmar som är kritiska. Genom att besvara och 

behandla även de kritiska medlemmarna med respekt och genom att lyssna på medlemmarnas 
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kritiska resonemang och inte slå ifrån sig, utan svara på frågor och funderingar och respektera 

medlemmarnas åsikt så skapar man förtroende menar Magnus (Åhgren, 2013-03-04). 

Erik Gustafsson berättar att man inom Täby-polisen ger allmänheten insyn i verksamheten 

genom att försöka i den mån man kan berätta om verksamheten på Facebook. Erik menar att 

han ser på Facebook som ett forum för brottsförebyggande information där polisen berättar 

vad de gör (Gustafsson, 2013-03-05). 

När Täby-polisen vill visa auktoritet på Facebook så försöker de i den mån de kan sålla 

olämpliga kommentarer även om det är ovanligt att sidmedlemmar skriver sådana. Om en 

sidmedlem beter sig illa mot andra sidmedlemmar eller polis så tas dessa inlägg bort. När det 

gäller inlägg som kan upplevas som kritik gentemot polisen i kommentarsfältet så är detta 

från fall till fall och från polis till polis hur man hanterar inläggen (Gustafsson, 2013-03-05). 

För att visa engagemang genom Facebook så berättar Erik att Täby-polisen i början av 

användandet med Facebook ville få folk intresserade, och att man då uppmanade 

medlemmarna till att kommentera och tycka till, och berätta vad medlemmarna tyckte att 

polisen skulle göra. Om någongting plötsligt slutade fungera exempelvis nattvandring så 

använde polisen sig av Facebook för att skriva inlägg försöka få upp engagemanget igen. 

(Gustafsson, 2013-03-05). 

För att skapa förtroende hos sina sidmedlemmar för Täby-polisens verksamhet så kan det vara 

viktigt att variera sina inlägg så att medlemmarna får se olika sidor av polisens verksamhet. 

Erik Gustafsson menar att det kan bli problematiskt att medlemmarna tror att polisen endast 

arbetar med det som de rapporterar om och att man därför bör variera sig. För att bygga 

förtroende är det också viktigt att hålla sig inom ramarna för vad som är ”okej” när man 

uttrycker sig. Det kan röra sig om allt från stavfel till att inte kränka någon, att inte skriva illa 

om någon och att inte svara surt på medlemmars inlägg (Gustafsson, 2013-03-05). 

 

V.5 Polisens respons/ 

återkoppling: 

Huddinge 
kommun 

 Täby 
Kommun 

 Tot. antal 
inlägg/respons 

1. Uppdaterande/bel. 29  2   

2. Korrektur av misstag 2  1         

3. Tillrättavisande inlägg 7  0   

4. Svar på frågor 41  3   

-    Huddinge: 79 

-    Täby: 6 
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Ovanstående tabell visar i vilken utsträckning polisen ger respons på besökare och 

medlemmars inlägg, och hur den responsen ser ut. I detta avseende är skillnaden mycket stor 

när det gäller hur mycket tid som läggs på Facebook och tid som tas för att ge respons och 

svara på frågor. Mest respons läggs i form av uppdaterande/belysande respons och att svara på 

frågor. Detta kan tyda på att polisen i Huddinge i större utsträckning läser vad medlemmar 

och besökare skriver kring deras inlägg, än vad polisen i Täby gör. 

Teori kring skapande av äkthet inom de sociala medierna (se rubrik 2.4.3) var aktuell för 

denna undersökning och för att jämföra poliserna i de två olika kommunerna för att se hur de 

skiljer sig från varandra gällande exempelvis transparens, auktoritet och engagemang. 

Poliserna uttrycker liknande åsikter i intervjun när det gäller hur de försöker skapa 

engagemang eller förtroende, visa auktoritet eller ge allmänheten insyn i verksamheten. Vad 

som dock framgår av den kvantitativa undersökningen är att responsen är mycket ojämn 

mellan de två sidorna. Detta är något som kan vara knutet till det faktum att det under 

tidsperioden inte alls var lika många som skrev på Täby-polisens sida som det var på 

Huddinge-polisens sida, varken medlemmar eller poliser, eftersom att färre inlägg kan ses 

leda till färre kommentarer och därigenom mindre respons. 

En annan intressant sak är att polisen inte verkar behöva visa auktoritet i så stor utsträckning 

då de antal tillrättavisanden som behövdes göras var relativt få, vilket kan ses som att 

medlemmarna till stor del har respekt för polisen, även om de kritiserar polisens verksamhet. 

Poliserna svarar bra på de frågor som medlemmar ställer vilket kan innebära att de faktiskt 

studerar sitt eget flöde och vet rätt bra vad som skrivs på deras Facebook-sida från 

medlemmarnas håll, och att polisen inte bara skriver ett inlägg och sen inte följer upp 

överhuvudtaget. Det totala antalet responsinlägg skiljer sig till stor del och det visar även att 

polisen i Huddinge verkar avsätta mer tid åt sitt arbete med Facebook än vad polisen i Täby 

gör. Detta kan röra sig om en resursfråga, att Huddinge polis har fler administratörer och att 

de därför svarar och skriver inlägg mer flitigt, samtidigt nämner Magnus Åhgren att de 

duktiga administratörerna skriver ett inlägg på 10 minuter (Åhgren, 2013-03-04), något som 

kan anses vara värt att lägga för att behålla en god dialog och relation med allmänheten och 

sidmedlemmarna. Att det därmed skiljer sig mycket i hur Huddinge- och Täby-polisen 

faktiskt väljer att arbeta med sociala medier kan göra att Täby-polisens medlemmar upplever 

att polisen där inte visar så stort engagemang eller transparens. Samtidigt kan Huddinge-

polisens sidmedlemmar uppleva att de får mycket mer insyn och att polisen där är engagerad, 
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något som i längden skulle kunna göra att Täbys sidmedlemmar får en sämre relation till 

polisen än vad Huddinge-polisens sidmedlemmar får, och att synen på polisens verksamhet i 

Sverige skiljer sig från kommun till kommun, där vissa har en positiv uppfattning och andra 

har en negativ uppfattning.  

När det gäller polisens arbete med förtroende så säger båda poliserna att detta är något som 

byggs genom att man skriver inlägg och för dialog samt beter sig på ett bra sätt gentemot 

sidmedlemmar. Ändå skiljer det sig mycket mellan de två Facebook-sidorna i hur mycket de 

jobbar med detta, det kan leda till att förtroendet för polisen inom de sociala medierna är 

större i Huddinge kommun än i Täby kommun. Detta skulle i sin tur kunna ge Huddinge-

polisen ett gott rykte och skapa förtroende för polisen i deras närområde, samtidigt som Täby-

polisen upplever motsatt effekt med försämrat rykte och förtroende från allmänheten. 

4.7 Public relations 

När det för Huddinge-polisen gäller att främja en god relation till sidmedlemmarna så berättar 

Magnus Åhgren att det görs genom att svara på frågor med en ”god och respektfull ton” även 

om medlemmar är arga. Ibland så blir det fel när polisen skriver inlägg och rapporterar, då är 

det viktigt att ta sig tid att reparera det och svara de som kritiserar, menar Magnus, för då 

visar man att man tar sig tiden och det skapar respekt även hos de som är kritiska (Åhgren, 

2013-03-05). 

Magnus berättar att ibland använder Huddinge-polisen sig av små PR-kupper, han berättar att 

det kan vara viktigt att skriva om sådant som kan attrahera nya medlemmar. Han berättar att 

de tänker lite ”fult” ibland och försöker skapa ett uppsving för gruppen, att Huddinge-polisen 

aldrig skulle ljuga eller fabricera för att få fler medlemmar, men att man ibland publicerar 

något som skapar intresse som exempelvis ”någon snyftis” (Åhgren, 2013-03-04). 

När det gäller vad Huddinge-polisen får och inte får göra rent PR-mässigt så berättar Magnus 

att de ibland gör inlägg lite med ”glimten i ögat” och att man oftast förstår vilka inlägg som 

skapar intresse. Vidare säger Magnus att det säkert finns skrivet vad man får och inte får göra 

men att han tycker att som det är nu så har Huddinge-polisen hittat en bra nivå där de är 

trygga i sitt förhållningssätt till allmänheten (Åhgren, 2013-03-04). 

Erik Gustafsson säger att han tycker att det är viktigt att vara aktiv och att ha frekvens på sina 

inlägg, och att detta ibland kan leda till att man som polis kan känna sig pressad att ”nu måste 
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vi lägga ut någonting”. Han tror att läsarna tröttnar om man inte skriver tillräckligt ofta 

(Gustafsson, 2013-03-05). 

Erik berättar att Täby-polisen deltagit i vad han vill likna vid en PR-kupp förra året då något 

som hette Nordsam tog plats, vilket var ett samarbete mellan de nordliga och västliga 

kommunerna i Stockholm och en s.k ”synlighetsinsats”. Polisen använde sig av 

informationskampanjer och lade ut mycket information under tre dagar på Facebook 

(Gustafsson, 2013-03-05). 

Hur behöver då polisen som myndighet förhålla sig till allmänheten enligt Erik Gustafsson? 

Han menar att allmänheten har rätt att uttrycka sig och kommentera eller komma med kritik, 

men det är olika hur personligt poliser tar kritik, men att man bör hålla högt i tak och en god 

relation. Han säger också att man bör markera när det börjar handla om svordomar, 

kränkningar eller saker som är uppenbart icke-relevanta (Gustafsson 2013-03-05). 

Analysen av detta blir att både Huddinge- och Täby-polisen är eniga om att de ibland 

använder sig av små ”PR-trick” för att fånga allmänhetens uppmärksamhet. Dock skulle de 

absolut inte fara med osanning eller fabricera fakta och skeenden för att öka intresset för deras 

Facebook enligt dem själva, och i enlighet med teori kring public relations (se rubrik 2.4.1) så 

är det mycket viktigt att vårda relationen med allmänheten för att organisationen ska bli 

framgångsrik. När det gäller en myndighet och i detta fall polisen så kan ju detta inte ses 

handla om något vinstdrivande intresse, utan snarare att polisen investerar i sin relation med 

allmänheten för att få förtroende, intresse och eventuell hjälp i form av tips eller upplysningar 

tillbaka. Det skiljer sig dock även denna gång då Täby-polisen menar att de vill använda 

Facebook för dialog och för att bygga relationer, men att det är en resursfråga. Detta är något 

som kan tyda på att Täby-polisen inte är helt bestämda kring hur mycket resurser man faktiskt 

vill lägga på arbetet med sociala medier och kanske framförallt något som tyder på att polisen 

i Täby inte utnyttjar det sociala mediets fulla potential till dialog och kommunikation med 

allmänheten. Huddinge verkar mer på det klara med hur man vill arbeta med public relations, 

och bara det faktum att polisen i intervjun nämner att man ibland strategiskt väljer saker som 

kan användas i PR-syfte visar på att det finns en medvetenhet kring hur man skriver för att 

gynna relationen med sidmedlemmar och skapa intresse för myndigheten. Detta kan 

sammantaget tyda på att det råder en oklarhet inom polismyndigheten kring hur man på bästa 

sätt ska arbeta med PR, och att skillnader mellan olika polisiära sidor återigen kan leda till att 

relationen mellan allmänhet och polis kan se olika ut, beroende på kommun och beroende på 



30 
 

hur mycket polisen vill synas i de sociala medierna. De sociala medierna kan ha öppnat upp 

en helt ny möjlighet till dialog- och relationsskapande, men det skiljer sig från kommun till 

kommun hur man tar till vara på den möjligheten och det kan innebära att relation mellan 

polis och allmänhet får olika förutsättningar beroende på kommun. 

4.8 Public sphere 

Teori kring public sphere (se rubrik 2.4.4) var relevant då de sociala medierna till viss del kan 

anses vara vår tids arena, där människor kan mötas som på ett forum, försöka driva debatter 

eller sätta olika frågor på agendan, och kanske framförallt för att de sociala medierna kan ha 

öppnat upp möjligheten att föra en direkt dialog med myndigheter så som polismyndigheten.  

 

Denna tabell visar hur medlemmarnas och besökarnas respons till polisens inlägg ser ut. Här 

ser vi även att Huddinge-polisen har en enorm respons från sidmedlemmar och besökare till 

skillnad från Täby-polisen som knappt har en tjugondedel så många under tidsperioden. 

Resultatet visar också att allmänheten i mycket stor grad använder Huddinge-polisens 

Facebook-sida som ett diskussionsforum till skillnad från Täby där majoriteten av 

diskussionen riktas gentemot polisen, och inte andra medlemmar eller besökare. 

Vad som kan utläsas av detta är att polisens Facebook kan användas både för polisen och 

allmänheten när det gäller vad man vill diskutera och vem man vill diskutera med. Om 

Huddinge-polisens sidmedlemmar faktiskt använder Facebook i stor utsträckning för att 

diskutera med varandra och inte endast med polisen så kan detta visa att sidan funkar som ett 

socialt medium ska, nämligen som en plats där många olika ämnen kan diskuteras oavsett 

vilket ämne som polisen vill sätta på agendan. Däremot är det faktiskt i störst utsträckning 

kring den händelse eller det brott som polisen vill diskutera som diskussionen förs på 

V.2 Typ av svar/ 

Inlägg/respons: 

Huddinge 

kommun 

 Täby 

Kommun 

 Tot. antal 

svar/inlägg/respons 

1. Fråga 76  7   

2. Tips 2  6         

3. Beröm 141  5   

4. Försvar av polis 11  0   

5. Kritik 57  4   

6. Förslag 18  2   

7. Kommentar till händelse/brott 232  7   

8. Egen erfarenhet/berättelse 82  3 Huddinge: 816 

9. Diskussion med medlem/bes. 197  3 Täby: 37 
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Huddinge-polisens sida. Detta kan innebära att polisen till stor del fungerar som 

diskussionsstartare och därmed sätter det ämne som medlemmarna kan diskutera kring, men 

att polisen efter ett tag inte hinner återkoppla och svara i den utsträckning som de skulle 

kunna göra eftersom att de då sätter ett nytt ämne på agendan med ett nytt inlägg. Vad som 

dock kan noteras är att polisen får relativt många frågor, både i Täby och i Huddinge, något 

som tyder på att allmänheten vill ha med polisen i diskussionen och att både polis och 

allmänhet deltar i samtalet. Detta kan i framtiden leda till en stark relation där både polis och 

allmänhet har en ökad förståelse för varandra.  

4.9 Sociala medier 

Magnus Åhgren berättar att Huddinge-polisen lägger ganska stor vikt på sitt arbete med 

Facebook, men lite tid.  Han menar att det mesta som skrivs på sidan görs på polisernas fritid, 

och att de inte har någon person som är anställd för att ta hand om Huddinge-polisens 

Facebook utan att de arbetar med Facebook när de kan och hinner. Vidare berättar han också 

att vissa gruppmedlemmar tror att de använder Facebook istället för att arbeta. Magnus 

berättar att han tycker att de sociala medierna kompletterar Huddinge-polisens verksamhet bra 

och att Huddinge-polisen inte blir lika uppringda av journalister längre utan att journalisterna 

kan hitta mycket information kring verksamheten på Facebook. Vidare berättar han att 

Facebook underlättar för att ge allmänheten korrekt information kring en händelse, eller att 

visa polisens syn på en händelse som skett (Åhgren, 2013-03-04). 

Magnus Åhgren tycker att Facebook hjälper Huddinge-polisen att förstå hur medborgarna ser 

på polisens verksamhet, att de läser det som medlemmarna skriver men att det ibland rör sig 

om ”dynga” som inte polisen tar åt sig av. Han berättar att Huddinge-polisen är medveten om 

att de inte har alla rätt eller vet allt, men att det inte ger något att ta åt sig av kritik som är för 

generaliserande. Magnus berättar vidare att Facebook kan hjälpa polisen att bilda sig en 

förståelse kring samhället, men att poliserna ju också är en del av samhället eftersom att de 

inte bara är poliser utan även vanliga medborgare. Han menar mer att Facebook snarare 

hjälper allmänheten att få förståelse för polisens arbete. (Åhgren, 2013-03-04). 

Erik Gustafsson berättar att Täby-polisen lägger olika mycket vikt på Facebook beroende på 

vilka resurser som finns, i och med att vissa är mer intresserade än andra inom polisen att 

faktiskt skriva, så är det någon som tycker att det är roligt att skriva så blir det mer inlägg. Om 

någon jobbar som inte tycker att det är intressant så blir det mindre eftersom att man inte kan 

tvinga någon att skriva på Facebook menar Erik. Han säger att Facebook går upp och ner men 
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att det är en del av verksamheten. De sociala medierna kompletterar Täby-polisens 

verksamhet på ett bra sätt genom att man snabbt kan nå ut till allmänheten menar Erik, något 

som öppnar upp nya möjligheter, vilket är positivt. Han menar att de sociala medierna är 

något som man lär sig mer och mer om inom Täby-polisen och att man har försöksperioder 

(Gustafsson, 2013-03-05). Erik tycker att Facebook hjälper Täby-polisen att förstå 

medborgarnas syn på verksamheten, han berättar också att det är bra att polisen får en 

möjlighet utanför massmedierna att uttrycka sig gentemot allmänheten. Han menar att detta är 

nytt till skillnad från tidigare då massmediernas rapportering skildrade polisens verksamhet 

(Gustafsson, 2013-03-05). 

När det gäller huruvida Facebook hjälper Täby-polisen att bilda sig en förståelse kring 

samhället så är Erik tveksam, och han går mer in på att allmänheten har fått en stereotyp bild 

av vad polisen gör, och att det är en stor del av arbetet som polisen inte kan rapportera om tex 

trafikolycker, dödsfall och självmord vilket gör att allmänheten ju inte får se den delen av 

polisens arbete(Gustafsson, 2013-03-05). 

Bakgrund, teori och tankar kring sociala medier (se rubrik 2.3.1) och vilka fördelar som finns 

med att inkludera det i sin verksamhet var relevant för denna studie eftersom att det var 

polisens Facebook som undersöktes och för att se hur väl de använde sig av exempelvis 

omvärldsbevakning. 

Analysen av hur polisen ser på arbetet kring sociala medier blir att de ställer sig positivt till 

användande av det, men att det ännu finns mycket kvar att lära sig och utforska. Det går att 

utläsa av intervjuerna att Täby-polisen mer skriver när de har lust med det och att arbetet med 

sociala medier styrs av om någon polis vill skriva, eller om det finns resurser till det. Här 

berättar Huddinge-polisen att inläggen de gör oftast skrivs på fritiden, vilket kan utläsas som 

att de tar sig tid utanför arbetet för att arbeta med Facebook. Detta kan visa på en stor skillnad 

gällande hur Täby-polisen och Huddinge-polisen ser på arbetet med sociala medier. Om 

Täby-polisen endast skriver när de känner för det eller när de kan avvara personal så kommer 

de inte att kunna vara lika aktiva och visa samma engagemang som Huddinge-polisen kan 

göra eftersom att Huddinge-polisen skriver utanför arbetstid och därmed ser till att det blir 

gjort. Dock finns problematiken där att Huddinge-polisen måste förutsätta att personalen är 

villig att skriva på fritiden, något som inte kan ses som helt strategiskt genomtänkt eftersom 

att poliserna inte är skyldiga att skriva på Facebook på sin lediga tid och därför finns heller 

ingen garanti för att det sker.  
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Poliserna är eniga kring att de sociala medierna har öppnat upp möjligheter som polisen inte 

hade tidigare och att det kompletterar deras verksamheter bra på olika sätt, och kanske främst 

genom att de kan nå allmänheten snabbare än vad de kunnat göra tidigare. Allt detta kan 

sammantaget utläsas som att polisen ser positivt på att ha de sociala medierna som ett verktyg 

att använda sig av, men att det till stor del är en fråga om tid och resurser som avgör om 

arbetet med Facebook ska kunna nå sin fulla potential eller om det ska bli något som görs vid 

sidan av i mån av tid. Detta kan innebära att det blir problem om poliserna ger sig in på de 

sociala medierna utan att ta sitt fulla ansvar kring arbetet med dem, eftersom polisen då kan 

upplevas av sina sidmedlemmar som att de inte bryr sig eller tar sig tid att bygga en god 

relation till allmänheten genom Facebook, något som potentiellt kan leda till missnöje hos 

allmänheten och känsla av att polisen inte engagerar sig.  

4.10 Den strategiska arbetsprocessen 

Magnus Åhgren berättar att Huddinge-polisen upplever det som att allmänheten till allra 

högsta grad tycker att det är jättepositivt med polisens närvaro på Facebook. Han menar att 

både människor som haft en positiv syn på polisens verksamhet tycker att det är bra, men att 

Facebook också hjälpt polisen att ändra ”polis-skeptikernas” syn på polisens verksamhet och 

att det är ”fantastiskt”. Sen berättar han också att det finns de som hatar polisen, men att det 

oftast rör sig om kriminella och att det ligger i sakens natur eftersom att polisen gör åtgärder 

mot dem.  

När det gäller huruvida Huddinge-polisen har någon målsättning med arbetet på Facebook så 

berättar Magnus Åhgren att det inte finns någon uttalad sådan men att det generellt handlar 

om att öka dialogen med medborgarna, att berätta om polisens arbete och att verka 

brottsförebyggande. Han tror att de har någon målsättning om han skulle läsa på, men han 

menar att det blir tråkigt att följa allt som är skrivet, och menar mer att man ska låta 

kreativiteten flöda. Han berättar vidare att Huddinge-polisen inte heller planerar hur de ska 

handskas med Facebook men att de pratar mycket om Facebook inom Huddinge-polisen. 

Magnus Åhgren tycker att de har kommit rätt långt med arbetet kring Facebook på de dryga 

15 månader som man arbetat med det, och att det går bra. Han gör även skillnad på de poliser 

som ser Facebook som ett måste och menar mer att Huddinge-polisen gör det för att man vill 

arbeta med Facebook, men att man inte planerar för det. När det gäller huruvida Huddinge-

polisen utvärderar sitt arbete med Facebook så berättar Magnus Åhgren att de är självkritiska 

och att utvärdering sker löpande genom att man hela tiden reflekterar över vad man skriver. 
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Det händer dock att diskussioner kring inlägg uppstår, men detta görs inte planerat utan mer 

när det behövs (Åhgren, 2013-03-04). 

Erik Gustafsson tror att de flesta uppskattar Täby-polisens arbete på Facebook och att det 

endast är ett fåtal som inte uppskattar det, men att den ”stora tysta massan” gillar att polisen 

finns på Facebook. Ibland får de kritik såsom ”har ni inget bättre för er?”. Erik berättar att han 

anser att antalet ”gilla-markeringar” är helt irrelevanta, utan att det är hur många som har läst 

ett inlägg som är av relevans. När det gäller Täby-polisens målsättning kring användandet av 

Facebook så säger Erik att det handlar väl snarare om att man försöker få Facebook som en 

permanent del av verksamheten, men han menar att det behövs diskuteras hur mycket det får 

kosta i form av resurser. Men dit Täby-polisen vill komma är att få Facebook som ”en eker i 

hjulet” och att få poliser att skriva på bra sätt (Gustafsson, 2013-03-05). 

Täby-polisen planerar inte kring sitt arbete med Facebook berättar Erik, utan det är mer att 

man tar saker och ting som de dyker upp, förutom saker som man vet kommer inträffa ex. 

studenttransporter eller valborg, och kring sådana saker går det att planera lite mer. Han 

tillägger att just nu är det ju inbrott som man satsar på att skriva om. Erik berättar att Täby-

polisen inte regelbundet utvärderar arbetet med Facebook, men att det kan dyka upp tillfällen 

ex arbetsplatsträffar då man tittar på vissa inlägg och diskuterar kring vad man kan göra bättre 

(Gustafsson, 2013-03-05). 

 

Denna tabell visar hur medlemmar och besökare av Facebook-sidorna uttryckte sig kring 

polisens verksamhet och deras arbete i de bägge kommunerna. Vad som kan utläsas är att 

många medlemmar och besökare skrev och gav respons utan att lägga varken någon positiv 

eller negativ värdering i det de skrev i sina inlägg gentemot polisen. 

Den strategiska arbetsprocessen (se rubrik 2.4.2) var relevant då den kan ses som 

grundläggande för ett lyckat arbete med public relations och genom att ställa intervjufrågor 

V.4 Syn på polisens  

verksamhet 

Huddinge 
kommun 

 Täby 
Kommun 

 Totalt antal 
inlägg/respons 

1. Positiv 167  5   

2. Negativ 72  3          

3. Neutral/Odefinierbart 577  29   

-      

-    Huddinge: 816 

-    Täby: 37 
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som är inspirerade av denna process kan en klarhet skapas kring hur polisen som myndighet 

faktiskt reflekterat över sitt arbete med sociala medier och public relations, vad deras syfte 

med arbetet är, och om det kan skilja sig internt inom myndigheten. 

Analysen av det kvantitativa och kvalitativa blir att polisens uppfattning om hur omvärlden 

upplever deras närvaro på Facebook till stor del stämmer överens med hur det ser ut eftersom 

att det är fler medlemmar och besökare som är positiva än vad det är som är negativa till 

polisens närvaro, oavsett om det är på Täby-polisens sida eller Huddinge-polisens sida. Detta 

tyder på att polisen har relativt god kännedom om sin omvärld och hur den ser på deras 

verksamhet på Facebook. Att varken Huddinge-polisen eller Täby-polisen har någon uttalad 

målsättning eller planering för sitt arbete är intressant. Det kan tyda på att de dels håller på att 

förstå hur de ska handskas med mediet på bästa sätt eftersom att dessa två polisiära sidor 

funnits endast i lite mer än ett år på Facebook, men det kan också vara problematiskt eftersom 

att det kan bli svårt att utvecklas om polisen inte vet vad de har för mål med att använda 

Facebook, eller om de uppfyller dem. Det kan också vara problematiskt att varken Huddinge-

polisen eller Täby-polisen ordentligt utvärderar sina insatser på Facebook eftersom att detta 

kan leda till att man inte lär sig av misstag och utvecklas i sitt arbete med Facebook. Som det 

kan utläsas av den kvantitativa analysen så tycker många medlemmar att det är positivt att 

polisen finns på Facebook, men om polisen inte ordentligt satsar på sin verksamhet med 

sociala medier genom någon strategisk process så kan detta leda till att den inte utvecklas och 

att poliserna inte blir bättre på att handskas med de dem. Detta kan i sin tur leda till att man 

gör om gamla misstag och inte förstår varför de sociala medierna är en del av verksamheten, 

eller utnyttjar de sociala medierna till dess fulla potential. 

5. Slutdiskussion 

Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna som besvarar denna undersöknings 

frågeställningar, sedan avslutas denna uppsats med en övergripande diskussion kring 

undersökningen och några förslag på vidare forskning inom området. 

5.1 Vilket är polisens syfte med att använda Facebook? 

Syftet med denna undersökning var att undersöka och jämföra hur polisen i två kommuner 

med olika kriminell belastning använder det sociala mediet Facebook, men även att ta reda på 

vilket syfte polisen har med att använda Facebook. Mediet erbjuder en mängd olika 

användningsområden som det visar sig att polisen försöker integrera i sin verksamhet såsom 
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exempelvis skapande av dialog eller att försöka stärka relationen mellan allmänheten och 

polismyndigheten. Även om Huddinge-polisen och Täby-polisen har en liknande syn på hur 

Facebook bör hanteras, vilket syfte det bör finnas med att använda det och vilka fördelar som 

finns så skiljer det sig markant i hur de olika Facebook-sidorna sköts och används både när 

det gäller arbetssätt, frekvens på inlägg och i vilken utsträckning som polisen använder 

Facebook som ett verktyg i sin verksamhet. På polismyndighetens hemsida står det att målet 

med att använda Facebook, som nämnt i inledningen är att ge ”en mer tillgänglig polis, ett 

enklare sätt att skapa kontakt med medborgaren, möjlighet att informera om 

brottsförebyggande åtgärder, en möjlighet att lösa fler brott och ett större förtroende för 

polisen” (polisen.se), något som låter som en välformulerad målsättning eller ett 

välformulerat syfte, men hur polisen jobbar mot detta skiljer sig de polisiära Facebook-

sidorna emellan trots att syftet och målsättningen kan ses vara gemensam om man får tro 

polisens hemsida.  

5.2 Hur ser responsen ut från Facebook-gruppens 

medlemmar gentemot polisens kommunikation på 

Facebook? 

Polisens kommunikation på Facebook får olika typ av respons från sidmedlemmarna, ibland 

är den positiv och ibland är den negativ men den kan oavsett vilket ta sig många olika uttryck. 

Medlemmarna i gruppen ger respons inte bara gentemot polis, utan också till andra 

medlemmar vilket gör att sidan möjliggör att medlemmarna är med i den verklighetsskapande 

processen och inte endast lyssnar på vad polisen har att säga utan faktiskt diskuterar även med 

varandra. I överlag är responsen mer positiv än negativ vilket kan tolkas som att allmänheten 

uppskattar polisens verksamhet på Facebook och att allmänheten tycker det är bra att polisen 

har letat sig in på de sociala medierna så att de kan ställa frågor till polisen eller bara få ökad 

kunskap kring hur polisen verkar i vårt samhälle. Polisen menar att de i överlag har fått 

positiv respons gällande sin närvaro på Facebook, och den kvantitativa undersökningen visade 

att polisen hade en uppfattning som stämmer bra överens med hur verkligheten ser ut. 

5.3 Hur ser polisens återkoppling ut till medlemmarnas 

kommentarer på sidorna? 

Polisens återkoppling till medlemmarna sker i störst del genom att de svarar på medlemmars 

frågor eller att polisen uppdaterar ett inlägg och kommer med kompletterande uppgifter kring 

http://www.polisen.se/
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en händelse eller ett brott. Polisen ger också respons genom att de ibland kan gå in i en 

diskussion som sker mellan sidmedlemmar gällande polisens verksamhet, och där förklara hur 

polisen själva ser på verksamheten så att medlemmarna inte har alltför stor feluppfattning 

kring hur polisens verksamhet fungerar. Polisen menar att det är viktigt att svara på frågor och 

att bidra till förståelsen kring verksamheten samtidigt som de måste försäkra sig om att 

medlemmarna håller en god ton mot varandra och mot polis på Facebook-sidan. Därför 

händer det även att polisen ibland går in och tillrättavisar medlemmar som beter sig illa på 

deras Facebook-sida och ibland tar till och med polisen bort medlemmars inlägg som är 

stötande eller kränkande. 

5.4 Övergripande diskussion  

Att polisen inte har vistats på de sociala medierna någon längre tid kan ses som tydligt i denna 

undersökning då det kan upplevas som att det råder viss förvirring kring hur arbetet med de 

sociala medierna ska bedrivas rent praktiskt. Någon tydlig strategisk arbetsprocess kring 

sociala medier med målsättning, planering och utvärdering finns inte riktigt hos någon av de 

två kommunala närpoliser som undersökts, och arbetet med sociala medier går upp och ner 

beroende på hur mycket resurser i form av tid och personal som polisen kan avvara. I 

problemformuleringen fördes resonemanget att det är viktigt att polisen handskas korrekt med 

de sociala medierna för att inte äventyra förtroende hos allmänheten och framstå som 

oprofessionella, och även om de inte har någon stor erfarenhet av arbetet med Facebook så 

sköter de i överlag bemötandet av sina sidmedlemmar på ett professionellt sätt. Det går att 

diskutera hur polisen på bästa sätt skulle kunna arbeta med sociala medier, och alla sådana 

möjligheter är ännu inte upptäckta hos polisen, för trots allt så har polisen inga 

kommunikatörer som kan sköta om de sociala medierna på heltid, utan de inlägg som skrivs 

är skrivna av poliser som är utbildade till att vara just poliser, och inte utbildade inom 

hantering av sociala medier. Något som de kvalitativa intervjuerna visade var att de olika 

poliserna verkade ha olika syn på hur väl man behöver följa regelverket som finns. Detta kan 

ses vara det resultat som är mest problematiskt eftersom att det visar att själva 

polismyndigheten i vissa avseenden kan följa regelverket, och i andra avseenden inte och att i 

överlag så kan därför kunskapen kring hanteringen av sociala medier bli ojämn och 

inkonsekvent för polismyndigheten. Detta är något som i längden kan påverka relationen till 

allmänheten eftersom att den då kan vara bra inom vissa områden eller kommuner, och sämre 

inom andra vilket skulle kunna leda till en obalans i hur allmänheten ser på polisens arbete. 

Att polisens arbete med sociala medier skiljer sig ganska mycket från kommun till kommun 
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står klart efter denna undersökning, men om detta har att göra med den kriminella 

belastningen i kommunen är svårt att fastställa. Det skulle kunna vara så att i en mer 

kriminellt belastad kommun finns det mer att rapportera om på Facebook, men samtidigt är 

det så som polisen berättade, att de inte kan rapportera om alla brott som sker och därför blir 

det svårt att dra slutsatser att fler brott leder till en mer aktiv användning av sociala medier. 

En faktor att ta i beaktande när det gäller frekvens på inlägg från medlemmar är att Huddinge-

polisens sida hade många fler sidmedlemmar än Täby-polisens, dock är inte detta något som 

bör påverka polisens frekvens på inlägg. 

Problematik kring denna undersökning var att de polisiära sidorna valdes ut genom skillnaden 

i hur kriminellt belastade de var och inte utefter kriteriet att de skulle ha ungefär samma 

mängd medlemmar eller frekvens på inlägg samt att tidsperioden valdes ut för att 

undersökningen skulle präglas av aktualitet. Därmed blev det februari månad, en månad som 

kan ha varit dålig för Täby-polisen när det gäller arbetet med de sociala medierna och en bra 

månad för Huddinge-polisen, därigenom skulle resultatet av den kvantitativa undersökningen 

kunna se annorlunda ut under en annan månad. Något annat som kan vara värt att ha i åtanke 

är att medlemmar på Facebook inte nödvändigtvis genomsnittligt avspeglar samhället utan att 

det kan förekomma underrepresentation av vissa samhällsgrupper som inte har ett Facebook-

konto, där av kan det bli svårt att fastställa medlemmarnas inlägg och denna undersökning 

som representativ för hela vårt samhälle eller allmänheten. 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning som skulle kunna bedrivas på området är att undersöka sidmedlemmarnas 

syn på polisens verksamhet för att på så sätt förstå varför de följer polisen på Facebook och 

hur de ser på polisen närvaro, vilka inlägg de gillar och vad de anser att polisens närvaro på 

Facebook tillför relationen mellan allmänheten och polisen. Ytterligare ett förslag skulle 

kunna vara att göra en jämförelse mellan två städer som skiljer sig mycket i storlek för att se 

om det är något som påverkar hur polisen handskas med Facebook då ett mindre samhälle 

kanske inte har lika mycket brott att rapportera kring, och vad polisen då väljer att använda 

sin Facebook till. 
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Denna intervju utförs med syftet att skapa förståelse kring polisens arbete med Facebook, 

deras strategiska arbete inom mediet och hur deras kontakt med allmänheten ser ut från ett 

polisiärt perspektiv. 

Bakgrund 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv och vilken arbetsroll du har? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Kan du berätta lite om din tidigare erfarenhet av sociala medier? 

4. Har ni en kommunikationsavdelning, och i så fall, hur ser den ut? 

 

Frågeställning 1: Vilket är polisens syfte med att använda 

Facebook? 

Dagordning, priming och framing 

Hur väljer den som författar ett inlägg vad denne vill rapportera/skriva om? 

Vad anser du är viktigt att skriva om? 

Hur upplever du att poliserna skildrar sin verksamhet i de sociala medierna? Finns det 

bestämmelser för hur de får skildra sin verksamhet? 

Motivering: Rubrik 2.3.4 om Dagordningsteori, 2.3.5 om priming, och 2.3.6 om framing. 

Syftet med frågorna är att skapa förståelse kring hur polisen resonerar kring att skriva om sin 

verksamhet och vilka ämnen de väljer att skriva om, samt hur de väljer att framställa sin 

verksamhet. 

 

Äkthet inom sociala medier 

Hur gör ni för att ge allmänheten insyn i er verksamhet? 

Hur gör ni för att visa auktoritet på Facebook? 

Hur gör ni för att visa engagemang? 
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Hur gör ni för att skapa förtroende hos sidmedlemmar? 

Motivering: Rubrik 2.3.7 om äkthet inom sociala medier. Hur gör polisen för att skapa 

förtroende och kännas legitima för allmänheten, skapa engagemang och förmedla sin 

auktoritet. 

 

Public relations 

Hur gör ni för att främja en god relation till allmänheten på Facebook? 

Har ni använt er av någon PR-kupp eller liknande på Facebook för att skapa intresse och 

engagemang? 

Hur behöver ni som myndighet förhålla er till allmänheten? Var går gränsen för vad ni kan 

och inte kan göra rent PR-mässigt? 

Hur gör ni för att få allmänheten att känna sig trygg genom Facebook? 

Hur gör ni för att skapa dialog? 

Hur resonerar ni kring återkoppling? 

Motivering: 2.3.8 om Public relations och 2.3.3 gällande E-delegationen. Syftet med frågorna 

är att förstå hur polisen gör för att förhålla sig till regelverket för myndigheter samtidigt som 

de måste agera utåt för att främja relationen mellan sig själva och allmänheten. 

 

Sociala medier 

Hur mycket vikt lägger ni på arbetet med sociala medier i er verksamhet? 

Hur kompletterar de sociala medierna er verksamhet? 08 5646462 

Hjälper Facebook er att visa medborgarnas syn på er verksamhet? 

Hjälper Facebook er att bilda er en förståelse kring samhället? 
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Motivering: 2.3.10 om Sociala medier. Syftet med frågorna är att förstå hur Facebook är ett 

hjälpmedel för polisen i deras arbete gällande t.ex omvärldsanalys, och om de prioriterar 

arbete med Facebook framför annat. 

 

Den strategiska arbetsprocessen 

Hur upplever ni att omgivningen ser på er verksamhet på Facebook? 

Har ni en målsättning kring arbetet med Facebook? Hur ser den ut? 

Planerar ni för arbetet med Facebook? Hur? 

Brukar ni utvärdera ert arbete? Hur? 

Motivering: 2.3.11 om den strategiska arbetsprocessen. Syftet med frågorna är att förstå hur 

polisen följer den strategiska arbetsprocessen och arbetar reflektivt och planerande kring sitt 

arbete med Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Kodschema 
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Variabelvärden 

 

Variabel 1: Polisens inlägg: Vilken typ av inlägg postar polisen på sin 

Facebook-sida? 

1. Brottsrelaterat: Inlägget handlar om ett brott som begåtts 

2. Kring verksamhet: inlägget berättar om polisens arbete och hur de arbetar med vissa saker 

eller om något de upplevt. 

3. Uppmaning: Inlägget är en uppmaning till medlemmar och allmänhet att till exempel 

iaktta försiktighet eller vara uppmärksamma på något.  

4. Starta diskussion: Tar upp ett kontroversiellt eller icke-kontroversiellt diskussionsämne 

och försöker engagera medlemmar och allmänhet. 

5. Allmän information: Inlägget innehåller allmän information tex. att polisen kommer 

finnas tillgänglig vid vissa tillfällen för diskussion eller att polisen har fått ny utrustning som 

kommer hjälpa dem och allmänheten i arbetet. 

6. Omtänksamt: inlägget är av en omtänksam natur och lägger vikt på gemenskap mellan 

polis och allmänhet eller visar en sida av polisens verksamhet som är kärleksfullt laddad. 

Motivering: Detta kopplas inte till något teoretiskt avsnitt utan syftar endast till att redogöra 

för vilken typ av inlägg som polisen postar på sin Facebook-sida. 

 

 

 

 

Frågeställning 2: Hur ser responsen ut från Facebook-gruppens 

medlemmar gentemot polisens kommunikation på Facebook? 
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Variabel 2: Typ av svar eller inlägg: vad medlemmarnas eller besökarnas 

respons handlar om. 

1. Fråga: Inlägget innehåller en fråga till polisen gällande polisens verksamhet eller insatser. 

2. Tips: Inlägget innehåller ett tips från en besökare eller medlem till polisen. 

3. Beröm: Inlägget innehåller beröm eller värme gentemot polisen och dess verksamhet eller 

insatser. 

4. Försvar av polis: polisen och deras verksamhet försvaras av en medlem eller besökare. 

5. Kritik: Inlägget innehåller kritik mot polisen och dess verksamhet eller insatser. 

6. Förslag: Inlägget innehåller ett eller flera förslag på hur polisen skulle kunna förbättra sin 

verksamhet. 

7. Kommentar till händelse/brott: Inlägget handlar om den händelse/det brott som polisen 

tar upp. 

8. Egen erfarenhet/berättelse: Inlägget innehåller en berättelse eller tidigare erfarenhet som 

en sidmedlem förmedlar till andra medlemmar, besökare eller polis. 

9. Diskussion med annan sidmedlem eller besökare: Inlägget är en del av en diskussion 

som pågår mellan två eller fler sidmedlemmar eller besökare där polisen inte är delaktig i 

diskussionen. 

Motivering: Rubrik 2.3.9 om public sphere. I vilken utsträckning försöker sidmedlemmarna 

ge respons och diskutera med polisen på Facebook? Diskuterar medlemmarna med varandra 

istället? Hur ser denna respons ut? 

 

Variabel 3: Ämne: Vilket ämne/område inlägget handlar om. 

1. Brott: Inlägget handlar om ett eller flera brott eller brottsförebyggande åtgärder. 

2. Kommunen: Inlägget handlar om kommunen eller det område som polisen verkar inom. 

3. Polisens arbete/verksamhet: Inlägget handlar om polisens arbete, verksamhet, eller 

insatser. 
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4. Allmän diskussion: Inlägget behandlar inte något av ovanstående eller kan ses vara en 

diskussion med andra medlemmar eller slumpmässiga uttalanden gjorda av medlemmar som 

inte nödvändigtvis handlar om inlägget som postats. 

Motivering: 2.3.4 Om dagordningsteori. I vilken utsträckning försöker besökare eller 

medlemmar lyfta diskussionen kring något? Vad vill medlemmarna ge respons på eller tala 

om? 

 

Variabel 4: Medlemmarnas och besökarnas syn på polisens verksamhet 

genom inlägg 

1. Positiv: Inlägget förmedlar en positiv syn på polisens verksamhet. 

2. Negativ: Inlägget förmedlar en positiv syn på polisens verksamhet. 

3. Neutral/odefinierbar: Inlägget förmedlar en syn på polisens verksamhet som inte kan 

klassas som något av ovanstående alternativ. 

Motivering: Rubrik 2.3.6 om framing. Hur försöker besökare eller medlemmar att framställa 

polisens verksamhet genom sin återkoppling? Framställer de polisen på ett positivt eller 

negativt sätt? 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning 3: Hur ser polisens återkoppling ut till medlemmarnas 

kommentarer på sidorna? 
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Variabel 5: Typ av inlägg: Hur polisens respons ser ut. 

1. Uppdaterande/Belysande: Inlägget innehåller uppdaterande uppgifter kring en händelse 

eller belyser hur något fungerar inom polisens verksamhet som någon medlem eller besökare 

verkar ha missuppfattat. Denna typ av inlägg skrivs utan att en fråga ställts till polisen. 

2. Tillrättavisande av medlem: Inlägget innehåller ett tillrättavisande av medlem eller 

besökare gällande dennes beteende på Facebook-sidan gentemot polis eller andra medlemmar 

och besökare. 

3. Korrektur av eget misstag: Polisen korrigerar ett tidigare felaktigt uttalande som inte var 

korrekt. 

4. Svar på frågor: Inlägget innehåller svar på en eller flera frågor som en medlem eller 

besökare har ställt till polisen. 

Motivering: Rubrik 2.3.7 om äkthet inom sociala medier och 4.3.3 om public relations. Hur 

visar polisen auktoritet eller engagemang i sin återkoppling och i vilken mån interagerar de 

med sina sidmedlemmar eller besvarar deras inlägg? 

 

Variabel 6: Framställning av polisens arbete i respons till 

medlemmar/besökare: 

1. Positiv: Inlägget förmedlar en positiv syn på egen verksamhet 

2. Negativ: Inlägget förmedlar en negativ syn på egen verksamhet 

3. Neutral: Inlägget förmedlar en syn på polisens verksamhet som inte kan klassas som något 

av ovanstående alternativ. 

Motivering: Rubrik 2.3.6 om framing. Hur försöker polisen att framställa sin verksamhet 

genom sin återkoppling? Framställer de sig själva som felfria eller erkänner de brister? 

 

 

 

 

 



50 
 

 


