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Sammanfattning 

I en värld där sociala medier breder ut sig, introduceras och tar nya vägar blir det också ett sätt 

för myndigheter att kommunicera och interagera med allmänheten. Syftet med denna studie är 

att undersöka hur polisen framställer sig själva och sin verksamhet samt andra personer och 

brottslighet via Instagram. Studien har en konstruktivistisk utgångspunkt där empirin delats 

upp i sju huvudteman och analyserats med stöd av Goffmans teori om intrycksstyrning samt 

en variant på Christies ideala offer. Studiens metodologiska tillvägagångssätt är tematisk 

analys baserat på 560 textinlägg från polisens officiella Instagramkonton. Urvalet är begränsat 

till lokalpolisområden i Stockholm med fler än 4000 följare och som publicerat inlägg mellan 

januari - april år 2020. Resultaten visar att polisen styr intrycken om sig själva vilket kan 

sammanfattas i ett övergripande tema: ”Den föredömliga polisen”.  Genom användandet av 

idealbilder och ett uppvisande skådespel förmedlar polisen på olika sätt en önskan om hur 

följaren ska betrakta polisen som en förebild och agera eller tänka kring polisen i samhället i 

stort. Studien kan bidra med en nyanserad bild av hur myndigheters framställning på sociala 

medier ser ut, i synnerhet via Instagram. Vi hävdar här att myndighetspersoner som skriver 

inlägg på polisens Instagram etablerar och är medskapare till av att upprätthålla och återskapa 

gränser som finns mellan människor och grupper. Idealbilder och intrycksstyrning skapar och 

återskapas genom Instagramtexterna och kan på så sätt användas i taktiska syften. Polisen 

försöker således framställa sig själv som god, duktig och kunnig genom att använda 

brottslighet, andra personer eller situationer som kontrast. Idealbilder i polisen vardag används 

på så sätt för styrning av intryck. 
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Inledning 

I en värld med snabb digitalisering sker mycket av den dagliga kommunikationen och 

interaktionen på sociala medier. Denna snabba framväxt har resulterat i att även myndigheter 

behöver och förväntas finnas där människorna finns. Polismyndigheten i Sverige arbetar aktivt 

med att etablera sig på sociala medier och dess konton finns dels på nationell och dels lokal 

nivå (Polismyndigheten, 2020). Polisens primära mål med att etablera sig på sociala medier 

handlar just om att öka dialogen med allmänheten genom att synas där många människor är 

aktiva (ibid.). Dessutom förväntas polisen kunna använda sociala medier för att nå ut, få tips 

och vittnesuppgifter för att kunna lösa specifika brott (ibid.).  

Samtidigt som myndigheter etablerar sig på sociala medier har deras anställda också ett ansvar 

i egenskap av representant för myndighet att förmedla saklig och opartisk information till 

samhällsmedborgarna, något som även regleras i Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. 

En anställning hos statlig myndighet kräver därför enligt lag handlande som inte främst speglar 

personliga åsikter, sympatier eller antipatier. Då denna opartiskhet eller saklighet kan äventyras 

skall anställd avhålla sig från sådana situationer som på något vis kan innebära skada på 

förtroendet (Regeringskansliet, 2014: 7).  

Anledningen till att vi valt just plattformen Instagram har att göra med den senaste tidens kritik 

mot just polisens agerande där. Den andra januari 2020 publicerade SVT en artikel som 

behandlar stark kritik mot polisens agerande på sociala medier (Blomdahl, 2020). Anledningen 

till kritiken är att följare av polisens officiella Instagramkonto reagerat på att kontot använt en 

nedlåtande och arrogant ton samt faktafel i ett uppmärksammat inlägg. Mårten Schultz, 

professor i civilrätt vid Stockholms universitet kommenterade agerandet med att: “det är 

olyckligt när polisen framstår som grälsjuka influencers” (ibid.). Det specifika inlägget togs 

senare bort och Anna Engelbert från Polisens Nationella kontaktcenter besvarade då kritiken 

med att polisens officiella konton “ska representera myndigheter” och “det ska vara korrekt, 

sakligt och en trevlig ton” (ibid.).  
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Hur kommunicerar då myndigheter information till allmänheten i en digitaliserad värld? 

Eftersom polisen själva väljer vad som ska delas och på så sätt vilken information som sprids 

via deras kanaler på sociala medier, är organisationen bakom av stor betydelse för vilken bild 

som sedermera sprids i samhället. I Sverige finns en stark tilltro till myndigheter och 

myndigheters metoder (Sjörén, 2019). Det som är av intresse här är hur det kan se ut och vad 

som händer när myndigheter verkar i nya outforskade mediala kanaler för att, åtminstone 

delvis, marknadsföra, upplysa och utvinna något. Steget från tidigare digital verksamhet som 

exempelvis polisens officiella hemsida till en plattform som Instagram kanske inledningsvis 

inte ter sig särskilt stor. Vi avser emellertid att studera just hur ett av de nya 

kommunikationssätten som finns idag kan komma att påverka och eventuellt förändra 

relationen mellan myndighet och medborgare på ett hittills, i svensk kontext, outforskat sätt.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur polisen framställer sig själva och sin verksamhet 

via sociala medier. Detta ämnar vi besvara genom följande frågeställningar: 

 

● Hur framställer polisen sig själva som organisation och sitt arbete genom sin 

kommunikation på Instagram? 

● Hur framställer polisen brottsligheten, andra personer och situationer genom sin 

kommunikation på Instagram? 

Begreppsdefinition 

Sociala medier: Ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud 

(Nationalencyklopedin, u.å).  

Instagram: Ett amerikanskt företag grundat 2010 som tillhandahåller en mobilapplikation för 

delning av fotografi och text (Nationalencyklopedin, u.å).  

Inlägg: En uppdatering med information/text som sprids via sociala medier och dess kanaler.  

Följare: Någon som följer ett annat konto på sociala medier, i vårt fall någon som följer polisen 

på Instagram och därför blir uppdaterad med vad kontot delar. 

Likes: Inlägg kan “gillas” genom att trycka på en symbol, oftast under inlägget. Det går att se 

hur många samt vilka som “gillat” inlägget.  

Polisen: Den ordningsmakt som är tillsatt av staten för upprätthållande av lag och ordning. 
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Disposition 

Den första delen av uppsatsen behandlar tidigare forskning. Inledningsvis beskrivs forskning 

gällande myndigheters användning av sociala medier och därefter forskning om polisens 

användning av sociala medier. Andra delen redogör för uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

med Goffmans teori om intrycksstyrning samt en modifierad variant av Christies teori om det 

ideala offret. Tredje delen utgörs av uppsatsens metodavsnitt vilket inleds med en beskrivning 

av kontexten för myndighetskommunikation. Vidare motiveras uppsatsens urval och 

avgränsningar vilket följs av en diskussion av förförståelse, transparens samt forskningsetiska 

överväganden. Tredje delen innefattar även en redogörelse av analytiska utgångspunkter, den 

tematiska analysen samt den analytiska processen med en presentation av de sju teman som 

kännetecknar studiens empiri. Fjärde delen innehåller studiens analys och resultatavsnitt. 

Uppsatsens sju teman presenteras var för sig med koppling till teori och tidigare forskning. Den 

femte och avslutande delen består av slutsats och en syntetiserande diskussion av uppsatsens 

teman samt redogörelse för studiens begränsningar och framtida forskningsförslag.  

Tidigare forskning 

Följande avsnitt diskuterar inledningsvis tidigare forskning gällande myndigheters användning 

av sociala medier i allmänhet. Därefter presenteras tidigare forskning kopplat till polisens 

användning av sociala medier i synnerhet.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps projekt Kriskommunikation 2.0 undersöker 

hur beroende människor är av kommunikation när de drabbas av en krissituation. 

Undersökningen kom fram till att individers behov främst gäller den egna säkerheten och 

kretsar kring vilka åtgärder som då finns att tillgå samt hur läget ser ut för anhöriga. Denna 

information sker idag främst genom digital teknik. Smarta telefoner har gjort det möjligt att 

ständigt vara uppkopplad, inte minst mot sociala medier vilket ofta kombineras med andra 

typer av informationskällor och media. Detta har gjort att resurserna för informationsspridning 

ökat men samtidigt också öppnat upp för ryktesspridning och felaktig information (Odén et al., 

2016: 14). Den ökade användningen av sociala medier kan ses vid jämförelse av 2000-talets 
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inledande år då det knappt användes, i förhållande till 2010 då ca 50 procent av Sveriges 

befolkning använde sociala medier, en siffra som fortsätter att växa.  

Sociala medier har gett myndigheter möjlighet att nå ut till en bredare allmänhet, men tillåter 

även medborgare att direkt avläsa, konfrontera eller kommunicera med myndigheter och 

allmänhet om fenomen som kommuniceras (Odén et al., 2016: 122). I en amerikansk 

undersökning med över 2000 amerikanska medborgare visar PR-forskaren Hong (2013) att 

myndigheter som använder sig av sociala medier har en positiv inverkan på medborgarnas 

förtroende för myndigheten. Vidare visade resultaten att medborgare som hade haft kontakt 

med myndigheter via sociala medier hade större förtroende i förhållande till de som inte 

använder sociala medier i sin kommunikation med myndigheterna.  

En svensk studie av Ann T Ottestig (2015) behandlar myndigheters kriskommunikation på 

sociala medier. Studien är en enkät- och intervjuundersökning med 21 svenska myndigheter. 

Resultaten visar på en stor variation i myndigheternas erfarenheter av att arbeta med sociala 

medier både till vardags som i krissituation. De myndigheter som har en bred målgrupp har 

oftare större erfarenhet av användandet av sociala medier i förhållande till en myndighet med 

smalare målgrupp (Ottestig, 2015: 3). Vidare visar resultaten av analysen att arbetet med att 

föra dialog är viktigt inte minst i en krissituation (ibid: 4). I många fall börjar myndigheten med 

informationsspridning vilket senare övergår i att arbeta med mer dialog (ibid.). Dessutom visar 

resultatet att sociala medier gynnar kontaktvägar till olika typer av intressentgrupper (ibid.).  

Polisens sätt att kommunicera via sociala medier bidrar till ett situationsbundet 

meningsskapande som överskrider tid- och rumsaspekten. Detta då kommunikationen ofta 

riktar sig till stora multipla grupper och aktörer samtidigt i samhällen, länder eller världen över. 

Sociala medier har en tendens att fungera som en spridare av rykten, inte minst i snabb takt, 

något som bidrar till alarmismen kring fenomen i samhället (Odén et al., 2016: 37). 

Myndigheters intåg på sociala medier gör att det enklare går att sprida information till individer 

som befinner sig på andra platser, vilket gör att det går att distribuera riktat material eller allmän 

information. Det gör dessutom att det går att kringgå de traditionella mediernas urval och 

tolkningsraster då det delas direkt med allmänheten (Odén et al., 2016: 17). 

Myndigheter har mottagit kritik dels för att ha för få, dels homogena följare för att nå ut med 

information effektivt i befolkningen. Begränsade grupper eller medborgare som ”gillar” och 

följer viss myndighet har därför större möjlighet att nås av den information som vill 

kommuniceras (Odén et al., 2016: 156). Därför finns stor risk att vissa grupper utesluts eller 
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inte nås av informationen. Den svenska studien gjord av Bergquist med flera (2015), 

undersöker hur den växande användningen av sociala medier påverkar polisens 

legitimitetsarbete och hur samspelet mellan sociala medier och myndighet ser ut. Studien 

grundar sig på de möjligheter och det utrymme sociala medier ger officiella myndigheter att 

vara mer personliga och kreativa i sin kommunikation och interaktion. Det handlar å ena sidan 

om de potentiellt ökade möjligheter till demokratiska samtal men å andra sidan den balansgång 

för vad en offentlig myndighet ”bör och får göra” (2015: 2). Studien baseras dels på intervjuer 

med 30 svenska poliser med geografisk spridning samt varierande roller i den svenska 

polisväsendet med gemensam nämnare som aktiva på polisens sociala medieplattformar och 

dels på observationer på Facebook och Twitter (ibid: 9).  

Studiens resultat visar att sociala medier erbjuder funktioner och ger nya möjligheter att skapa 

allmän legitimitet (ibid: 24). Frågan om legitimitet verkar splittrande bland polismyndighetens 

olika anställda. Studien påvisar att tjänstemännen anser att användningen av sociala medier är 

ett effektivt sätt att öka deltagandet och öppenheten med samhällsmedborgarna. Däremot 

menar respondenter i chefsposition att det finns vissa risker med den nya formen av 

kommunikation i fråga om hot mot polismyndighetens legitimering (ibid: 25). Bergquist et al 

(ibid.) menar att det här blir en fråga om Facebooks informella sätt att kommunicera och 

uttrycka åsikter kontra ledar-formalitet baserat på idén om effektiv kommunikation med 

tjänstemän som person som inte involverar personliga uttalanden eller åsikter (ibid.). 

Problematiken med populariteten innebär med andra ord att enskilda poliser kan bli ockuperade 

av sitt eget intresse av att vara populära vilket inte går i linje med de kollektiva intressen som 

utgör grunden för det offentliga uppdraget som polis (ibid.). Även Odén med flera (2016: 157) 

diskuterar detta och menar att i de flesta situationer verkar sociala medier för att fokusera kring 

varumärket som kontot representerar. Syftet med den riktade informationen kan alltså vara att 

få uppskattning, följare eller ”likes” mer än att verkligen kommunicera ett budskap (ibid.). 

Dock menar Bergquist et al (2015: 25) att sociala medier bortsett från detta på många sätt 

öppnar upp möjligheter för individers kreativitet när det gäller att stärka samhällslogiken.  

Den kanadensiska studien av Rudell och Jones (2013) med 818 respondenter från en medelstor 

stad undersöker medborgarnas kännetecken och upplevelser av polisens nytta av sociala 

medier. Av studien framgår det att yngre utbildade personer i större utsträckning använder sig 

av sociala medier än personer över 65 år och tar därmed del av polisens konton i högre 

utsträckning (ibid: 64). I likhet med Hongs (2013) studie visar Rudell och Jones (2013) också 

ett resultat om att de som använder sig av sociala medier har större förtroende och större 
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tillfredsställelse av polisen i förhållande till de som inte är aktiva på sociala medier men att det 

tenderar att gälla den yngre befolkningen. Tidigare forskning påpekar med andra ord att yngre 

personer i högre utsträckning har, i och med dess högre användning av sociala medier, större 

förtroende för polisen. Vidare menar Rudell och Jones (2013) att kampanjer för sociala medier 

bör, för att bli så effektiva som möjligt planeras och riktas mot demografiska grupper som med 

störst sannolikhet kommer att ta del av den avsedda informationen. Resultaten visar följaktligen 

att unga, utbildade personer är de som till störst del använder sig av dessa tjänster. Därför menar 

Rudell och Jones (2013: 64) att datorbaserade mediekampanjer eller information via sociala 

medier som riktas mot äldre personer kommer att vara ineffektiva med anledning av dessa 

personers ointresse och okunskap av sådana typer av kommunikationsmedel och plattformar.  

Om vi ser till Rikspolisstyrelsen så presenterades det 2013 en utvärdering av polisens närvaro 

på sociala medier. Utvärderingen behandlar polisens informationsarbete i sociala medier och 

är således inte en utvärdering av hur sociala medier används i det polisiära arbetet 

(Rikspolisstyrelsen, 2013: 8). Utvärderingen baseras på djupintervjuer med respondenter 

verksamma som kommunikationsstrateg på Rikspolisstyrelsen, experter, vana myndigheter, 

nystartade myndigheter samt digitala polisprofiler (ibid: 16). Ytterligare empiri samlades in 

genom en enkät som riktades till interna poliser som arbetar med sociala medier runt om i 

Sverige samt till externa individer bland allmänheten via Facebook (ibid: 8). Utvärderingen 

visar att polisens arbete med sociala medier skapar en ökad närhet mellan polis och allmänhet 

(ibid:6). Genom att ta del av polisens vardag och sättet polisen arbetar på blir effekten av 

polisens närvaro på sociala medier enligt respondenterna att man kan se “individen bakom 

polisen” (ibid.). Ytterligare visar resultatet från den externa enkäten att 96 procent av 

respondenterna anser att polisen ska finnas i sociala medier (ibid.).  

Likt ovan redogjorda studier som behandlar förtroendeuppbyggnadsattribut fyller Bergquist 

med flera (2015: 25) i att polisens arbete med sociala medier bidrar med ett proaktivt 

polisarbete och en ökad öppenhet. Dock är den ökade kreativiteten inte enbart positiv då 

diskussioner kan få oönskade biverkningar eller ibland leda till misstro. Det handlar med andra 

ord om en balans mellan mål och medel eftersom kraften i den populära logiken också har 

risker (ibid).  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att polisens användning av sociala medier har en 

positiv effekt rent förtroendemässigt genom att de kan vara mer personliga och kreativa i sin 

kommunikation. Samtidigt framgår det av forskningen att användandet av sociala medier även 

kan försvåra polisens legitimitetsarbete. Vad som inte framgår är hur och på vilket sätt polisen 
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som organisation framställer sig själva, sitt arbete, andra personer och brottsligheten genom sin 

kommunikation, vilket är en kunskapslucka vi med denna uppsats ämnar fylla.  

Teori 

Vår vetenskapsteoretiska ansats är socialkonstruktivistisk där förförståelse och mening skapas 

i interaktion med omgivningen (Dahlin-Ivanoff, 2015: 82). Vårt teoretiska ramverk består dels 

av Goffmans teori om intrycksstyrning, samt en variant på Christies teori om det ideala offret. 

I den senare har vi modifierat teorin för att kunna analysera den ideala polisen.  

Intrycksstyrning 

Goffman (2014: 9) beskriver inledningsvis i Jaget och maskerna hur en rad företeelser som 

tillsammans bildar en ram kan användas på varje konkret social inrättning, vare sig den är 

industriell, kommersiell eller familjebaserad. Utgångspunkt är ett dramaturgiskt perspektiv likt 

en teaterscen där ”skådespelaren”, polisen i vårt fall, styr vilka intryck publiken, vilket är 

allmänheten och följarna ska få. På scenen, Instagram, förekommer uppdiktade företeelser 

jämfört med i det ”verkliga livet” där företeelser inte är lika välrepeterade (ibid: 9). På scenen 

visar skådespelaren upp sig för publiken med handlingar och uttryck vilket har en direkt 

påverkan på publikens beteenden. 

Den som går ut på scenen är både sändare av uttryck (give expression), dvs kommunikation 

genom överförande av information och överförare av uttryck (give off expression) vilket enligt 

Goffman är då aktiviteter och beteenden överförs till publiken och situationen definieras (ibid: 

12). Den information som sänds ut går ofta att kontrollera för publiken, men det som ”överförs” 

är svårare att uppfatta och kontrollera. Skådespelaren försöker lämna så pass riktiga uppgifter 

som möjligt, men definierar samtidigt situationen för att upplevas pålitlig. Oavsett vilket mål 

eller motiv som ligger bakom scenframträdandet, finns alltid ett intresse att kontrollera andras 

beteenden och reaktioner. Denna påverkan sker genom uttryck som får andra att självmant 

handla enligt skådespelarens plan (ibid: 13). Den information som ska sändas ut måste samlas 

och begripliggöras för att intrycket av något ska gå att styra, annars förblir detta dolt för 

publiken. Polisen väljer alltså att styra beteenden genom vad som presenteras på Instagram för 
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att framkalla viss reaktion genom att definiera situationen. Skådespelet är avsiktligt, medvetet 

och traditionsbundet efter vad gruppen kräver och görs alltid så fördelaktigt som möjligt, 

genom manipulation och överförda uttryck (ibid: 16). På scen förväntas alla trycka undan sina 

uppriktiga åsikter för att lägga fram det man för stunden tror kommer accepteras. 

Framställningen av något beror därför på deltagarnas, polisens, följare och läsares 

gemensamma definition av något, dvs den bild som för tillfället favoriseras leder till tillfällig 

konsensus (ibid: 18). 

Enligt denna teori är samhället organiserat så att vissa sociala egenskaper ger visst värde och 

behandling. Detta gör således att människan hela tiden tar på sig och avsäger sig identiteter 

eller masker (ibid: 21). Framträdandet i sig är ett sätt att kontrollera vilket intryck andra får av 

viss situation. Spelets avgörande del går på så sätt ut på att få publiken att övertygas. Aktören 

vill förmedla en idealiserad bild, först då bilden av en situation är ideal enligt samhällets 

normer, regelsystem och förväntningar blir den accepterad som verklighet. Styrning av 

publikens uppfattning och övertygelser kan sedan användas som medel för andra syften (ibid: 

25) som marknadsföring eller utökade resurser. Ett framförande på scen på så sätt göra osynliga 

kostnader synliga (ibid: 37). Genom strama rutiner kan man framhäva det goda ryktet eller 

yrket. Skådespelaren skapar därför en dramatik som överensstämmer med stereotypa 

föreställningar som finns i frågan (ibid: 43). På scen är det därför av största vikt att hålla sig 

till rutiner och sedvänjor eftersom det kan granskas eller iakttas, vilket inte är lika viktigt 

utanför scenen. 

Enligt Goffman döljs något vid varje framträdande. Hemliga agendor, misstag eller fel sopas 

under mattan. Det smutsiga arbetet kan gömmas eftersom det är en putsad fasad, “en färdig 

produkt” som förs upp på scenen för folk att beskåda, vissa normer lyfts fram, medan andra 

offras eller döljs (ibid: 45).  På scen kan alltid bilden av att det är ”rätt personer på rätt plats” 

visas upp, vilket upprätthåller monopol och särskiljer grupper. Finns rätt person på rätt plats 

finns således även motsatsen: fel person på fel plats. Detta görs ofta genom att visa upp att man 

har en viktig uppgift och unik relation till publiken (ibid: 49). Genom att förklä lögner, anspela 

på eller lämna tvetydigheter på scen kan vissa vinklar eller bilder lyftas fram (ibid: 61). 

Skådespelaren skapar därför en mystisk idealitet om sig själv, andra eller situationer. Det 

betyder att det inte räcker med att besitta vissa attribut utan upprätthållandet av vissa normer, 

uppföranden och uppträdanden är nödvändiga för att bli betrodd (ibid: 71). Uttalanden görs för 

att visa att skådespelarna är i team med publiken. En stark lojalitet inom gruppen gör det 

enklare att lura eller skapa en överlägsen bild gentemot publiken (ibid: 187). Känslor och 
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kunnighet ökar förtroendet gentemot publiken, dock riskerar överspel motsatt effekt. Detta talar 

om för oss att det endast är framställaren med eventuella kollegor besitter all information och 

kunskap om vad scenen verkligen handlar om. I den främre regionen, på scen, framhävs då 

vissa normer samt upprätthållandet av dessa (ibid: 219) samtidigt som det innebär att polisen 

bestämmer hur och när något är redo att presenteras för allmänheten på Instagram och hur 

polisen kan eller kommer att framstå i relation till det. Först då äntras Instagram. 

Den ideala polisen 

Inom viktimologisk forskning studeras hur brottsoffer konstrueras, hur 

brottsofferkonstruktionen uttrycker sig samt vilka konsekvenser dessa porträtteranden får. Nils 

Christies teori om det ideala offret grundar sig på en viss kategori individer som då de drabbas 

av brott får fullständig legitim status som offer (Christie, 1986: 47). Det ideala innefattar 

åtminstone fem egenskaper vilka är att offret framställs som svag, sjuk, gammal eller mycket 

ung vilket gör att hon passar särskilt bra som idealt offer. Offret är upptaget med ett respektabelt 

projekt och något som ofta framstår som en god gärning. Hon befinner sig på en plats hon inte 

kan klandras för att vara på, exempelvis på gatan under dagtid. Gärningsmannen framställs som 

stor, ond och okänd, dvs. har ingen personlig relation till offret (ibid: 48).  

På samma sätt skapar de ideala offren således en idealistisk gärningsman (ibid: 54). I detta 

avseende är offer och gärningsman tätt sammanbundna men också högst beroende av varandra 

eftersom ju mer idealistisk en gärningsman är desto mer idealistiskt blir offret och vice versa 

(ibid.). Att granska polisens Instagraminlägg ger oss möjlighet att avläsa hur polisen 

porträtterar sig själva i förhållande till brott, brottsoffer och den ideala gärningsmannen och 

hur man genom dessa inlägg kan konstruera sig själva som “den ideala polisen”. I inläggen kan 

utläsas på vilket sätt och hur de konstruerar och använder idealbilder för att kontrastera sig 

själv som ideal. 

Intryck konstrueras alltså och reproduceras av polisen via Instagram. Goffman belyser å ena 

sidan på vilket sätt polisen, via Instagraminläggen, styr allmänhetens intryck. Christie, å andra 

sidan, ger oss möjligheten att synliggöra polisens porträttering i Instagraminläggen.  

Sammantaget kompletterar de två teoretikerna varandra genom att belysa hur idealbilden 

förmedlas med hjälp av vad samhället har för förväntningar, normer och regler, vilket gör dessa 

möjliga att upprätthålla. Dessutom pekas det på att idealbilder skapar en idealisk motsats vilket 

framställaren är beroende av för att vinna i legitimitet. Utifrån Goffmans teorier om 
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vardagslivet som ett teaterskådespel och Christies ideal som något som skapas eller återskapas 

i dessa processer, är det av intresse att studera hur framställningen görs och intryck styrs, bland 

annat via myndigheter på sociala medier.  

Metod 

Följande avsnitt redogör inledningsvis för kontexten för myndighetskommunikation följt av 

studiens motivering av urval och avgränsningar. Därefter behandlas förförståelse, transparens 

samt forskningsetiska överväganden. Slutligen redogörs för studiens analytiska 

utgångspunkter, den tematiska analysen samt studiens analytiska process.  

Kontexten för myndighetskommunikation 

Följande avsnitt ger en beskrivning av de mål, riktlinjer och den handledning polisen och övriga 

myndigheter har som hjälp att förhålla sig till vid användandet av sociala medier. Som 

inledningsvis nämnts är polismyndighetens primära mål, med sin närvaro på sociala medier, 

att synas där många människor är aktiva för att därigenom kunna öka dialogen med allmänheten 

(Polismyndigheten, 2020). Däremot ska polisens sociala medier inte användas som en 

plattform för att larma eller anmäla något brott (ibid.).  

2010 fick E-delegationen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska hantera sociala 

medier. I princip gäller samma regler som vid hantering av e-post, skillnad är dock att 

konsekvenserna kan bli större eftersom informationen når en bredare och okänd publik (E-

delegationen, 2010: 6). Polisen själva ska tänka igenom mål och syfte med utgångspunkt i 

myndighetens verksamhetskrav och uppdrag dvs. på vilket sätt kan sociala medier bidra till att 

nå myndighetens mål och möta användarnas förväntningar och behov (ibid: 7).  

Utöver E-delegationens riktlinjer till myndigheters användning av sociala medier har polisen 

själva utformat ett handledningsdokument som innefattar konkreta råd och tips för polisen på 

sociala medier (Polismyndigheten, 2016: 1). Utöver att öka dialogen med allmänheten ska 

polisens användning av sociala medier också användas för att dela brottsförebyggande 

information och tips, upplysa om polisens arbete för att öka tryggheten samt nå ut med att 

polisen är i behov av tips och vittnesuppgifter för att lösa specifika brott (ibid: 4). 
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Bortsett från polisens specifika användning behandlar även handledningsdokumentet riktlinjer 

gällande polisens målgrupper vilka grupperas utifrån behov av information, dialog samt 

geografisk spridning (ibid: 5). Gällande Instagram, som för uppsatsen är extra intressant 

beskrivs det hur användarna är yngre i jämförelse med exempelvis Facebook och därigenom 

ska polisen genom att finnas på Instagram kunna nå den yngre målgruppen (ibid: 9). Dialogen 

på sociala medier ska ha en god ton som främja kontakten och relationen mellan myndighet 

och medborgare (ibid.). Polisen ska på sociala medier förmedla fakta och inte åsikter, använda 

en mänsklig ton som visar på ödmjukhet och respekt, undvika ironi och aldrig uttrycka sig 

nedlåtande eller ha en attityd som kan uppfattas som stötande eller överlägsen (ibid.). 

Sammanfattningsvis visar E-delegationen övergripande lagar och regler kring på vilket sätt 

myndigheter kan och ska använda och arbeta med sociala medier. Publiceringen ska ske under 

myndighetens verksamhet och uppdrag, det ska tydligt framgå vem som är avsändaren samt 

vilket syftet är och vad myndigheten avser med användningen av mediet. I polisens interna 

styrdokument behandlas istället direktiv om på vilket sätt dialogen ska föras. Dialogen ska vara 

öppen och tydlig för att främja relationen mellan myndighet och allmänhet. Polisen ska 

förmedla fakta, inte åsikter samt uppvisa ödmjukhet och respekt.  

Motivering av urval och avgränsningar 

Uppsatsen behandlar hur polisen väljer att framställa sig själv, andra och brottsligheten på 

sociala medier, närmare bestämt den sociala plattformen Instagram. För att avgränsa studien 

har vi valt att studera polisens officiella Instagramkonto för olika lokalpolisområden i 

Stockholms län med fler än 4000 följare. Detta föranleder att empirin samlas in från elva 

Instagramkonton: polisen_globen, polisen_sodertalje, polisen_jarfalla, polisen_vallingby, 

polisen_huddinge, polisen_norrtalje, polisen_norrmalm, polisen_sodermalm, polisen_solna, 

polisen_sollentuna samt polisenstockholm. Kontot polisenstockholm representerar hela 

Stockholms poliskår vilket även inkluderats. Kontot polisen_taby har fler än 4000 följare men 

noll inlägg. Detta är ett intressant fynd i sig, men ger oss inget rent empiriskt material i denna 

undersökning. Dessa konton når troligtvis ut med sin information och kommunikation i högre 

grad än konton med färre följare. Vidare avgränsningar som gjort är en tidsmässig sådan. 

Empirin har samlats in om inlägg gjorda från och med årsskiftet 2020 och fyra månader framåt, 

dvs. januari - april år 2020. Detta ger sammantaget 560 postade Instagraminlägg. Tabell 1 

nedan visar totalt antal följare och publicerade Instagraminlägg. Eftersom studiens empiri 
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samlats in under januari-april 2020 är det slutliga antalet följare och publicerade inlägg från 

den 30 april 2020.  

 
Tabell 1: Instagramkonto, antal följare och antal inlägg 

Instagramkonto Antal följare  Antal Instagraminlägg 

polisen_globen 4144 34 

polisen_sodertalje 12.700 15 

polisen_jarfalla 4829 53 

polisen_vallingby 6426 53 

polisen_huddinge 5384 42 

polisen_norrtalje 5049 58 

polisen.norrmalm 16.900 53 

polisen_sodermalm 29.300 85 

polisenstockholm 41.800 43 

polisen_solna 4367 53 

polisen_sollentuna 12.500 71 

  560 

Förförståelse 

Den hermeneutiska cirkeln säger oss att förförståelse sker genom en process där delen av något 

endast kan förstås i förhållande till meningen (Aspers, 2011: 41). Förförståelse är således 

avgörande för vilka begränsningar och möjligheter vi är styrda av. Här finns både 

vardagsperspektivet och förgivetagenhet vilket innebär att vi måste vara bekanta med mentala 

processer som skapare eller förmedlare av mening. Bara det vi är bekanta med, kan vi förstå 

genom kunskap om kontext och de sociala system som producerar uttalanden som språk och 

regelverk (Aspers, 2011: 40). Förförståelse är en tolkning av mening där aktörens mening binds 

till en aktivitet, som exempelvis att tala, skriva osv. och är något som kräver analys. Under 

arbetets gång har vi ständigt försökt förhålla oss och vara medvetna om vår egen förförståelse 

och på vilket sätt det präglar vårt sätt att se och uppleva verkligheten (Thurén, 2007: 62). Vår 

hermeneutiska ansats är betydelsefull för vår tolkning men ger oss också en svag ställning i 
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frågan om att vara intersubjektivt testbar eftersom den påverkas av våra värderingar, 

föreställningar samt av kontexten (ibid: 103).  

Transparens 

I undersökningen presenteras endast en del av allt det insamlade materialet, även om allt finns 

tillgängligt är det vi som forskare som väljer ut och presentera de mest relevanta och 

representativa delarna. Därför är det av stor vikt att visa upp en transparens där 

tillvägagångssättet steg för steg presenteras (Rennstam & Wästerfors, 2015: 228). Vi visar och 

vägleder läsaren om hur vi gått tillväga med insamlingen, rensning och bearbetning av data, 

vilka texter vi valt ut, varför och på vilket sätt så att det går att kontrollera eller replikera studien 

(Svensson & Ahrne, 2015: 25). Genom att vi exempelvis beskrivit den tidsmässiga 

avgränsningen för insamlingen av materialet mellan januari-april 2020, avgränsningen med 

minst 4000 följare per Instagramkonto samt exemplifierat hur Goffmans och Christies teorier 

kommer att användas i analysarbetet förhöjer vi studiens tillförlitlighet, med andra ord studiens 

reliabilitet. Validitet inom kvalitativ forskning handlar om att man valt rätt material för att 

kunna besvara forskningsfrågan (Thurén, 2007: 26). Det hänger vidare samman, som tidigare 

beskrivits, med att man på ett tydligt sätt redogjort för hur materialet samlades in och hur det 

har bearbetats. För att ytterligare höja säkerheten i studien, går det exempelvis att använda 

bredare eller fler teorier, metoder och forskare, en så kallad triangulering. Vår bredd i det 

teoretiska ramverket med både Goffman och Christie, och metoderna för analys av text och 

tematisera dess är noga avvägningar som gjorts i just detta syfte.  

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) menar att etiska överväganden och dess riktlinjer spelar stor roll för 

forskningens kvalitet, genomförande och hur resultatet av forskningen kan bidra till samhället. 

Bortsett från etiska frågor som berör dem som medverkar i forskningen bör även resonemang 

föras om etiska frågor rörande själva hantverket dvs. forskarens ansvar gentemot forskningen, 

forskarsamhället och samhället i övrigt (ibid: 12).  

Forskning på internet är relativt nytt vilket ställer nya krav på etiska överväganden och 

riktlinjer. Markham och Buchanan (2012) har utformat ett dokument som behandlar etiska 

överväganden för att stödja och informera gällande internetforskningens etik. Grundprincipen 

handlar om att ju större sårbarhet gemenskapen, författaren eller deltagaren har desto större är 
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forskarens skyldighet att skydda gemenskapen, författaren eller deltagaren (ibid: 4). Eftersom 

all digital information vid någon tidpunkt kommer att involvera enskilda personer är det av stor 

vikt att fundera kring överväganden kopplade till mänskliga ämnen, även om det inte direkt 

framgår hur och var personen är involverad. Vissa av Instagraminläggen är signerade med ett 

namn av en enskild polis vilket vi har valt att inte ta med i de inlägg detta förekommer (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2017: 40). Nu kan läsaren endast se vilket Instagramkonto och vilket datum 

inlägget publicerats. Inläggen, i enlighet med riktlinjerna kring hur myndigheters sociala 

medier ska användas, analyseras utifrån att det är myndigheten som för sin talan och står därför 

som slutlig avsändare. Individuella och kulturella definitioner och förväntningar på internet är 

tvetydiga, ifrågasatta och ständigt föränderliga (Markham & Buchanan, 2012: 6). 

Problematiken med detta är att innehållet i en kommunikation i offentliga utrymmen kan 

bedrivas i ett specifikt sammanhang vilket innebär att det kan finnas begränsningar för hur 

denna information ska eller borde användas av andra grupper (ibid: 7). Internets sökverktyg 

gör informationen tillgänglig för en större allmänhet än vad som ursprungligen var tänkt. 

Polismyndighetens inlägg är tänkt att öka dialogen med allmänheten och har således som mål 

att nå en stor publik. Däremot är det av stor vikt att överväga hur kontexten konceptualiseras 

och definieras (ibid: 8). Inläggen som används i studien är valda utifrån noga övervägande i 

fråga om att inte lyfta något ur sin kontext då det skulle kunna röra sig om att flera inlägg 

publicerats i rad har haft liknande tema. Att plocka isär dessa skulle kunna bidra till ett 

snedvridet och vinklat material. 

Analytiska utgångspunkter 

Det huvudsakliga tillvägagångssättet under denna studie har varit att låta empirin “tala till oss”, 

varför Goffmans och Christies teorier kom in efter att stora delar av den empiriska insamlingen 

gjorts. Trots denna induktiva ansats varvades den empiriska insamlingen med inläsning på 

tidigare forskning, metoder om konstruktion av koder osv. vilket är en skapelse av oss själva. 

Detta gör att uppsatsen även är av det deduktiva slaget då det baseras på vår kunskap och 

förförståelse både inom och utanför fältet, dvs det bygger på någon slags logik eller system 

som vi är medskapare till (Aspers, 2011: 169). Detta gör att forskningen genomgående har en 

växelverkan mellan induktion och deduktion. 

Vår uppsats behandlar hur polisen konstruerar och framställer en bild av sig själva, andra och 

brott, och på så sätt styr intryck och därmed skapar en mening och betydelse med sina inlägg 
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på Instagram. I inläggen lokaliseras olika framställningar som skribenten sänder ut och på så 

vis kan styra intryck och vilka kategoriseringar som görs utifrån det. Därför är hur och varför 

vissa framställningar tar form och används det centrala mer än vad det är för något. Vår ansats 

i det här uppsatsarbetet är att se på texterna som socialkonstruktivistiska. Enligt oss sitter en 

individ och skriver samt delar inlägg via Instagram och på så sätt konstruerar något som 

behöver tolkas för att förstås i förhållande till annat som påverkar resultatet (Boréus, 2015: 

180). Detta betyder i sin tur att vi inte tar ställning till huruvida polisen i sina sociala medier 

eller andra kanaler agerar korrekt, utan hur man framställer något och hur det kan synliggöras.  

Texter påverkar samhället och bidrar samtidigt med att forma det genom individens 

föreställningar om hur det är eller borde vara beskaffat. Föreställningar och värderingar 

påverkas, men även relationer människor emellan (ibid: 157). Hur något skrivs, läses samt i 

vilket sammanhang det görs har betydelse för hur det anses att något ska eller kan bemötas. 

Lagtexter exempelvis påverkar hur vi som människor ska se eller ser på vissa handlingar, hur 

vi ska se på de som ägnar sig åt dessa handlingar och vad som bör göras med de som ägnar sig 

åt dessa handlingar. Tillsammans med bland andra moralbildning och normer i samhället 

skiftar dessa över tid, men är där och då något som påverkar och särskiljer. Likaså påverkar en 

auktoritär myndighets texter sina läsare på sociala medier. Språket och andra praktiker som 

normer, konventioner, regler etc. i handlande skapar en mening. Exempelvis är stavning, ordval 

och jargong i text något som konstrueras och samtidigt är utgångspunkt för den skrivna texten. 

Därför handlar textanalys också mycket om att studera idéer, konstruktioner och 

utgångspunkter som är väl spridda men sällan ifrågasatta (ibid: 165). Subjektspositioner är 

exempelvis det utrymme vissa individer ges för sitt agerande vilket i vårt fall är det utrymme 

polisen tar och ges på Instagram i egenskap av polis. Konstruktivism innebär 

sammanfattningsvis att hur vi talar om något, brott, polisen, följare osv. samt vilka praktiker vi 

utvecklar utifrån det har en direkt påverkan på hur vi (människor) ser på något (ibid: 177). 

Polisens Instagraminlägg är också uttryck för rådande föreställningar och normer i samhället i 

viss kontext eftersom det påverkar och påverkas av tid och rum. Det ställer upp gränser för 

olika grupper i samhället och är på så sätt identitetsskapande och upprätthållande av 

maktordningar gällande vi och dem. Texter uttrycker vissa för tillfället rådande föreställningar 

och relationer i samhället och kan vara antingen koherenta, dvs följa en röd tråd eller 

kommunikativa, dvs förmedla ett budskap (ibid: 159). I den här uppsatsen behandlar vi båda 

varianterna där texterna tenderar att vara folkliga, formella och argumenterande, men även 

normerande och moraliserande. Formell i den bemärkelsen att det är en myndighet som 
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uttrycker sig, folklig för att den försöker nå ut till en stor del av befolkningen men även 

argumenterande eftersom texterna tar ställning för och emot vissa saker samt levererar 

motargument mot något icke uttalat (ibid: 162). Genom kartläggning i texterna går det att 

blottlägga det underförstådda, ringa in subjektspositioner och vad eller vilka som stängs ute 

samt vilken normering och moralisering som görs (ibid: 168).  

Tematisk analys 

En tematisk analys går ut på att textens innehåll, vad som sägs eller beskrivs blir återkommande 

teman (Renstam & Wästerfors, 2015: 59). Gällande en tematisk analys sökes inte bara manifest 

innehåll i exempelvis en text, utan även latenta sådana som underliggande antydningar, 

sarkasm osv. (Bryman, 2011: 290). Ett problem, även om det försöker undvikas, med denna 

typ av analys är att textstycken kan komma att plockas helt ur sitt sammanhang, något som kan 

göra att det sociala sammanhang det är hämtat ur tappas bort eller fragmenteras (Byman, 2011: 

526). Dessa textstycken eller fragment ur en kommunikativ kontext får först sin betydelse då 

den analyseras genom att kopplas till teori, dvs reflekteras, tolkas och relateras i förhållande 

till den (Bryman, 2011: 528).  

Våra teman presenteras i en form av matris och är av central art då dessa identifierats eftersom 

de utgör en grund av och återkommande motiv i texterna vilka vi funnit av noggrann och 

repeterad läsning. Dessa utgör ett ramverk och ett sätt att både tänka och hantera all data för 

den tematiska analysen (Bryman, 2011: 529). Ju oftare ord, fraser, händelser osv framträder, 

desto större sannolikhet var det att ett tema verkligen kunde identifieras. Frekvens är också 

något som gör att vissa teman är mer framträdande än andra i resultatdelen. Först när dessa 

koder (teman) relateras till teorier om intrycksstyrning men även metoder om textanalys och 

tidigare forskning kan vi se det som någonting. Där kommer också våra reflektioner, tolkningar 

och funderingar in vilket gör ett tema till något (Bryman, 2011: 528). I Instagraminläggen 

letade vi återkommande framställningar, uttryck, händelser, liknelser, skillnader eller kausala 

antaganden som kunde utgöra ett tema.  

Analysen går ut på att plocka isär materialet för att kunna studera fenomenet i mindre delar, 

för att sedan sätta ihop det igen i relation till teori och tidigare forskning. Teorin och 

forskningen kan på så sätt styrkas eller avstyrkas efter analys av materialet (Aspers, 2011: 196). 

Analysens görs genom att ordna, sortera och begripliggöra vad den empiriska datan säger som 

med hjälp av teorin gör materialet till någonting (Ahrne & Svensson, 2015: 208). Teorin är ett 
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övergripande abstrakt sammanhängande sätt att beskriva, förklara och förstå detta något. Det 

är alltid en förenklad bild av världen som uppvisas och den förklarar aldrig allt, tvärtom utgår 

den och vi från ett visst perspektiv som påvisar vissa aspekter mer än andra, men som samtidigt 

gör det möjligt att se det som något (Ahrne & Svensson, 2015: 209). En kod får inte innehålla 

material som motsäger en annan kod, utan det måste finnas meningsskillnad stor nog för att 

motivera två koder, annars har dessa slagits ihop (Aspers, 2011: 181).  Vi väljer att lyfta det 

som är ett vanligt förekommande mönster i texterna, och mindre av enstaka fynd som sticker 

ut men ser ändå till att närma oss empirin med största möjliga aktning och på så sätt låta empirin 

tygla förståelsen av det studerade fenomenet (Rennstam & Wästerfors, 2011: 224).  

Analytisk process 

För att skapa en förståelse för materialet och fältet i sig valde vi att varva närläsning av empirin, 

dvs. Instagraminlägg med tidigare forskning inom och i angränsande fält för att på så sätt 

närmare kunna se vilka processer och intryck texterna sänder ut (Rennstam & Wästerfors, 

2015: 75). Inledningsvis hölls det en vid och öppen induktiv syn för att vi som uppsatsskrivare 

skulle kunna förstå och granska materialet så förutsättningslöst och fritt från föreställningar 

som möjligt även om vi samtidigt läste in oss på och hade teorier och tidigare forskning med 

oss. Därför försökte vi se på sociala medier, Instagram och polisen som aktör på den arenan 

som att det var något helt nytt för oss. Inom all forskning är den fulla objektiviteten omöjlig att 

uppnå, så också här, vilket självklart bidrar till att vi riktar och färgas av vår omgivning likt 

alla andra som lever och verkar i samhället. Detta gör att generalisering primärt inte är av vikt 

vid en kvalitativ studie vilket kan ses som en svaghet eftersom det då inte kan göras uttalanden 

om större populationer, men kan rikta in sig på att studera sociala fenomen mer djuplodade 

(Svensson & Ahrne, 2015: 26). Vi som forskare blir på så sätt en del av den process vi 

undersöker och ett instrument i ledet av den (ibid: 24).  

I uppsatsen görs en kontextualisering av textstyckena vilket betyder att vi försöker analysera 

dessa i sitt sammanhang (Boréus, 2015: 175). Detta eftersom det är av vikt vad som skrivs i 

anslutning före eller efter något eller vilken tid och plats det görs. Genom att koppla ihop analys 

av texterna med teori och frågeställning studeras vad som uttrycks i texterna och hur det 

uttrycks. Först med hjälp av Goffmans idé om intrycksstyrning, Christies idé om idealbilder 

samt tidigare forskning kan vi se hur skapandet av intryck och vilken idealisering som görs 

genom texterna och på så sätt styr mottagarens uppfattningar.  
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De sju teman som utkristalliserades i materialet benämndes ”Den marknadsförande polisen”, 

”Den upplysande polisen”, ”Den behövande polisen”, ”Den uppläxande polisen”, ”Den 

mänskliga polisen”, ”Den resultatredovisande polisen”, ”Den erfarne polisen”. Ett tema som 

inledningsvis fanns med var ”Den artiga polisen”. Detta tema togs bort då det förekom allt för 

sällan, vid 12 inlägg av 560 inlägg. Även temat ”Den överlägsna polisen” och ”Den bekymrade 

polisen” fanns med i den inledande kodningen, men innehöll samma empiriska utdrag som 

andra koder varför “Den överlägsna” slogs ihop med “Den uppläxande” och “Den bekymrade” 

slogs ihop med “Den erfarne”. Alla teman överlappar delvis varandra, men dessa kunde inte 

motiveras som egna teman. Det medförde att de hopslagna teman blev väldigt omfattande och 

innehöll mycket empiriska utdrag, något som hanterades genom att tydligt väva in teorin vilket 

resulterade i att de begrepp och perspektiv som för oss var bekanta därifrån fick förtur 

(Rennstam & Wästerfors, 2015: 227). Våra teman och dess innehåll sammanställs i tabell 2. 

Tabell 2: Teman och dess innehåll 

Tema Innehåller 

Den marknadsförande polisen Genom reklam upphöjs eller markeras värdet av 
något. Här försöker man ”sälja in” något till 
allmänheten. 

Den upplysande polisen Information och upplysningar till allmänheten 
om brott, pågående eller avslutade operationer 
men även väderförhållanden osv. 

Den behövande polisen Behovet av allmänhetens hjälp uttalas. 
Iakttagelser och/eller vittnesuppgifter efterfrågas 
med tillhörande kontaktuppgifter. 

Den uppläxande polisen Varningens utdelas och polisen talar om hur 
något ska/bör gå till, med hänvisning eller 
presentation av hur något inte ska/bör gå till. 
Framställningen visar vart den främsta makten 
ligger om kunskap och hantering av något. 

Den mänskliga polisen Polisen framstår som den snälla hjälpande 
medmänniskan. Gärna i kontrast till den ”svaga” 
äldre, barnet, djuret osv. 

Den resultatredovisande polisen Polisens metoder framhålls som optimala för det 
resultat som eftersträvas. Detta görs med 
undertoner av att polisen lyckas, slutför, är 
duktig och kunnig på sitt område. 

Den erfarna polisen Erfarenheten har gjort att man ”vet” att det är på 
visst sätt, eftersom det har varit så förr. Den 
visar också att människan är farligt och ständigt 
gör fel vilket är tragiskt och bekymmersamt. 
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Det kriterium vi hade för att ett fenomen skulle klassas som ett tema var, att det skulle 

lokaliseras i minst 56 av alla 560 inlägg och då utgöra 10% av alla inlägg och därför anses som 

ett mer frekvent återkommande tema. Då kan presentationen eller motivet anses mer frekvent 

återkommande och antas vara en del av repertoaren gällande styrning av intryck och 

presentation av organisationen samt att det då når ut till en bredare publik.  

Analys & resultat  

Nedan presenteras dels analys, dels resultat av det empiriska underlaget under sju olika avsnitt 

som innehåller studiens sju teman: Den marknadsförande polisen, Den upplysande polisen, 

Den behövande polisen, Den uppläxande polisen, Den mänskliga polisen, Den 

resultatredovisande polisen samt Den erfarna polisen. Resultatdelen avslutas med en diskussion 

av dessa teman.  

Den marknadsförande polisen 

Temat innefattar inlägg där polisen genom reklam kan upphöja eller markera värdet och på så 

sätt ”sälja in” något till allmänheten. Inläggen innefattar allt ifrån att framhålla polisens olika 

arbetsprojekt, taktiker och samverkansinsatser till annonsering av volontärsarbete eller som i 

detta fall en rekryteringsannons: 

Blir du kanske intresserad av yrkesvalet polis när du ser vad vi delar med oss från vår vardag här på 

instagram och känner du att det kan vara något för dig? Sök till polisutbildningen, Du kan söka året 

om! Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier. I utbildningen ingår en sex månaders 

aspiranttjänstgöring i en polisregion. Utbildningen finns på fem orter i Sverige och går även att läsa 

på distans (Polisen Vällingby 11 februari).  

Här ges detaljerad information om hur och när polisutbildningen går till. Skribenten försöker 

sälja in utbildningen och yrket genom att framställa dess lättillgänglig, “du kan söka året om” 

och dessutom på distans. Även dess upplägg, fem terminen med sex månaders 

aspiranttjänstgöring ute i landet, används för att locka studenter. Den typ av reklam som polisen 

gör på sociala medier ger en bild av en medvetenhet om att det är en yngre och positivt inställd 

publik som står som mottagare. Tidigare forskning av Rudell och Jones (2013) menar att 

kampanjer för sociala medier bör, för att bli så effektiva som möjligt, riktas mot de grupper 
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som med störst sannolikhet kommer att ta del av den avsedda informationen. Exempel ovan 

antyder om detta genom att inleda med att ett intresse skulle väckas hos en person efter att han 

eller hon tagit del av tidigare delade inlägg av polisen om deras vardag så kommer det här 

riktade inlägget om uppmaning att söka till polisutbildningen.  

På flera sätt försöker polisen även promota sig själva genom att annonsera om olika tv-program 

där polisen medverkar eller avsnitt där polisen varit behjälplig men också främja polisens 

arbete med sina kanaler på sociala medier: 

Vi intar helgen med över 5800 följare🙏  Tack till er alla! I helgen kan ni kanske tipsa en vän om vår 

profil här på instagram samt passa på att lämna en kommentar nedan över vad ni önskar att vi 

publicerar mer om här på vår sida så ska vi göra så gott vi kan att leva upp till era önskemål. Trevlig 

helg👮👮  (Polisen Vällingby, 7 februari). 

Detta citat visar först att kontots följare ökar och att det nu är uppe i 5800 personer. Följt av 

det uppmanas följaren eller läsaren att upplysa en vän om att polisen finns med ett konto på 

Instagram. Följare uppmanas därefter komma med önskemål om vad polisen ska publicera för 

innehåll på sitt konto, vilket utlovas att försöka leva upp till. Marknadsföring handlar just om 

att se och uppmärksamma konsumentens intressen, vare sig det handlar om varor, tjänster eller 

information. Här går det dessutom att knyta an till den tidigare forskning som diskuterar 

svårigheterna med att enskilda poliser kan bli ockuperade av sitt eget intresse av popularitet 

vilket inte går i linje med det allmänna intresset som utgör grunden för det offentliga uppdraget 

som polis (Bergquist et al., 2015: 25). Den marknadsförande polisen ger genom att promota 

dessa utbildningar, tv-program eller Instagramkonton en bild av polis med tydlig förankring i 

vad polismyndigheten representerar. I de här fallen att utöka både polisstyrkan och antal följare 

och mycket sällan lyfta enskilda polisers egen agenda ger sken av en enad och bred 

polismyndighet eller kår. Detta går även i linje med vad Odén med flera (2016: 157) menar om 

att i de flesta situationer verkar sociala medier för att fokusera kring det varumärke som kontot 

representerar för något annat.  

Den upplysande polisen 

Många av inläggen har en karaktär av att informera allmänheten om polisens arbete. Dessa 

upplysningar innefattar inlägg som berör exempelvis brott, olyckor samt pågående eller 

avslutade operationer. Följande inlägg är ett exempel på en direkt riktad information rörande 

en specifik operation polisen väljer att lyfta:  
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RIMFROST 

Norrmalmspolisen är i Malmö för att hjälpa till i den särskilda händelsen Rimfrost. Vi arbetar 

tillsammans med poliser från olika delar av Sverige mot våld med skjutvapen och explosivämnen. Vi 

är väl omhändertagna av våra malmökollegor (Polisen Norrmalm, 22 februari).  

Inlägget liknar en löpsedel med viktig information till allmänheten. Först en rubrik i versaler 

om vad inlägget ska handla om, rimfrost. Därefter kommer en presentation om att 

Norrmalmspolisens hjälp behövs någon annanstans än på Norrmalm, nämligen i Malmö på 

grund av de särskilda händelser som frammanat den operation polisen benämner rimfrost. 

Samarbetet ska stävja explosioner och skjutvapenvåld. I Malmö blir Norrmalmspolisen också 

väl omhändertagna av sina kollegor, vilket visar på att man är där som tillfällig gäst. 

Tidigare forskning visar hur myndigheters användning av sociala medier resulterat i att man 

kunnat kringgå de traditionella mediernas urval och tolkningsraster genom att distribuera riktat 

material eller allmän information till allmänheten (Odén et al., 2016: 17). Många inlägg 

behandlar även allmän information och nyheter där allmänheten blir upplysta om diverse 

aktuella polisiära insatser i stort men även allmän information om statistik, lagar och regler. 

Om vi vänder oss till Goffman, menar han att aktören vill förmedla en idealiserad bild eftersom 

situationen först då den är ideal enligt samhällets normer, regelsystem och förväntningar blir 

verklig och riktig. Genom att framställa Operation Rimfrost som ett idealt verktyg mot 

explosioner och skjutvapen eftersom man vill få bukt på våldet och likaså Norrmalmspolisen 

eller samarbetet som idealt även utanför Norrmalm, kan polisens styrning av läsarens 

uppfattning och övertygelser sedan används som medel för andra syften (Goffman, 2014: 25) 

som att exempelvis utöka resurserna till Operation Rimfrost i Malmö.  Liknande antyds i 

följande inlägg där kort information om hur polisen ställer sig till det rådande coronaviruset 

och på samma sätt “skickar vidare” ansvaret som ett sätt att frigöra polisens resurser:  

Frågor hänvisas till folkhälsomyndigheten (Polisen Norrtälje, 17 mars).  

Detta citat talar dels om för läsaren att polisen inte har något med Corona att göra och dels att 

man inte har att göra med de bestämmelser som upprättats varför man inte vill få frågor om 

detta. Goffman (2014: 37) menar exempelvis att dessa framföranden kan göra osynliga 

kostnader synliga. Polisen verkar inte ha resurser i forma av tid och personal till hands för 

detta ändamål. Inlägget talar också underförstått om att polisen får frågor om detta, annars 

skulle uppmaningen inte behövas. Många inlägg informerar om händelser och att polisen 

kommer finnas där de behövs, men inläggen användas också som ett medel att påtala 
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exempelvis polisens underbemanning där syftet kan tolkas vara att polisen behöver utökade 

eller omplacerade resurser likt inlägget om Operation Rimfrost som exempelvis: 

Med anledning av nattens händelse, där Stadsdelsförvaltning Hässelby-Vällingby utsattes för en grov 

mordbrand, kommer vi på polisen i lokalpolisområde Vällingby att arbeta trygghetsskapande och 

samverkande med uniformerad personal i området. Ingen människa kom till fysisk skada vid dådet 

(Polisen Vällingby, 28 april). 

Återigen meddelas läsaren om att det handlar om en särskild händelse eftersom inlägget inleds 

med “med anledning av”. Polisen upplyser här om vad som skett och vilka åtgärder som 

kommer att vidtas, trygghetsskapande och samverkande arbete i området där händelsen ägt 

rum. Som läsare får vi först reda på att det handlar om grov mordbrand, där “mord” kan föra 

tankarna till att människor dött och händelsens allvar, för att i slutet på inlägget klargöras att 

ingen kom till fysisk skada. Allmänheten upplyses, men detta kan också vara ett exempel på 

vad Ottestigs studie menar är då myndigheter först använder informationsspridning för att 

senare få till eller enklare kunna inleda en dialog med allmänheten eller de som bor i området 

Hässelby-Vällingby. Sociala medier har sådana gånger visat sig vara behjälpligt för att nå ut 

till vissa intressentgrupper (Ottestig, 2015: 4). 

Den behövande polisen 

Utöver att öka dialogen med allmänheten har polisen även som mål att kunna använda sina 

sociala medier för att nå ut och få in tips och vittnesuppgifter för att kunna lösa specifika brott. 

Temat “Den behövande polisen” innefattar inlägg av den sort där polisen behöver allmänhetens 

hjälp där iakttagelser och vittnesuppgifter efterfrågas. Inläggen innefattar även dimensioner av 

att lyfta allmänheten som den viktigaste orsaken till att polisen lyckas lösa brott:   

Återigen har vi anledning att buga och bocka för tips från allmänheten! Denna gång rörde det en 

större odling av cannabisplantor i Sundbyberg som tack vare er nu aldrig når gatan. En man är 

misstänkt för narkotikabrott. Att ni tipsar polisen är otroligt viktigt och uppskattat. Det är i många fall 

helt avgörande för oss att upptäcka brott[...] TACK! (Polisen Solna, 22 april).  

“Återigen” betyder att tips från allmänheten är ett återkommande inslag i polisens arbete. 

Bugandet och bockandet visar att det är tips som ger resultat. Tack vare allmänheten stoppas 

nu något farligt som var på väg att inträffa, men drogerna i det här fallet når aldrig gatan. En 

person är nu misstänkt och polisen förmedlar att det är viktigt och uppskattat när “ni” tipsar, 

vilket genast gör läsaren till en del av polisens arbete och ett bättre samhälle. Därför får också 

läsaren ett stort och utropande “TACK”. Intressant med dessa inlägg är att det visar på den fria 
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tolkning och otydlighet som finns angående de bestämmelser om som låter meddela att sociala 

mediers plattformar inte ska användas för att larma eller anmäla brott (Polismyndigheten, 

2020). Ytterligare en problematik med denna typ av inlägg exemplifieras genom följande:  

Om det är några platser som ni tycker vi bör titta till så skriv gärna i kommentarerna (Polisen 

Norrtälje, 29 april).  

Polisen efterfrågar och uppmanar allmänheten att lämna uppgifter under privat kontonamn helt 

öppet i polisens kommentarsfält om specifika platser som polisen borde titta till. Polisen 

använder nu sitt konto för att få in nya tips på platser man tidigare inte vetat om, eftersom man 

då inte varit i behov av att “titta till” dessa. Goffman påpekar att oavsett vilka mål eller motiv 

som ligger bakom scenframträdandet, i detta fall polisens inlägg, finns det alltid ett intresse att 

kontrollera andras beteende och reaktioner. Han säger att denna påverkan sker genom uttryck 

som får andra att självmant handla enligt “skådespelarens” plan (Goffman, 2014: 13). Polisens 

ordval i inläggen om att lyfta in allmänheten som avgörande för polisen i syfte att lösa brott 

och att man kan meddela i kommentarsfältet om tips genom uppmuntran skapar och återskapar 

polisen intrycket om att allmänheten ska handla i enlighet med polisens intresse när de behöver 

det. 

Den uppläxande polisen 

Polisen framställer sig här som den uppläxande storebrodern och den makt som vet hur något 

verkligen ligger till och ska hanteras. Det är också här polisen varnar eller slår larm via 

Instagramkontot om vad allmänheten bör se upp för eller hålla utkik efter. Ibland ges korta 

kommandon via polisens konto såsom: ”VARNING FÖR FALSKA POLISER!” (Polisen 

Södertälje, 17 februari). Vi får genom detta reda på att det är något vi bör se upp för, falska 

poliser. Kort och gott varnas vi för dessa vilket betyder att människor sett, hört och råkat ut för 

dessa. Vidare information om vart, eller hur dessa falska poliser verkar lämnas inte.  

Läsarna dirigeras även hur de ska bete sig och inte bete sig ute i samhället, i stort som smått. 

Hur brott ska hanteras, Coronakrisen eller hur vi som människor ska bete oss mot varandra 

tycks polisen veta mycket om och vilja dela med sig av. Även om lagar och regler efterföljs, 

kan läsaren exempelvis få en moralisk uppläxning: 

Kom ihåg att INTE blinka/varna medtrafikanter, ni vet inte om ni varnar en exempelvis efterlyst person 

eller någon som kör onyktert (Polisen Norrtälje 29 januari). 
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Att man uppmanas komma ihåg något, innebär att polisen meddelat detta tidigare och/eller att 

det är något läsaren inte får glömma bort eller förbise. Ett “INTE” i versaler antyder att detta 

ändå görs, medtrafikanter varnar varandra när polisen gör kontroller. Som förstärkning används 

den ideala gärningspersonen som är efterlyst eller än värre, påverkad av något, vilket genast 

gör situationen till en fara för alla som vistas på vägarna. Enligt teorin om intrycksstyrning 

säger det här att uttrycken som förmedlas via Instagram är till för att överföra ett uttryck eller 

en aktivitet till publiken (Goffman, 2014: 12). Publiken uppmanas här göra som polisen säger. 

Eftersom det heller inte är något läsaren direkt kan kontrollera riktigheten i, kan polisen genast 

kan framstå som ärlig, oroad och uppmanande. Det förs ingen statistik om förare som blinkar, 

hur ofta detta sker eller var polisen gör dessa kontroller varför det är svårt att hävda uttalandets 

oriktighet eller allvar som läsare. Vidare framställer polisen sig i många fall som överlägsen: 

I mångas ögon är våra primära arbetsuppgifter att gripa och lagföra brottslingar. Spännande bilder 

på dramatiska gripanden genererar kommentarer och klick. Men bortom allt detta finns en typ av 

arbetsuppgifter som ni nästan dagligen kommer i kontakt med; psykisk ohälsa. Det blir inga 

tidningsrubriker och inga anmälningar till brottsstatistiken. Men det kan rädda liv (Polisen Norrtälje, 

17 februari). 

“I mångas ögon”, innebär att det inte ser ut så från polisen ögon, och “våra arbetsuppgifter” 

särskiljer polisen från andra. Det finns viktigare saker än spännande dramatiska bilder som 

genererar klick, nämligen de arbetsuppgifter polisen jobbar med varje dag, psykisk ohälsa 

exempelvis. Polisen verkar ”bortom allt detta” som ingen ser, eftersom det inte syns i statistiken 

eller ger tidningsrubriker. Avslutningen visar dock att detta arbete, som är så osynligt, är bland 

det viktigaste, det kan rädda liv. Uppläxningen kommer i att även de arbetsuppgifter som inte 

syns, utför och sysselsätter polisen. Enligt Goffman försöker polisen här presentera en idealbild 

av sig själv genom att presentera en ideal (negativ) bild av något annat (Goffman, 2014: 25). 

Genom att exempelvis framställa något som så starkt går emot samhällets normer, framställs 

samtidigt den som påtalar detta negativa som ideal. På så sätt använder man den ideala bilden 

i andra syften än vad som ordagrant uttalas. Först då kan man uppnå det som Christie kallar för 

fullständig legitim status, i det här fallet som ideal polis (Christie, 1986: 47). 

Den mänskliga polisen 

Under det här temat presenterar polisen sig själv som den mänskliga, snälla och omvårdande. 

Polisen är också ”bara människa” som alla vi andra och hjälper till och bryr sig om saker som 

egentligen står utanför arbetsuppgifterna som polis. Många gånger antyder polisen att man 
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gått utanför sina ordinarie arbetsuppgifter, trots att de arbetsuppgifter som inte tillhör det 

ordinära ändå tillhör arbetet. Framförallt är det de svaga i samhället som framstår som 

behövande av en hjälpande hand, som exempelvis: 

Under förmiddagen så fick polisen in samtal om en man som gick på påfarten E4:an.Polispatrull åker 

dit och träffar på en man som hamnat fel, mannen skulle till sitt äldreboende men gick fel. Självklart 

så hjälper polispatrullen mannen att ta sig hem. Vi får hjälpa våra äldre, speciellt i dessa tider (Polisen 

Huddinge, 2 april). 

Polisen vet här hur man ska presentera något för att kunna styra intrycket som snäll och 

medkännande. Både mannen och polisen framställs på visst sätt för att framkalla en viss 

reaktion hos läsaren. Vi får reda på att det är ett samtal som inkommit, inte ett larm, vilket det 

hade kunnat vara om det exempelvis var tonåringar på vägen. Mannen har hamnat fel då han 

skulle till äldreboendet, vilket meddelar att det är en äldre person. Att han hamnade fel, antyder 

att han är eller kan ha varit förvirrad vid tillfället. “Självklart så hjälper polispatrullen mannen 

att ta sig hem” visar på den mänskliga goda sidan hos polisen. Avslutningen i inlägget meddelar 

att “vi får hjälpa våra äldre”, så som polisen gör samtidigt som det finns en antydan till 

uppmaning och att det i så fall finns en avsaknad av denna hjälp i samhället just nu. Från 

Goffman har vi med oss att uttryck är avsiktliga, medvetna och ofta traditionsbundna, sprider 

sig och blir allmänt accepterade (Goffman, 2014: 15). Alltså är detta ett exempel på det som 

Goffman menar är då skådespelaren framställer sig själv i så god dager som möjligt och 

samtidigt använder sig av det svaga, gamla och förvirrade i Christies ideala offerbild (1986: 

48). Genom att definiera hur situationen, vilka känslor som kom till uttryck osv. så kan 

skådespelaren manipulera och överföra uttryck till läsaren om polisen som välvillig (Goffman, 

2014: 16). I kommande citat påtalar polisen istället vad man inte är, men ändå tar på sig: 

Vi är inga psykologer, men vi är medmänniskor och vi blir en objektiv röst, utifrån dimman av ångest 

och oro […] Att vi tar hand om varandra kommer inte göra så att psykisk ohälsa försvinner men vi 

kommer att bygga ett bättre samhälle (Polisen Norrtälje, 17 februari). 

I inledningen på inlägget görs det klart att polis är polis, inte psykolog och detta bör 

särskiljas. Däremot är man som polis även medmänniska och “blir en objektiv röst, utifrån 

dimman av ångest och oro”. Med detta konstaterar man att psykisk ohälsa behöver en 

objektiv röst från polisen, men hur, när eller var denna objektiva röst gör sig hörd får vi inte 

reda på. Detta uttalande tyder på erfarenhet om medmänniskor och psykisk ohälsa. 

Avslutningsvis tycker man sig kunna skapa ett bättre samhälle, om vi tar hand om varandra 

vilket tyder på att “vi” inte gör det. Det råder inte bot på psykisk ohälsa, men bygger upp 
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något bättre än det som nu är. Goffman påtalar att starka känslor och uppvisande av 

kunnighet användas för att öka förtroendet till publiken. Här försöker man både styra 

läsarens intryck om att man bryr sig och samtidigt har “koll på läget”. Spel på känslor är 

därför ett effektivt sätt att styra läsarens intryck, trots att det är av hög risk då överspel istället 

kan rasera förtroendet då man anses skryta eller vara för känslosam (Goffman, 2014: 190). 

Den resultatredovisande polisen 

Att polisen lyckas med och slutför saker är en viktig aspekt att framhålla. Dels verkar det finnas 

ett behov av att rapportera till allmänheten och visa upp, ibland övertydligt och preciserat hur 

många eller hur mycket brott eller insatser som hanteras. Spetskompetenser och utbildningar 

framhålls likaså: 

Dessa fångades in efter att sjöpolisen prejat deras bil av vägen och helikoptern och hundpatrullen 

spårat dem genom flera kilometer svår skogsterräng (Polisen Norrtälje, 14 februari). 

Citatet pekar ut många aspekter gällande polisens metoder och resultat. Vi får reda på att 

polisen har fångat in några personer vilket ger oss resultatet med detsamma, och detta med 

hjälp av sjöpolis, helikopter och hundar, vilka alla har egna arbetsmetoder. Man har prejat en 

bil av vägen vilket höjer dramatiken och påkallar allvaret i metoderna. Poliser har sedan spårat 

i flera kilometer, dessutom i svår skogsterräng. Av inlägget att döma, var detta inget enkelt 

uppdrag, men polisen löste det och gjorde sitt jobb. Via inläggen särskiljer och utmärker polisen 

sina metoder och vilket resultat man kan uppnå genom dessa, exempelvis: 

Under sportlovsveckan kraftsamlar vi för att öka tryggheten i tunnelbanan samt på gator och torg, vi 

färdas bla med tunnelbanan för att snabbare kunna ingripa mot lagöverträdelser, fylla och otrygghet 

(Polisen Vällingby, 29 februari). 

Här lovar polisen att kraftsamla för att öka tryggheten i tunnelbanan, på gator och torg. Löftet 

säger oss samtidigt att det alltså är en för låg säkerhet, framförallt under sportlovsveckan som 

är kommande. Man meddelar att polisen kommer använda sig av tunnelbanetrafiken för att 

snabbare kunna ingripa och åtgärda dessa stundande problemen. Som Bergquist med flera 

(2015: 25) pekar på i tidigare studier handlar mycket av myndigheters information på sociala 

medier om att bygga upp ett förtroende. Viktigt är då den balans som måste finnas mellan mål 

och medel för att verka förtroendeingivande och ärlig. Målet är att öka tryggheten genom att 

använda sig av och öka närvaron i tunnelbanan, något som troligtvis inger förtroende. Goffman 

(2014: 49) menar dessutom att själva framställningen av något går ut på, alternativt ger sken 
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av, att polis och läsare har en speciell relation och viktig funktion. Sportlov antyder att det 

kommer vara fler barn och ungdomar i rörelse i tunnelbanan, barn är ideala brottsoffer, 

ungdomar ideala förövare (Christie, 1986: 48). Genom denna förtroenderelation och ideala 

offer/gärningsperson skapar polisen intrycket av att man använder metoder som ger resultat. 

Genom att förmedla bilden av att man gör rätt och har ”rätt person” som gör det, kan 

särskiljandet av polis och icke-polis göras. Just dessa särskiljande mekanismer bidrar till att 

upprätthålla monopolet på vilka metoder som är legitima, effektiva och vem som får definiera 

situationen, som i detta citat: 

TVÅ HÄKTADE EFTER GRYNINGSRÄD 

Tidig i ottan i torsdags verkställde vi, i samarbete med flera andra enheter, anhållandet av två 

personer misstänkta för inblandning i höstens skjutningar i Stockholms södra förorter. Idag häktades 

männen på sannolika skäl misstänkta för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott. Vi fortsätter 

vårt intensiva arbete mot skjutvapenvåldet - dag som natt! (Polisen Huddinge, 28 februari). 

Rubriken i versaler tyder på dess allvar och akuta angelägenhet som förmedlar att två 

personer häktats i en gryningsräd. Redan i rubriken med ordvalet “gryning” skapas en 

mystisk idealbild av hur det har gått till. Goffman menar att man genom skapandet av 

dramatiska scener skapar en mystiskt idealitet (Goffman, 2014: 65). “Vi” syftar på polisen 

i Huddinge som samarbetar med andra enheter. ”Skjutningar i Stockholms södra förorter” 

behöver inte förklaras närmare, utan just den ordföljden är en konstruktion och en bild 

skapad om ett visst område. Polisen utgår från att läsaren vet vilka områden det talas om 

vilket genast reproducerar fördomarna om det och pekar ut den ideala dåliga platsen. 

Männen är häktade på sannolika skäl, vilket talar för att polisen är rätt ute och har gjort ett 

bra jobb med att fånga in dessa. Mordförsök och grovt vapenbrott förstärker och 

dramatiserar bilden av tillslaget, de misstänkta männen och insatserna som behövts för att 

åtgärda detta ytterligare vilket framhäver bilderna som ideala. Polisen låter även meddela 

att detta hårda och intensiva arbete fortsätter i outtröttlig anda dag som natt, eftersom det 

fungerar? Här skapas den ideala gärningsmannen och brottet som Christie (1986: 54) menar 

behövs för att påskina den ideala motsatsen, den ideala polisen och goda gärningen och ju 

mer den ena idealiska uppsynen är desto mer idealisk blir den andre. 
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Den erfarne polisen 

Under detta tema framhävs erfarenhet hos polisen som vet att något är på visst sätt, eftersom 

det tidigare varit så. Erfarenheten är tätt sammankopplad med bekymmer. Genom erfarenheten 

kan bekymmer upptäckas: 

Många av våra äldre har kanske inte Instagram eller Facebook där vi ofta informerar er och 

uppmanar er att vara observanta på liknande brott. Nu i dessa tider när vi inte har möjlighet att träffa 

våra anhöriga lika ofta som vi skulle vilja, passa då på att ringa ett extra samtal som kanske piggar 

upp och att då dessutom informera om dessa brott (Polisen Järfälla, 12 april). 

Polisen framhäver här en oro över att äldre inte nås av den information som delas av polisen 

eftersom dessa kanske inte har Instagram eller Facebook. Så den erfarne är medveten om att 

viss information inte når vissa grupper i samhället, vilket är bekymmersamt. I Coronatider bör 

vi därför “passa på att ringa ett extra samtal” för att pigga upp och informera om det polisen 

informerar om på sociala medier. Enligt Rudell och Jones (2013) studie från Kanada visade det 

sig att äldre och outbildade använder sociala medier i lägre utsträckning än de under 65. Studien 

visade även att de som följer polisen på sociala medier har större förtroende för polisen i 

allmänhet. Odén med flera skriver dessutom i kriskommunikation 2.0 att myndigheter fått utstå 

kritik för den knappa och homogena följarskara man har på sociala medier, något som gör att 

vissa delar av befolkningen lättare nås av det myndigheter vill förmedla (Odén et al., 2016: 

156). Detta bekräftar också de mål som finns i polisens styrdokument om att verka på Instagram 

just för att nå ut till en yngre målgrupp (Polismyndigheten 2016:9). Intressant är dock att det 

läggs på allmänheten och läsaren att informera “våra äldre” om vissa typer av brott som polisen 

väljer att gå ut med på Instagram. Ett annat exempel på den erfarne polisen visar att länder 

skiljer sig från Sverige gällande rättigheter, skyldigheter och frihet: 

Vi berättade om oss polisen, polisens roll i samhället och vår verksamhet. Vi informerade och 

samtalade om de friheter, rättighet och skyldigheter man har i Sverige. Vilket kan skilja sig avsevärt 

från hur det ser i andra länder (Polisen Vällingby, 31 januari). 

Inlägget låter meddela att polisen först informerat om sin roll och verksamhet i samhället. 

Sedan om grundläggande fri-och rättigheter, men även vilka skyldigheter man som medborgare 

i Sverige har. Dessa aspekter och att det kan skilja sig avsevärt från andra länder väljer polisen 

att förmedla hos en klass för SFI (Svenska för invandrare). Genast reproduceras ett vi och dem-

perspektiv av poliserna via inlägget. Sverige är det som särskiljer sig här, och befinner man sig 

i Sverige finns det vissa regler att förhålla sig till. Polisen framställer sig på så vis som erfaren 
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genom att informera läsaren om att studenterna på SFI fick information om svensk som 

utländsk lag, rättigheter samt skyldigheter.  

Sammanfattande diskussion 

“Den marknadsförande polisen” försöker trissa upp värdet hos polisen. Antingen genom direkt 

reklam av något, exempelvis polisutbildningen eller genom att förespråka och visa hur man 

agerar inom polisyrket. Även kontot i sig gör man reklam för och uppmanar följare att sprida 

och hjälpa polisen med att få fler följare. “Den upplysande polisen” tar på sig en informerande 

roll likt en dagstidning på sina konton. Där uppdateras allmänheten om avslutade och 

kommande operationer, ändringar i lagen eller om praktikaliteter som öppettider och 

borttappade saker. Under “Den behövande polisen” framställer man i texterna ett behov av 

allmänhetens hjälp. Man söker vittnen, uppgifter och tips om vart eller vad polisen kan göra 

tillslag eller finna vissa individer.  

I temat “Den uppläxande polisen” presenteras en ton som är mer uppläxande än 

sammanfogande med polisen. Här varnar polisen om hur man ska och inte ska bete sig, som 

anhörig, medmänniska eller trafikant. Även viss juridik, väderförhållanden och allmänt folkvett 

lär man ut via sociala medier. Med “Den mänskliga polisen” kan polisen visa att den snälla och 

goda medmänniskan finns inom polisen och att polis inte enbart är ett jobb, det finns en 

människa “bakom uniformen”.  

Likt när polisen gör reklam för sin utbildning eller sina sociala medier, presenterar man gärna 

vilka metoder som används och vad dessa resulterar i under temat “Den resultatredovisande 

polisen”. Inläggen speglar att polisens metoder ”ger avkastning” och alltså fungerar. I inläggen 

radar man upp hur många poliser som deltagit i viss insats, hur många man gripit, utdelat böter 

till eller beslagtagit. Ju mer och fler tycks spegla en bättre, smartare och kunnigare polis. Få 

gripanden, böter eller liknande presenteras sällan, och då aldrig som positivt. “Den erfarna 

polisen” lyfts fram, gärna gällande erfarenheter som endast går att tillförskaffa sig som polis. 

Dessa uttalanden gör det svårt att säga emot eftersom de sker utanför Instagram. Erfarenheterna 

säger att människor beter sig illa mot varandra och sig själva, något som höjer dramatiken i 

inläggen och bekymrar polisen.  

Sammantaget för alla dessa teman är att polisen visar upp en sida där man ofta använder 

idealbilder ifråga om äldre, ungdomar, barn, sjuka, mord eller skjutvapenvåld ibland endast 

som exempel för att förstärka något som polisutbildningen, särskilda händelser, 
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vittnesuppgifter, arbetsuppgifter, godhet, resultat och färdigheter som i sin tur alltid kan 

användas för att framhäva polisen eftersom det är en idealbild av hur man gör rätt.  

Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera hur polisen framställer sig själva och sin 

verksamhet via sociala medier. Sammanfattningsvis kan vi besvara våra frågeställningar 

genom att visa att polisen använder och väljer hur olika intryck kan styra bilden av polisen när 

dom ”kliver ut” på Instagram. Detta har gjorts genom att analysera texter som polisen själva 

publicerat på sitt konto. Som teoretiskt ramverk har Goffmans intrycksstyrning och Christies 

idealbilder applicerats på materialet. 

Våra frågeställningar gällde hur polisen framställer sig själva som organisation och sitt arbete 

genom sin kommunikation på Instagram, men även hur de framställer brottsligheten, andra 

personer och situationer. Sammantaget kan vi se att våra teman tillsammans möts i ett 

övergripande tema: “Den föredömliga polisen”. Idealbilder och det uppvisade skådespelet 

förmedlar på olika sätt en övergripande önskan om hur svenska medborgare ska betrakta 

polisen som en förebild och agera eller tänka kring polisen och samhället i stort. Idealbilderna 

används som både roller i framställningarna och som målande exempel för att förstärka “Den 

ideala polisen”. Plattformen Instagram präglas av ett snabbt och föränderligt flöde och för att 

polisen ska kunna verka, synas och förmedla budskap krävs insikt och kunskap om plattformen 

och sina följare, för att på så sätt kunna nå ut till allmänheten. Att hålla dessa masker förenliga 

med varandra och få samtliga konton att förmedla ett budskap i linje med Polismyndighetens 

föreskrifter bör oundvikligen antas vara ett svårt och omfattande arbete.  I den systematiska 

uppdelningen av teman och analysen av dem blir det stundtals svårt att ställa vissa 

analysresultat mot varandra och samtidigt fortfarande kunna identifiera en gemensam och 

genomgående officiell hållning. Skillnaden mellan studiens sju teman är beroende av hur stort 

utrymme som där ges rent känslomässigt. Exempelvis går det att utläsa en distinkt skillnad 

gällande de inlägg som efterfrågar eller belyser information, vittnesförfrågningar eller reklam 

då dessa inlägg till största del är ”kliniskt” utformade. Där förmedlas det som förmedlas ska 

och åsidosätter subjektiva föreställningar eller antaganden. Däremot genomsyras de teman som 

innefattar inlägg där polisen verkar uppläxande, erfarna eller mänskliga, av en känslomässig 
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utsmyckning vilket gör det svårt för polisen att behålla den objektivitet som myndigheten 

förespråkar. Kanske är det kort sagt svårt eller tillochmed omöjligt att lyckas parera budskapet 

med enhetlighet på den korta tid som Instagram kräver. Det är således av stor vikt att inläggen 

på Instagram hänger med i flödet och upplevs aktuella för att på så sätt nå ut till sina följare. 

Kommunikationen i inläggen kommer med största sannolikhet därför inte granskas i den mån 

kommunikation från myndigheter vanligtvis granskas innan det publiceras på exempelvis en 

hemsida. Dessutom bör det också nämnas att inlägg på de olika kontona görs av olika individer, 

även inom ett och samma konto. Plattformens utformning och individens röst framför 

myndighetens kan alltså vara en faktor i sig för att avgöra hur polisen framställer sig själv och 

sitt arbete. Sammantaget kan det dock konstateras finnas en gemensam strävan i de olika 

kontona, den om just framförandet av föredömlighet, som oavsett uttryck, är central och 

genomgående i hur polisen framställer sig själva, sitt arbete och personer eller situationer 

knutna till detta.  

Studiens bidrag 

Vår studie kan bidra med en nyanserad bild av hur myndigheters framställning på sociala 

medier ser ut, i synnerhet polisen via Instagram. Genom tolkning av dessa textinlägg kan både 

djupare perspektiv och förståelse uppnås av hur sociala medier kan användas för andra syften 

än vad första anblick påskiner. Är Instagram exempelvis ett medie där polisen kan nå ut med 

information snabbt till allmänheten, eller är det ett verktyg för att styra följarnas åsikter om 

något? Det går inte att utesluta att myndigheter eller organisationer med flit vilseleder sin 

publik, eller att det höga förtroendet genom detta urholkas. Genom att studien är djupgående, 

på så sätt att vi läst texter som publicerats över fyra månader, där enstaka händelser eller 

fenomen rensats bort anser vi att den synliggör en dubbelhet. Polisen är självklart spridare av 

information via dessa kanaler, men likväl använder myndighetspersoner sig av 

intrycksstyrning. Det betyder att myndighetspersoner som skriver inlägg på polisens Instagram 

är medskapare till att upprätthålla och återskapa den gräns som finns mellan människor och 

grupper. Hur man som följare ska se på polisen och hur polisen ser eller ska se på individer 

utanför myndigheten upprättas via inläggen. Genom att peka ut vad eller vem som är icke 

önskvärd, dem som inte hjälper våra äldre, bryr sig om psykisk ohälsa eller använder 

skjutvapenvåld, talar man genast om för allmänheten vad som är önskvärt, motsatsen. “Vi” 

särskiljs från “dem” under dessa processer. Idealbilder och intrycksstyrning skapas och 

återskapas genom dessa texter och kan användas taktiskt. Hur detta går till beror därför till stor 
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del på hur någon framställer och försöker styra intryck samt hur detta mottas av publiken. För 

att använda Goffmans ord, så menar vi att samhället kan ses som organiserat så att vissa ideal, 

egenskaper eller attribut, ger viss uppmärksamhet, behandling eller socialt värde. Genom att 

skapa eller reproducera dessa kan man skilja på grupper eller individer. Därför skiftar polisen 

hela tiden mellan maskerna av den marknadsförande, upplysande, behövande, uppläxande, 

mänskliga, resultatredovisande och erfarne och försöker styra omgivningens syn genom en för 

tillfället behaglig mask (Goffman, 2014: 21). 

Studiens begränsningar 

Vi har i den här uppsatsen studerat de lokalpolisområden i Stockholm som har ett 

Instagramkonto. På dessa konton har vi läst alla inlägg gjorda från 1 januari 2020 till och med 

30 april 2020, totalt 560 stycken. Därför kan också denna undersökning och fynd bidra med 

kunskap inom fältet. Uppsatsen är emellertid inte på något sätt uttömmande, varken gällande 

analys, teman, metoder eller empiri. Ambitionen var inledningsvis att studera både text och 

bild samt dialog mellan kontoinnehavare och följare. Vår slutsats blev dock att det teoretiska 

ramverket behövt vara bredare och att vi därför behövt betydande mängd mer tid för 

bearbetning och textutrymme för att rättvist kunna presentera det.  

Att studien är begränsad till Stockholm ger endast ett storstadsperspektiv och möjligtvis en 

snäv bild av hur polisen använder sig av sociala medier. Inlägg som publicerats över ett helt år 

för att få med årets alla högtider och helger som ofta innebär omfattande arbetsinsatser för 

polisen hade också kunnat ge uppsatsen mer nyanserat och intressant stoff att analysera. 

Liksom med analys av bild och kommentarer hade detta emellertid krävt en längre tid för 

närläsning och urskiljning av teman. En annan svårighet var att finna relevant forskning på 

området, detta förmodligen då sociala mediers relativt nya intåg och myndigheters användande 

av internet på det sättet. Detta medförde att sökandet efter relevant forskning fick breddas 

ytterligare och behandla endast Instagram, polisen, myndigheter eller sociala medier. Hong 

(2013) och Rudell och Jones (2013) påvisade att ett större förtroende och en större 

tillfredsställelse gentemot polisen fanns hos de som använder sig av sociala medier i 

förhållande till de som inte gör det. I och med att vi undersökt polisens egna konton och hur de 

porträtterar bilden av sig själva och vilka idealbilder som blir synliga kan vi således inte uttala 

oss om det faktiska förtroendet för polisen bland allmänheten. Däremot går det att antyda en 

medvetenhet kring vilka människor som tar del av polisens uppdatering baserat på vad polisen 
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väljer att publicera vilket då skulle kunna betyda att förtroendet bland yngre människor är 

större. Exempel på detta ges under “Den marknadsförande polisen” där polisen riktar 

uppmaning till yngre personer att ska söka polisutbildningen eller under “Den erfarne polisen” 

där polisen informerar om att äldre i lägre utsträckning tar del av informationen som polisen 

vill nå ut med.  

Förslag på framtida forskning 

Vid inledande stund hade vi som mål att även inkludera de bilder som på Instagram postas i 

samband med tillhörande text i analysarbetet. Även kommentarer som följare publicerar under 

ett inlägg och på så sätt skapar en dialog med polisen var av intresse. Detta eftersom val av bild 

i kombination med text förstärker och ger nya dimensioner av tolkning. Dialog säger något om 

sändare och mottagare. Vilka regler finns kring bildpublicering i samband med exempelvis 

information om ett narkotikatillslag eller demonstration? Hur förhåller sig polisen till detta och 

hur förändras innebörden i polisens ämnade syfte med publiceringen? Att även inkludera bilder 

och följarnas egna kommentarer som publiceras på Instagram skulle således kunna vara ett 

fruktbart sätt att i framtida forskning utvidga analys av intrycksstyrning och (ideal)bilder.  

En viktig aspekt, trots polisens kritik mot “nyhetsklick” eller media, är att polisen på Instagram 

ibland använder samma eller liknande retorik som nyhetsmedia och löpsedlar gör. Uppblåsta 

rubriker används för att fånga intresset följt av en dramatisk uppbyggnad med spänning och 

liknande för att sedan innehållsmässigt vattnas ur med inläggets gång, vilket gjort att man 

“lurats” att läsa inlägget. Polisen använder dessutom stundtals en ironisk eller skämtsam ton 

vilket går emot de direktiv man enligt Polismyndigheten ska följa. Både den dramatiska 

retoriken och den skämtsamma jargongen skulle vara spännande att utforska i framtida studier.  

Ytterligare förslag på framtida forskning hade varit att genomföra en komparativ studie dvs. 

använda sig av konton med geografisk spridning i syfte att titta på jämförelser sinsemellan, 

alternativt även inkludera en tidsaspekt och se om inläggen eller kontona skiljer sig åt över tid. 

Det skulle också vara intressant att undersöka om bilden av polisen och vilka idealbilder som 

lyfts fram varierar beroende av vilken typ av socialt medie som används. 
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