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Abstrakt 
 
Titel: "Jag vill inte vara kompis med polisen" 

 

Författare: Maria Roth 

 

Antal sidor: 45 

 

Frågeställning: Hur uppfattar generation Y Polisens närvaro på Facebook? 

Hur kan generation Y:s uppfattningar påverka förtroendet för Polisen?  

 

Bakgrund: Allt fler företag, kommuner och myndigheter ser Facebook som 

ett nytt sätt att kommunicera, skapa relationer och bygga förtroende. Polisen 

har sedan 2011 arbetat med att utveckla sin närvaro i sociala medier och har 

idag ett centralt Facebook-konto och över 100 olika Facebook-sidor utspridda 

på lokalstationerna i landet. Enligt BRÅ (2011) är polisen den myndighet inom 

rättsväsendet som allmänheten har störst förtroende för. Men vad händer med 

förtroendet när polisen flyttar ut verksamheten på Facebook? 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga människor uppfattar 

polisens närvaro på Facebook. Jag vill också utveckla en förståelse för hur 

förtroendet för en myndighet kan påverkas i och med dess närvaro på Facebook.  

 

Metod: Jag har använt mig av en receptionsanalys som forskningsmetod för 

att kunna kartlägga hur generation Y uppfattar polisens närvaro på Facebook. 

Som datainsamlingsmetod har jag använt kvalitativa fokusgruppsintervjuer. 

 

Slutsats: Intervjupersonerna har utvecklat en mer mänsklig bild av polisen i 

och med deras närvaro på Facebook. Att polisen framstår som mer mänskliga 

borde enligt förtroendeteoretikerna leda till en ökad trovärdighet och kanske 

även en mer empatisk inställning hos allmänheten. Min studie visar istället att 

det finns en oro hos generation Y att respekten för polisen på sikt kan avta 

och att förtroendet därmed påverkas negativt.  

 

Nyckelord: förtroende, generation Y, sociala medier, Facebook, polisen  
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1. Inledning 
 

Nedan följer en redogörelse för bakgrunden till ämnet, uppsatsens 
problemformulering, syfte och avgränsningar. 
 

Idag finns hälften av den svenska befolkningen, 4,5 miljoner människor, på 

Facebook. Drygt 3 miljoner av dessa loggar in varje dag och i genomsnitt 

tillbringar svenska användare drygt 75 minuter per dag på Facebook (DN, 

2012).  Allt fler företag, kommuner och myndigheter ser Facebook som ett ny 

kanal för att synas, kommunicera och skapa relationer. Polisen har sedan 

2011 arbetat med att utveckla sin närvaro i sociala medier och har idag ett 

centralt Facebook-konto och över 100 olika Facebook-sidor utspridda på 

lokalstationerna i landet.  

 

"Med vår närvaro i sociala medier vill vi öka dialogen med allmänheten 

genom att vara synliga och tillgängliga där många människor är"  

(Polisen 2013) 

 

Polisen vill bidra till ökad trygghet genom att berätta om arbetet de gör. De 

vill också dela brottsförebyggande information och tips för att minska 

brottsligheten och vill nå ut och få in tips och vittnesuppgifter för att kunna 

lösa ett specifikt brott (Polisen 2013).  

 

Generation Y 

Människor födda mellan år 1984-1994 anses vara den kritiska generationen, 

därav namnet som syftar på "why" (DN 2009). De har växt upp i ett 

föränderligt samhälle där tekniken har skapat nya kommunikationskanaler, 

nya varumärken och nya arbetstillfällen. Generationen har utsatts för ett 

konstant informationsflöde under sin uppväxt och detta har lett till att de 

ständigt står mellan olika valmöjligeter. På grund av detta har de ett kritiskt 

förhållningssätt och vet hur de ska sålla informationen de tar del av. 

Generation Y upplever världen som mer transparant och det är inte ovanligt 

att de ifrågasätter auktoriteter (Parment 2008). 

 
1.1 Problembakgrund 
Enligt BRÅ (2011) är polisen den myndighet inom rättsväsendet som 

allmänheten har störst förtroende för. En anledning kan vara att polisen finns 

nära invånarna i sin myndighetsutövning och de allra flesta kommer då och 

då i kontakt med polisen i olika ärenden. Allmänhetens förtroende för polisen 

är nödvändigt för ett fungerande rättssamhälle. 
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"I en rättsstat är förtroende för rättsväsendet och alla dess instanser en 

grundläggande förutsättning för att medborgarna ska vilja, och våga, delta i 

rättssamhället. Om viljan och benägenheten att anmäla brott minskar, om 

bristande förtroende för polis, åklagare och domstol leder till att utsatta inte 

vill eller vågar ställa upp som målsägande eller vittnen vid utredningar och 

rättegångar etcetera, då blir det svårt för rättsväsendet att bedriva sin 

verksamhet" (BRÅ 2012) 
 

Men vad händer med förtroendet när polisen flyttar ut verksamheten på 

Facebook? 
 

Polisens närvaro på Facebook är inte helt okontroversiell. På Facebook är 

poliserna ofta väldigt personliga och använder ett informellt tilltal med 

mycket humor, något som fått statsvetaren Bjereld (2012) med flera att 

reagera. Han skriver i ett blogginlägg att polisen är en del av statsmakten och 

ska tjäna folket, inte vara en del av folket. Ett exempel som Bjereld (2012) tar 

upp i sitt blogginlägg är en statusuppdatering från polisen i Växjö/Alvesta: 

 

"Ett litet tips till ungdomar. Om du är 16 år gammal, berusad och håller i en 

petflaska full med sprit är det inte särskilt smart att skrika ”F&#K THE 

POLIS” när vi går förbi. Om du tänker göra det ändå se då till att du 

åtminstone kan springa hyfsat fort!! Jag vet inte vad som var mest pinsamt 

för killen som gjorde det inatt – att han blev fångad av en 40år gammal polis 

i full utrustning eller att hans mamma kom till polishuset för att hämta honom 

kl. 03.00." 

 

Inlägget fick över 2 500 kommentarer och lästes av över 800 000 människor 

innan Polisen i Växjö/Alvesta bestämde sig för att stänga ner sidan eftersom 

de ansåg sig inte kunna hantera mängden kommentarer.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga människor uppfattar 

polisens närvaro på Facebook. Jag vill också utveckla en förståelse för hur 

förtroendet för en myndighet kan påverkas i och med dess närvaro på 

Facebook.  
 

Detta syfte samt problemdiskussionen har lett mig till följande 

frågeställningar:  

 

 Hur uppfattar generation Y polisens närvaro på Facebook? 

 Hur kan generation Y:s uppfattningar påverka förtroendet för polisen?  

 

Med uppfattning menar jag hur generation Y tolkar det polisen skriver och 

delar med sig av på Facebook. För att ringa in generation Y:s uppfattningar 
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kommer jag, förutom att ställa konkreta frågor, att presentera ett antal 

exempel på statusuppdateringar hämtade från polisens facebooksida. 

Intervjupersonerna kommer få tycka till och diskutera fritt kring exemplen. 

Deras tolkningar kategoriseras sedan för att slutligen analyseras med hjälp av 

teorier inom förtroende. När jag i fortsättningen talar om förtroende menar 

jag att personen i fråga litar på en institution och att han/hon förutsätter att 

institutionen fyller sitt syfte och agerar på ett ansvarsfullt sätt.  

 
1.3 Avgränsningar 
Jag har valt att begränsa urvalet av intervjupersoner till unga facebook-

användare födda mellan år 1984-1994. Dessa människor tillhör generation Y, 

den kritiska och ifrågasättande generationen (DN 2009). De är dessutom vana 

användare av Facebook och är en av de målgrupper som polisen genom 

Facebook har för avsikt att nå och kommunicera med.  

 

Undersökningen har avgränsats till Facebook eftersom det är den överlägset 

största sociala mediekanalen sett till spridning och användande. Det är också 

på Facebook som polisen är mest aktiv och där flest användare väljer att 

interagera och kommunicera med dem. 

 

Jag har valt att geografiskt avgränsa studien till Oskarshamns kommun i 

Kalmar län, Småland. Detta på grund av tillgången till primärkällor i 

kommunen.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 utgörs av en inledning, som ger en överblick över min studie och 

presenterar uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

I kapitel 2 presenterar jag tidigare forskning inom området för att ringa in 

problemområdet.  

 

I kapitel 3 presenteras mitt teoretiska ramverk. Däri ryms de begrepp och 

teorier som ligger till grund för min studie. Dessa är förtroende, trovärdighet 

och tillit. Jag presenterar även de förtroendeparametrar som kommer 

användas för att förklara intervjupersonernas tolkningar. 

 

Kapitel 4 är ett metodkapitel. Där presenterar jag och argumenterar för mitt 

val av metod. Kapitlet avslutas med en metodkritisk diskussion kring 

uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

I kapitel 5, resultat och analys, presenterar jag mina resultat och analyserar de 

sedan med hjälp av mina förtroendeparametrar. Jag inleder kapitlet med en 

redogörelse för intervjupersonernas uppfattningar av de exempel på 
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statusuppdateringar som användes som stimulimaterial. Därefter analyseras 

uppfattningarna med hjälp av ett antal förtroendeparametrar.  

 

Kapitel 6 är uppsatsens slutdiskussion. Här lyfter jag och utvecklar det mest 

väsentliga av mitt resultat för att besvara mina frågeställningar och diskutera 

förtroende för myndigheter utifrån ett vidare perspektiv.  

 

I kapitel 7 presenterar jag ett antal förslag till vidare forskning. 

 

I kapitel 8, som är det sista kapitlet, presenterar jag mina referenser. 

 

Uppsatsen består även av en bilaga som innehåller den intervjuguide som 

användes under mina fyra fokusgruppsintervjue. 



Maria Roth 
"Jag vill inte vara kompis med polisen" 

8 
 

2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av tidigare forskning inom området 
för att rama in problemområdet och visa varför denna studie är av betydelse. 
 

Det finns inte mycket forskning kring myndigheters användning av 

Facebook. Den forskning som finns handlar framförallt om de sociala 

mediernas möjligheter och hur organisationer bör använda kanalerna i sitt 

kommunikationsarbete. Ofta hör forskningen hemma i ämnet marknadsföring 

snarare än i medie- och kommunikationsvetenskap, men jag har ändå gjort ett 

försök att relatera min undersökning till den forskning som finns. 

 

Fredrik Barkman och Josefin Fridman (2011) har undersökt hur ungdomars 

förtroende för svenska banker påverkas av bankernas närvaro på Facebook. 

Denna studie har inte helt oväntat varit en inspirationskälla i mitt 

uppsatsarbete.  

 

Studien visar att målgruppens förtroende för svenska banker är relativt stort 

och att detta beror att banken är en institution och är underordnad 

banksekretessen. Det beror också på bankernas goda relationer till kunderna. 

Den personliga relationen är viktig för kunderna, vilket enligt författarna gör 

bankernas satsningar på Facebook tveksamma. Bankerna i undersökningen 

verkar dessutom inte ha något tydligt syfte med sin närvaro på Facebook och 

informationen som finns räcker inte. Författarna konstaterar att den sociala 

närvaron på Facebook inte är tillräcklig och att ett kvalitativt, 

individanpassat, personligt och professionellt svar från banken är mer 

förtroendeingivande än ett snabbt svar på Facebook (Barkman & Fridman 

2011). 

  

Rhoda C. Joseph (2012) har i en studie av myndigheter på webben 

identifierat ett antal risker med att finnas närvarande i sociala medier. 

Författaren har identifierat tre typer av risker; kommunikationsrisker, 

operativa risker och politiska risker.  

 

Författaren delar in kommunikationsriskerna i tre huvudkategorier;  

 

 Omission (underlåtenhet): att viktig information exkluderas från ett 

meddelande. 

 Misinformation (desinformation): att informationen som presenteras 

medvetet är osann eller förvrängd.  

 Compromise (kompromiss): att intern, konfidentiell information 

läcker från myndigheten.   
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Om myndigheterna presenterar information av detta slag kan det resultera i 

att användarna själva väljer att exkludera viktig information eller lägga fram 

falsk information i kommunikationen med myndigheten. En annan 

konsekvens kan bli att användarna tappar förtroendet för myndigheten. Med 

operativa risker menar Joseph (2012) att det är viktigt att rätt person har 

tillgång till kontona och att det är tydligt vem som är ansvarig för innehållet 

som delas. Konton som inte aktivt administreras och övervakas kan utsättas 

för skräppost och därmed äventyra användarnas identitet. 

 

När det gäller politiska risker menar Joseph (2012) att myndigheter får 

mycket input från medborgarna i och med att sociala medier gör direkt 

kommunikation möjlig. Följer myndigheten upp all input ökar den deltagande 

styrningen, medan politiska målet blir åsidosatt och riskerar att inte uppnås. 

Skulle myndigheten istället välja att inte följa upp medborgarnas input finns 

en risk att medborgarna vänder dem ryggen. 

 

Strategiskt planerande, en effektiv styrning och realistiska förväntningar är 

enligt Joseph (2012)  ingredienserna för myndigheterna att komma längre och 

bli skickligare i sin användning av sociala medier. 

 

Mihail Vladimirov Donchev (2012) skriver att företag har börjat inse att de 

måste förtjäna intressenternas förtroende och att relationen bygger på 

ärlighet, en vilja att kommunicera och fastställande av gemensamma mål. 

Företag ser inte sociala medier enbart som en kanal för marknadsföring, utan 

även som ett verktyg för att bygga relationer. Genom att vara transparentera 

och ärliga och använda sociala medier som en plattform för 

rekommendationer, information och för att skapa värde kring en tjänst inser 

företagen att de kan skapa relationer med sina kunder. Goda relationer med 

kunderna är i sin tur det som krävs för att kunna göra affärer. 

 

Kaplan och Haenlein (2010) listar fem punkter som visar hur företag bör 

agera i sociala medier: 
 

 Var aktiv: sociala medier handlar om interaktion och att dela med sig 

av innehåll. Innehållet som publiceras måste därför alltid vara 

uppdaterat och aktuellt. Företag och organisationer ska alltid 

uppmuntra till dialog och diskussion. 
 

 Var intressant: det är inte intressant att prata med någon som är tråkig. 

Första steget att bli mer intressant är att lyssna på användarna. Vad 

vill de höra? Vad vill de diskutera och varför? Utifrån detta kan 

organisationen sedan försöka utveckla dialoger. 
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 Var ödmjuk: företag ska inte försöka ge intryck av att veta mer om 

sociala medier än vad de verkligen gör. Det handlar om att vara 

ödmjuk mot de sociala medierna som kanal och mot de människor 

som har lång erfarenhet av kanalen.  

 

 Var oprofessionell: företag ska inte vara rädda för att göra misstag. 

Genom att skriva på ett oprofessionellt och lättsamt sätt kan 

användarna känna sig mer bekväma. 

 

 Var ärlig: det är inte någon idé att ljuga i sociala medier. Sanningen 

kommer nästan alltid fram ändå.  

 

I detta kapitel har jag genom en presentation av tidigare forskning försökt 

ringa in problemområdet. I nästa kapitel introducerar jag mina centrala 

begrepp och den teori som ligger till grund för studien. 
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3. Teori och centrala begrepp 
 

I detta kapitel presenterar jag det teoretiska ramverket för studien. Jag 
inleder på en övergripande nivå där begreppen förtroende, trovärdighet och 
tillit definieras. Vidare introducerar jag de förtroendeparametrar som 
kommer användas för att förklara intervjupersonernas tolkningar. 

 
3.1 Förtroende, trovärdighet och tillit  
"If someone trusts an institution, it implies that he or she believes that this 

collective entity, on the whole, is competent, fulfils its obligations, and acts in 

responsible ways. Trusting an institution entails having confidence that the 

institution is reliable, observes rules and regulations, works well, and serves 

the general interest. Thus, the notion of trust goes beyond whether 

individuals have a positive or negative attitude toward an institution or 

whether they approve or disapprove of it. Trust refers to a set of beliefs or 

expectations rather than to a purely affective reaction" (Devos, Spini och 

Schwartz 2002, s. 484) 

 

Inom förtroendeforskningen delas begreppet ofta in i två huvudkategorier: 

horisontellt förtroende och vertikalt förtroende. Med horisontellt förtroende 

menas det mellanmänskliga förtroende, det förtroende som förekommer 

mellan två jämlika aktörer. Vertikalt förtroende syftar istället till förtroendet 

mellan medborgare och samhälleliga institutioner. Inom det vertikala 

förtroendet är aktörerna inte jämställda eller likvärdiga utan bygger på en 

asymmetrisk relation (Norén Bretzer 2003). 

 

Hedquist (2002) menar att trovärdighet är en förutsättning för förtroende, 

varför han utgår från Aristoteles begrepp etos. Genom gott omdöme, god 

välvilja och god moral (etos) kan en person uppfattas som trovärdig.  

 

Hedquist (2002) kopplar begreppet förtroende till tre andra viktiga begrepp: 

trovärdighet, tillförlitlighet och tillit. I en kommunikation finns förtroendet 

hos mottagaren medan trovärdigheten finns hos avsändaren. Känner 

mottagaren att talaren är trovärdig finns det med andra ord anledning att 

känna förtroende för denne. Trovärdighet är en viktig förutsättning för lyckad 

kommunikation samtidigt som trovärdighet är en följd av lyckad 

kommunikation. 

 

Det är alltid mottagaren, och inte avsändaren, som avgör om det finns 

anledning att uppfatta en talare som trovärdig, hysa förtroende för denne och 

känna tillit i relationen. Begreppen trovärdighet, förtroende och tillit kan inte 

appliceras på texter utan måste appliceras på de som står bakom texterna, till 

exempel organisationer eller personer (Hedquist 2002). 
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3.2 Förtroende för myndigheter 
Om medborgare inte hyser förtroende för myndigheter kommer de inte vilja 

vända sig till myndigheter med annat än misstänksamhet (Hedquist 2002). 

Enligt Regeringen är medborgarnas förtroende en av förutsättningarna för 

den offentliga sektorns verksamhet: 

 

"Myndigheterna ska iaktta saklighet och opartiskhet och måste ha en hög 

grad av integritet för att inte låta sig obehörigen påverkas. Regeringen vill 

värna denna integritet. Gränsen mellan politik och förvaltning ska vara 

tydlig och det ska vara lätt att utkräva ansvar. Medborgarna ska ha 

förtroende för och känna tillit till sina myndigheter. Medborgarna ska t.ex. 

kunna lita på att myndigheterna leds professionellt och att deras information 

är saklig och korrekt" (Prop. 2009/10:175) 

 

Psykologen Tom Tyler (1989) menar att det som är avgörande för att om 

människor litar på en offentlig institution är att den sköter sig arbete på ett 

sakligt och opartiskt sätt, respekterar alla människors lika värde, inte 

diskriminerar och uppfattas som rättvis i sitt arbete. Polisen skulle enligt 

Tyler (1989) kunna fatta ett ofördelaktigt beslut gentemot medborgarna så 

länge medborgarna uppfattar att beslutet fattats genom rättvisa procedurer. 

Om en institution uppfattas som rättvis i sina procedurer ses den som legitim 

att fatta viktiga beslut, vilket i sin tur innebär att människor litar på att den 

kan fatta kompetenta beslut.  

 

Tyler (1989) menar att det finns två faktorer som påverkar människors 

inställning till och benägenhet att lyda staten. Den första handlar om den 

inställning och det förtroende för statliga institutioner som skapas genom en 

socialisationsprocess i barndomen och som individen sedan bär med sig 

genom livet. Den andra är individens möten med statliga institutioner i vuxen 

ålder. Grundförtroendet som skapades under uppväxten kan med andra ord 

påverkas av möten med de offentliga institutionerna senare i livet. 

 
3.3 Förtroendeparametrar  
Det finns inga absoluta svar på vad som skapar förtroende, däremot har 

forskningen urskiljt framgångsrika sätt att arbeta i de flesta situationer och 

sammanhang. Förväntningarna som finns på en person eller en organisation 

kan påverka hur lätt det är för denne att vinna förtroende (Sandberg 2009). 

Polisen är en myndighet som människor har höga förväntningar på, vilket gör 

det svårare för dem att vinna människors förtroende. Eftersom polisen 

förknippas med ansvar och trygghet räcker det med att en polis missköter sig 

eller inte uppfyller våra förväntningar för att förtroendet för hela 
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myndigheten ska sjunka (Hallikainen 2012). Medborgarna förväntar sig ett 

resultat av investeringen (SOU 2004:47). 

 

Organisationer kan även fokusera på att belysa gemensamma värderingar. 

Delade värderingar och integritet är viktigt för att bygga ett förtroende 

(Mukherjee & Nath 2003). Framförallt handlar det om till vilken grad 

aktörerna har samma övertygelse för vilka beteenden och mål som är viktiga 

(Morgan & Hunt 1994). Delade värderingar kan dessutom bygga långsiktiga 

relationer eftersom de utvecklar band mellan aktörerna (Mukherjee & Nath 

2003).  

 

En annan förutsättning för att skapa förtroende är att det förekommer 

kommunikation. Uppfattar människor att organisationen kommunicerar 

frekvent och kvalitativt i förhållande till relevans, pålitlighet och läglighet 

skapas större förtroende (Morgan & Hunt 1994). Den information som 

förmedlas måste även vara begriplig, tydlig och korrekt för användaren  

 

För att åstadkomma en lyckad kommunikation är det viktigt att läsaren har 

placerats i lämplig mottagarroll och tillskrivits en identitet som passar 

kommunikationens syfte. Om så inte är fallet riskerar kommunikationen att 

inte tas emot på det sätt avsändaren hade tänkt sig (Hellspong & Ledin 1997). 

Att kunna välja ord och stil som passar ämne och målgrupp är enligt 

(Hedquist 2002) en förutsättning för en lyckad kommunikation. Det betyder 

till exempel att man inleder med det folk vill höra om, inte det man helst av 

allt vill berätta. 

 

En avsändares karaktär spelar i en kommunikationssituation stor roll för att 

denne ska framstå som trovärdig. En förutsättning för att man ska känna 

förtroende för ett budskaps avsändare är att denne visar att han/hon vill 

mottagarens bästa. Mottagaren måste kunna identifiera sig med avsändaren i 

något avseende för att en förtroendefull relation ska kunna etableras 

(Hedquist 2002).  

 

Öppenhet och transparens är viktiga begrepp inom förtroendeforskningen. 

För att information ska vara lättillgänglig och åtkomlig krävs det att 

organisationen är öppen. En öppen kommunikation är avgörande för en 

fungerande förtroenderelation mellan polis och medborgare (Aronsson & 

Karlsson 2001). 

 

Ju mer kunskap vi har om en organisation desto större förtroende har vi för 

den (Halliday & Perks 2003). Låg kännedom och bristfälliga kunskaper om 

en organisation kan innebära stora risker. Detta beror på att mottagarna får 

fritt spelrum att tolka ett budskap från organisationen och skapa egna bilder 
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(Dahlqvist & Melin 2010). Kunskap är därmed kanske ett av de viktigaste 

begreppen när det gäller förtroende för rättsväsendet. 

 

Rolf Hedquist (2002) menar att förtroende beror på tre aspekter: 

kunskapsmässig, värderingsmässig och handling. Den kunskapsmässiga 

aspekten handlar om tidigare erfarenheter av organisationen i fråga och den 

värderingsmässiga aspekten har att göra med inställning till organisationen. 

Den tredje aspekten, handlingen, avser benägenheten att orientera sig mot 

organisationen. Är man till exempel beroende av den, nyttjar man dess 

tjänster regelbundet och så vidare. 

 

3.4 Förtroendeparametrar sociala medier 
Vid kommunikation online, det vill säga på Internet och i sociala medier, kan 

vi använda parametrarna för traditionellt förtroendeskapande med vissa 

tillägg. Öppenhet är fortfarande en viktig parameter och på Internet sker detta 

genom kommunikation och interaktion (Mukherjee & Nash 2007).Genom att 

vara transparent och bjuda in till delaktighet kan en organisation arbeta med 

sitt förtroende. (Stakston 2011). 

 

Andra viktiga förtroendeparametrar är informationskvalitet, som inkluderar 

tillförlitlighet, relevans och fullständighet, och svarskvalitet. Med 

svarskvalitet menas hur snabbt organisationer svarar på till exempel 

kommentarer och frekvensen på svaren (Mukherjee & Nash). Att delta i 

konversationer online hjälper till att bygga organisationens trovärdighet 

(Stakston 2011). 

 

Stakston (2013) menar att följande ledord kan fungera som utgångspunkter 

vid val av statusuppdateringar på Facebook. Dessa perspektiv återfinns även i 

polisens kommunikationspolicy. 

 

 Professionalism och effektivitet 

 Tillgänglighet 

 Engagemang och rättvist bemötande 

 Uppmärksamhet och stödjande 

 God service 

 

Ledorden kan fungera som riktlinjer och påminner om att till exempel 

undvika ironi eftersom det kan misstolkas och i förlängningen leda till att 

polisen inte anses professionell. Att utgå från ledorden ger bra förutsättningar 

för att bygga förtroende genom kommunikation i sociala medier (Stakston 

2013). 
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3.5 Operationalisering  
Med ovan presenterad teori kan jag konstatera att flera olika parametrar inom 

ramen för vad som skapar förtroende hänger samman. I figuren nedan 

sammanfattas de förtroendeparametrar jag identifierat, och som längre fram i 

uppsatsen kommer användas för att förklara intervjupersonernas tolkningar.  

 

 

Förväntningar 
Gemensamma 

värderingar 
Kommunikation Kunskap Behov 

Hur 

organisationen 

förväntas agera 

Gemensam 

övertygelse om 

viktiga mål 

och beteenden   

 

Öppenhet 

Målgruppsanpassning 

Informationskvalitet 

Svarskvalitet 

Delta i och bjuda in 

till konversationer 

 

Tidigare 

erfarenheter 

Nyttjande 

Beroende 

 

Figur 1 - Förtroendeparametrar 

Med hjälp av parametrarna kommer jag att ringa in vad i intervjupersonernas 

uppfattningar av polisens närvaro på Facebook som i förlängningen kan 

påverka förtroendet. 

 

Jag har i detta kapitel presenterat det teoretiska ramverk som ligger till grund 

för studien. I nästa kapitel redogör jag för studiens tillvägagångssätt och 

metod. 
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4. Metod 
 

I följande kapitel redogör jag för studiens tillvägagångssätt. Jag inleder med 
en kort beskrivning av mina metodval. Därefter presenterar jag det konkreta 
genomförandet av studien. Kapitlet avslutas med en metodkritisk diskussion 
där jag bland annat diskuterar studiens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. 
 

4.1 Receptionsanalys som forskningsmetod 
Jag är i denna studie intresserad av hur generation Y uppfattar Polisens 

närvaro på Facebook och hur det i sin tur kan påverka generationens 

förtroende för Polisen. Receptionsanalysen passar därför bra eftersom den 

studerar det konkreta mötet mellan text och läsare. Den studerar även 

interaktionen och dynamiken i relationen mellan olika genrer av medietexter 

och publikens tolkningar. Receptionsanalysen är dessutom intresserad av hur 

medier påverkar människor (Ekström och Larsson 2011). 

 

Vanligtvis inbegriper en receptionsanalys två sammanlänkande moment: en 

textanalys med syfte att synliggöra textens tänkbara innebörder och en 

undersökning av publikens faktiska tolkningar. Syftet med en 

receptionsanalys är att identifiera generella villkor som präglar 

kommunikationen och bidrar till att skapa särskilda tolkningar hos publiken 

(Ekström och Larsson 2011). I denna studie kommer jag framförallt att 

fokusera på intervjupersonerna tolkningar för att sedan kunna förklara dessa 

med hjälp av förtroendeteorier. 

 

Från början utvecklades receptionsanalysen kring ett intresse för TV, men har 

även använts inom till exempel dagspress. Jag visar i denna studie att den 

även går att tillämpa på ett socialt medium som Facebook.  

 

4.2 Fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod 
För att komma åt publikens tolkningar och uppfattningar använder 

receptionsforskare en kvalitativ undersökningsmetod, främst individuella 

intervjuer men även fokusgruppsintervjuer (Ekström och Larsson 2011). 

 

Jag är intresserad av att studera innehållet i en diskussion, som åsikter, 

attityder, tankar och uppfattningar, varför jag använt jag mig av 

fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod.  

 

Genom fokusgruppsintervjuer är det också möjligt att studera interaktionen 

mellan deltagarna i gruppen, till exempel hur idéer och meningar skapas och 

utvecklas (Ekström och Larsson 2011). Samspelet mellan intervjupersonerna 
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leder ofta till spontana och känsloladdade uttalanden som diskuteras (Wibeck 

2010). 

 

Wibeck (2010) skriver om stimulusmaterial som ett sätt att underbygga 

diskussionen i grupperna. Jag lät intervjupersonerna resonera kring material i 

form av statusuppdateringar hämtade från polisens Facebook-sida. Jag valde 

medvetet fyra exempel som jag visste skulle väcka känslor och diskussion för 

att inte samtalen skulle dö ut för snabbt. Wibeck (2010) föreslår att 

textmaterialet ska delas ut i förväg. Eftersom det på Facebook handlar om 

korta texter och det dessutom är den spontana reaktionen jag är ute efter 

valde jag ändå att dela ut stimulusmaterialet på plats. 

 

Gällande antal grupper och storlek på grupperna följer jag Wibecks (2010) 

rekommendationer. Hon menar att ett lämpligt deltagarantal är fyra till sex 

personer. Består gruppen av fler än sex personer finns en risk att subgrupper 

bildas och att vissa personer inte får chans att komma till tals. Jag intervjuade 

fyra grupper med fyra personer i varje. 

 

Eftersom intervjupersonerna kommer att ha olika bakgrunder underlättar 

strukturerade intervjuer. Detta betyder att jag som samtalsledare kunde 

inbegripa mer i samtalet genom att styra frågorna och gruppdynamiken. Det 

finns en risk att samtalsledaren påverkar för mycket, men eftersom det i 

studien är av stor vikt att samtliga frågor avhandlas är ändå den strukturerade 

intervjun att föredra (Wibeck 2010).  

 
4.3 Val av intervjupersoner 
Mina intervjupersoner är homogena på så sätt att de tillhör samma generation 

och följer Polisen i Oskarshamn på Facebook. Intervjupersonerna bor också i 

samma stad. Eftersom syftet med studien är att undersöka en generations 

generella uppfattning, och inte att jämföra åsikter hos människor med olika 

bakgrunder, bortsåg jag från variabler som klass och ekonomisk status. 

Däremot eftersträvade jag en jämn spridning i ålder. 

 

Urvalet bestod av ett så kallat snöbollsurval. Jag använder med andra ord mitt 

eget kontaktnät för att kontakta potentiella intervjupersoner som i sin tur 

kunde involvera andra. Detta betyder att intervjupersonerna i de flesta 

grupperna kände varandra, något som både var en fördel och nackdel. En 

fördel för att de som kände varandra sedan tidigare var bekväma med sina 

kompisar och därmed vågade vara sig själva. En nackdel för att vissa ämnen 

kanske inte togs upp eftersom gruppmedlemmarna tog dem för givet. 

(Wibeck 2010). Jag anser dock att fördelarna i det här fallet vägde upp 

nackdelarna.  
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4.4 Datainsamling 
Intervjumanualen som används är uppbyggd efter Wibecks (2010) så kallade 

frågebatteri. Den består av öppnings-, introduktions-, övergångs-, nyckel och 

avslutningsfrågor. Innan jag började intervjuerna visade jag en kort 

introduktionsfilm där polisen själva berättar om varför de finns i sociala 

medier (Polisen 2013) Intervjuerna inleddes sedan med öppningsfrågor, till 

exempel om ålder och utbildning, som syftade till att deltagarna skulle lära 

känna varandra (dessa frågor ställdes dock inte i grupperna där personerna 

redan kände varandra). Därefter ställdes introduktionsfrågorna där ämnet 

introduceras. Detta för att underlätta interaktionen mellan intervjupersonerna 

och för att de skulle få en känsla för ämnet och börja tänka på Polisen, 

Facebook och förtroende i kombination. Sedan ställdes övergångsfrågor som 

var uppbyggda kring den teoretiska referensramen och gick djupare in på hur 

intervjupersonernas generella bild av polisen ser ut. Därefter följde 

nyckelfrågor som handlade om hur intervjupersonerna resonerar kring och 

uppfattar polisens närvaro på Facebook (Wibeck 2010). 

 

I en fokusgruppintervju utvecklas relativt snabbt en dynamik mellan 

deltagarna där intervjupersonerna positionerar sig i förhållande till varandra. 

Detta kan vara positivt eftersom intervjupersonernas tolkningar av texten kan 

bli synlig i diskussionen, men de kan också vara spontana på så sätt att de 

inte svarar på frågan.  

 

Det finns dessutom alltid en risk att någon blir "opinionsledare" och att 

åsikter och reaktioner som avviker från opinionsledaren inte yttras. Här hade 

jag som samtalsledare en viktig roll eftersom jag kunde styra samtalet genom 

mina frågor (Wibeck 2010). Jag försökte dessutom se till att samtliga 

intervjupersoner fick lika stort utrymme i diskussionen genom att till exempel 

vända mig direkt med en fråga till en person som varit tyst länge. 

 

Alla intervjuer spelades in för att sedan skrivas ut, kodas och analyseras. I 

analysen sökte jag och identifierade kontexter och mönster bakom 

diskussionen inom de olika frågeområdena, för att sedan kunna göra en 

samlad tolkning och dra slutsatser.  

 

För att kunna kategorisera intervjupersonernas olika tolkningar använde jag 

Schrøders (2000) analysmodell. Schrøder (2000) visar i sin trestegsmodell tre 

huvudtyper av tolkningar: sympatiska tolkningar, cyniska tolkningar och 

skeptiska tolkningar.  

 

De sympatiska tolkningarna kan beskrivas som en positiv reaktion. 

Intervjupersonerna visar förståelse och accepterar budskapet som texten på 

Facebook förmedlar. De cyniska tolkningarna kan beskrivas som negativa 

reaktioner. Intervjupersonerna vill inte alls acceptera textens budskap. De 
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ifrågasätter och kan i värsta fall avfärda det som skrivits som felaktigt. Den 

skeptiska tolkningen uttrycker betydligt mer neutrala och ifrågasättande 

åsikter. Intervjupersonerna accepterar budskapet men är samtidigt 

ifrågasättande. Detta blir extra tydligt om intervjupersonerna till exempel 

ställer frågor (Schrøder 2000). 

 

För att kunna besvara min frågeställning förklarar jag sedan 

intervjupersonernas tolkningar av texterna med hjälp av ett antal 

förtroendeparametrar hämtade ur förtroendeteorier.  

 
4.5 Metodreflektion 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som främst används 

inom den kvantitativa forskningen. Att uppnå total reliabilitet och validitet är 

inte möjligt på samma sätt inom kvalitativa studier som i kvantitativa, 

eftersom att den egna tolkning hela tiden är närvarande och därmed präglar 

resultaten (Wibeck 2010). 

 

4.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet som är en annan term som ofta används för att 

beskriva samma sak, handlar om vilken mätnoggrannhet som finns i en 

mätning. För att höja reliabiliteten i en fokusgruppsundersökning föreslår 

Wibeck (2010) att flera forskare oberoende av varandra ska utföra en 

översiktanalys som jämförs och diskuteras. Denna undersökning har tyvärr 

inte haft tidsmässiga utrymmen för detta. Däremot har intervjuerna 

genomförts av samma moderator vilket ökar reliabiliteten (Wibeck 2010). 

Hade studien genomförts att två författare hade det dock funnits större 

möjligheter att undvika feltolkningar vid transkriberingen. Detta skulle enligt 

Wibeck (2010) skapa ett kvantitativt mått av reliabiliteten. 
.  

4.5.2 Validitet 
Validitet i en undersökning handlar om hur meningsfull och relevant 

undersökningen är. De tolkningar och observationer som kan tillskrivas 

studiens resultat har att göra med den trovärdighet som studien kan uppvisa. 

Huvudsyftet med min studie var att ta reda på hur generation Y:s förtroende 

för polisen kan påverkas av deras närvaro på Facebook. Eftersom min 

primärdata baserats på intervjuerna i fokusgrupperna, det vill säga 

människors åsikter och attityder, anser jag att studiens validitet är tillräcklig 

(Wibeck 2010). 

 

En risk jag varit medveten om är att användandet av stimulusmaterial kunnat 

leda till att intervjupersonerna letat efter och jämfört skillnader i materialet, 

istället för att fokusera på polisens användande av Facebook som helhet. Jag 

anser dock att användande av stimulimaterial i det här fallet var nödvändigt 

för att få igång diskussionen. Jag bedömer kvaliteten på intervjuerna som hög 
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eftersom intervjupersonerna ofta tog upp andra exempel som de läst eller sett 

på Facebook. 
 

4.5.3 Generaliserbarhet 
Genrealiserbarhet innebär att man utifrån en specifik studies händelser kan 

bidra med kunskap som kan användas ur ett generellt perspektiv (Ekström 

och Larsson 2010). Eftersom detta är en kvalitativ studie går det givetvis inte 

att dra någon statistisk generalisering. Det intressanta i studien och det som 

kan generaliseras är mina analytiska poänger, det vill säga vad i polisens 

kommunikation på Facebook som kan påverka generation Y:s förtroende. 

Eftersom jag avgränsat min studie till Oskarshamn är det möjligt att resultatet 

skulle se annorlunda ut om jag hade undersökt ungdomars uppfattningar om 

polisen eller andra myndigheter i andra kommuner. Jag anser ändå att 

uppsatsens resultat kan spegla denna form av kommunikation även i övriga 

delar av landet, eftersom det är kommunikationen i sig som är det intressanta 

och inte ett antal personers uppfattningar.   
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5. Resultat och analys 
 

I kapitlets första del redogör jag för intervjupersonernas uppfattningar och 
tolkningar av de fyra statusuppdateringar som visades upp och diskuterades 
under intervjuerna. I kapitlets andra del analyseras intervjupersonernas 
uppfattningar utifrån det teoretiska perspektivet, med hjälp av ett antal 
förtroendeparametrar.  Tredje och sista delen i kapitlet är en sammanfattning av 
det viktigaste och mest intressanta som framkommit  i studien. 
 

5.1 Tolkningar 
Människor tolkar och uppfattar texter på olika sätt och för att i detta första 

avsnitt kunna kategorisera intervjupersonernas olika tolkningar av innehållet 

på polisens Facebook-sida tillämpas Schrøders (2000) trestegsmodell.  

 

De sympatiska tolkningarna kan beskrivas som en positiv reaktion. 

Intervjupersonerna visar förståelse och accepterar budskapet som texten på 

Facebook förmedlar. 

 

De cyniska tolkningarna kan beskrivas som negativa reaktioner. 

Intervjupersonerna vill inte alls acceptera textens budskap. De ifrågasätter 

och kan i värsta fall avfärda det som skrivits som felaktigt.  

 

Den skeptiska tolkningen uttrycker betydligt mer neutrala och ifrågasättande 

åsikter. Intervjupersonerna accepterar budskapet men är samtidigt 

ifrågasättande. Detta blir extra tydligt om intervjupersonerna till exempel 

ställer frågor. 

 
Figur 2 - Schrøders (2000) trestegsmodell 

Sympatisk 
tolkning  

• Positiv reaktion 

• Läsaren visar 
föståelse och 
accepterar 
budskapet som 
texten förmedlar 

Cynisk 
tolkning 

• Negativ reaktion 

• Läsaren är inte alls 
villig att acceptera 
textens budskap 

• Läsaren 
ifrågasätter och 
kan i värsta fall 
avfärda det som 
skrivs som 
felaktigt 

Skeptisk 
tolkning 

• Neutral reaktion 

• Läsaren accepterar 
budskapet men är 
samtidigt 
ifrågasättande. 
Detta blir tydligt 
om läsaren t.ex. 
ställer frågor.  
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Nedan följer en sammanställning av hur intervjupersonerna uppfattade och 

tolkade de fyra statusuppdateringar som användes som stimulusmaterial 

under intervjuerna. Tolkningarna delas in, enligt Schrøders trestegsmodell, i 

sympatiska, skeptiska och cyniska tolkningar. 

 

5.1.1 Statusuppdatering 1 
 

 
 

 Figur 3 - Exempel 1 (Polisen i Oskarshamn 2013) 

 

Övervägande sympatiska tolkningar 
De flesta intervjupersonerna ställer sig positiva till detta exempel och tycker 

att polisen har flera goda poänger. De sympatiska tolkningarna dominerar, 

även om vissa är skeptiska till uppdateringen eftersom polisen upplevs 

moralpredika. Några cyniska tolkningar förekommer inte alls. Nedan ges ett 

antal exempel på hur intervjupersonerna reagerat på statusuppdateringen. 

 

Sympatiska tolkningar 

Detta exempel uppfattas generellt som positivt och intervjupersonerna förstår 

polisens syfte med uppdateringen, att de med ett konkret exempel försöker få 

igång tankarna och spela på människors känslor.  Nedanstående citat visar att 



Maria Roth 
"Jag vill inte vara kompis med polisen" 

23 
 

intervjupersonerna accepterar budskapet och att de försöker reda ut varför 

polisen skrev som han skrev: 

 

1. "Dom vill ju att man ska förstå hur det skulle kännas... dom vill skapa en 

känsla för att man ska ta det mer på allvar på något sätt" (SR, 24 år) 

 

2. "Det finns ju en verklighetsanknytning till det här. Istället för att bara säga 

'varna inte trafikanter' så ger dom faktiskt ett litet exempel på vad som kan 

hända" (JN, 24 år) 

 

3. "I vissa fall kan det vara svårt att förstå polisens handlande men med ett 

litet exempel kan dom få fram ett annat synsätt på den här situationen" (MP, 

27 år) 

 

4. Man måste ha något att hänga upp det på för att det ska fastna. Det här är 

ju verkligen något att hänga upp det på. Man målar en bild, man kommer 

ihåg det på ett annat sätt" (SR, 24 år) 

 

5. Eftersom det här är något man inte ska göra tycker inte jag att polisen gör 

något fel som skriver det här. Dom vill ju motverka det. Det är ju faktiskt så, 

man ska hålla hastigheterna (EÖ, 22 år) 

 

Skeptiska tolkningar 

Några intervjupersoner upplever att polisen försöker moralpredika genom 

denna statusuppdatering. De tycker till exempel att ett exempel hämtat ur 

verkligheten hade fungerat bättre och varit mer effektfullt. 

 

1. "Han kan få informera mig, men han behöver inte ge mig dåligt samvete. 

Varför kan dom inte bara skriva 'fartkontroller har vi för att...' och ja, varför 

dom har det?" (PO, 25 år) 

 

2. "Det hade gett mer om det hade varit en sann historia, tycker jag. Om det 

är en sann historia är det något som har hänt, och det kan ge en starkare 

känsla" (SR, 24 år) 

 

3."Ja och en sann historia hade kanske inte gett mig det här 'åh 

moralpredikan' på samma sätt som ett fiktivt exempel gör. Nu känns det 

verkligen som att det här har inte hänt 'men det skulle kunna hända, så varna 

inte nästa gång'" (JN, 24 år) 

 

4. "Det blir lite moralpredikan, lite mamma-aktigt" (MN, 24 år) 
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5.1.2 Statusuppdatering 2 
 

 
 

 Figur 4 - Exempel 2 (Polisen i Oskarshamn 2013) 

Cyniska och skeptiska tolkningar dominerar 

I detta exempel upplever intervjupersonerna att polisen gått för långt och det 

förekommer därför endast cyniska och skeptiska tolkningar. 

Intervjupersonerna anser att språket är oprofessionellt och tycker att polisens 

egna åsikter tar för mycket plats.   

 

Cyniska tolkningar 

Nedanstående citat visar att intervjupersonerna tycker att åsikterna är för 

personliga och att uppdateringen därför upplevs som oprofessionell. Några 

menar också att det inte är helt genomtänkt att ta upp ungdomsfylla på detta 

sätt.  

 

1. "Jag vill inte veta vad en enskild polis tycker på Facebook. Polisen på 

Facebook, för mig är det gruppen polisen" (SR, 24 år) 

 

2."Om Polisen skriver på Facebook vill man väl mer att dom ska... alltså 

visst, dom får gärna kännas som medmänniskor, men dom ska ändå har en 

professionell roll. Det här känns inte professionellt alls" (EK, 24 år) 

 

3. "När det gäller ungdomsfylla... det är så svårt att döma det. Dom vet ju 

egentligen inte, dom har inte varit med så länge... det kan lätt gå över styr. 

Känns som lite fel målgrupp att rikta sig mot när det gäller att reta och 

förlöjliga. Det hade varit annorlunda om det hade varit ett gäng i 35-

årsåldern" (DF, 23 år) 

 

4. "Det är ju inte det här jag vill läsa när jag letar på polisens Facebook. Det 

skapar bara irritation" (SB, 21 år) 

 

5. "Det känns som att dom försöker göra det mindre än vad det är. Dom 

liksom bagatelliserar slagsmål" (MN, 24 år) 
 

Skeptiska tolkningar 

I nedanstående citat försöker intervjupersonerna förstå polisens syfte med 

uppdateringen. De accepterar budskapet men ifrågasätter om det verkligen 
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inte finns bättre sätt att lägga fram informationen på. Här är det tydligt att 

intervjupersonerna efterfrågar mer fakta och mindre personliga åsikter.  

 

1. "Alltså det är ju inte sånt här dom ska skriva egentligen... men det är ju 

inget fel heller. Jag tycker det är lite för personliga tankar" (SB, 21 år) 

 

2. "Jag tycker inte att det här är en polissak, jag tycker att det här är hans 

personliga åsikt" (SR, 24 år) 

 

3. "Istället för att göra sig lite roliga över det kanske dom borde beklaga sig 

över det. Ett sätt att gå som kanske är lite 'suck' är att ta upp det här med 

fyllan och att alla inte kan hantera det istället. 'Känner du nån som inte kan 

hantera alkohol, kontakta AA' eller nåt sånt. Det skulle kanske vara den mer 

vuxna versionen" (JS, 24 år) 

 

4. "Han skriver 'vissa ville visst boxas på läppen' Då kan han väl istället 

skriva 'det förekom boxning' eller vad man säger. Ja men istället för att vara 

sån där översittare. Då blir man mest irriterad när man läser det" (JP, 22 år) 

 

5. "Det känns som om de försöker skriva det på ett för snällt sätt. De kunde 

väl lika gärna skrivit sanningen, att vissa blev för fulla och hamnade i 

slagsmål. Det är typ dolda budskap" (FR, 23 år) 

 

6. "Jag tycker man kan twista det till ibland och ha lite kul med. Men man 

behöver ju inte skriva såhär" (EP, 22 år) 

 

Intervjupersonerna har inget emot att polisen använder humor på Facebook, 

men de är överens om att det är en skör tråd. De tycker att humorn måste 

användas i rätt sammanhang för att förtroendet för polisen ska upprätthållas.  
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5.1.3 Statusuppdatering 3 
 

 
 
 Figur 5 - Exempel 3 (Polisen i Oskarshamn 2013) 

Skeptiska och cyniska tolkningar dominerar 

Även i detta exempel är det de skeptiska och de cyniska tolkningarna som 

dominerar. Några intervjupersoner försöker förstå polisen genom att sätta sig 

in i deras situation eller genom att ifrågasätta flickans handlande. De flesta 

tycker dock att det återigen är för personligt, att polisen belyser fel saker och 

menar att detta är något polisen borde berättat hemma vid frukostbordet 

istället. Några reagerar väldigt negativt och tar direkt ungdomarnas parti. 

 

Sympatiska tolkningar 

Dessa uttalanden visar hur de två intervjupersonerna tar polisens parti genom 

att visa empati och belysa det felaktiga i brottet. 

 

1. "Men det är ju inte lätt att vara polis heller. Att komma till en fest med 50 

dyngraka ungdomar känns ju inte som nåt jättekul" (EP, 22 år) 

 

2. "Det här är ju faktiskt rätt, man ska ju inte ge ut någon annans identitet. 

Det ställer ju till problem. Det är ju inget fel att skriva det, men sen blir det 

ju lite fel..." (EÖ, 22 år) 

 

Cyniska tolkningar 

Intervjupersonerna visar genom dessa uttalanden stort missnöje och de 

ifrågasätter polisens sätt att uttrycka sig på. Dessa personer är eniga om att 

polisen uttrycker sig för personligt och att åsikterna inte hör hemma på 

Facebook, utan snarare vid frukostbordet. Många tar ungdomarnas parti och 

menar att detta bara leder till en sämre relation.  
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1. "Det här känns ju som en jävla historia han drar vid frukostbordet" (MP, 

27 år) 

 

2. "Det känns verkligen som det här är en privatperson. Jag skulle inte vilja 

att det här representerar hela polisen. Det här är en person som skriver 

nånting. Det här är inte hela Sveriges poliskår" (EK, 24 år) 

 

3. "Man ska inte ge sig på ungdomar som festar. Det är klart att dom är 

kaxiga och inte tänker så jäkla långt när dom är fulla. Det är väl ingenting 

att ifrågasätta" (DF, 22 år)  

 

4. "Jag tror att man tar ungdomarnas perspektiv bara för att det är så dåligt 

skrivet, annars hade man inte gjort det" (EÖ, 22 år) 

 

5. "Det är så mycket fokus på vad personerna, dom andra, har gjort. Istället 

för vad polisen själva gör" (PO, 25 år) 

 

6. "Det blir nästan som att de skvallrar. De vill belysa dumma personer, 

personer som handlar dumt, istället för att belysa sitt eget agerande" (MP, 27 

år) 

 

7. De säger ju i stort sett att hon är dum i huvudet som gjorde det här. Jag 

tror att dom bara blir ovänner med ungdomar när det skriver såhär... (MN, 

24 år). 

 

Skeptiska tolkningar 

Även om de flesta intervjupersonerna är negativa till statusuppdateringen 

finns det även dem som försöker förstå syftet och budskapet. De tycker att 

det är bra att polisen berättar om sina ingripande men har synpunkter på hur 

det ska berättas. Många kommenterar även att Oskarshamn är en liten stad 

och att det är lätt att ta reda på vem tjejen är. 

 

1. Då hade jag hellre sett hur polisen tänker vid ingripande på 

ungdomsfester. Man hade hellre velat ha en förklaring till varför och hur 

dom ingriper. Man vill ju inte veta vad de tyckte om helgen" (SR, 24 år) 

 

2. "Dom pinpointar verkligen studenthuset i Kristineberg. Då kan man nästan 

lista ut vem det är som har haft festen och vilka som var där. Speciellt när det 

är en sån här liten stad som Oskarshamn. Så det här var väl inte riktigt 

rumsrent skulle jag vilja säga" (JS, 24 år) 

 

3. "Det dom vill få fram är ju att dom är väldigt nöjda med sin insats. Jag 

tycker inte dom lägger fram det på något bra sätt" (EÖ, 22 år) 
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4. Det är för mycket du-och-jag-nivå. Men samtidigt, det är en svår 

balansgång för man vill kunna nå fram och inte ha allt för auktoritärt språk 

men samtidigt måste man visa lite distans till det hela (JS, 24 år) 

 

5. Formulerar man sig såhär kanske man får lite mer tryck i det än om dom 

skulle haft myndighetsspråket (DF, 23 år) 

 

6. "Bakgrunden framgår ju inte riktigt i det här inlägget. Hon kanske kom till 

festen, skulle inte dricka så mycket men så tryckte hennes kompisar på och då 

blev det fel. Kanske var det första gången hon drack, kanske har hon en dålig 

relation till sina föräldrar. Istället för att vara förstående hånar ju polisen 

den här tjejen" (FR, 23 år) 

 
5.1.4 Statusuppdatering 4 

 
 

 Figur 6 - Exempel 4 (Polisen i Oskarshamn 2013) 

Skeptiska tolkningar dominerar 

De flesta grupper är överens om att syftet med uppdateringen är god och att 

polisen gör rätt i att lyfta frågan. Problemet för intervjupersonerna är sättet 

polisen formulerar sig på och att språket får polisen att framstå som oseriös. 

Några sympatiska tolkningar förekommer inte. 
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Cyniska tolkningar 

De cyniska tolkningar som framkommer av intervjuerna handlar om språket 

och sättet polisen uttrycker sig på. Dessa intervjupersoner efterlyser ett mer 

formellt språk och tycker att polisens egna åsikter tar för mycket plats 

 

1. "Han har ju inte fattat. Han tror ju typ att stan ska anpassa sig till polisen 

istället för att polisen ska anpassa sig till stan" (PO, 25 år) 

 

2. Ja hade ju velat ha ett lite mer formellt språk. Jag gillar inte det här att 

han drar en historia. Det här är något han skulle kunna säga till sin familj 

för att få lite sympati. Det känns som han vill ha likes från föräldrarna" (MP, 

27 år) 

 

3. En statlig myndighet ska inte uttala sig på det här sättet. Så är det ju bara. 

Det blir fel (DF, 23 år)  

 

4. "Han skriver ju faktiskt att alla har olika åsikter om vad som är att hänga 

ut, men det han försöker säga här är ju lite motsatt att det har man ju inte. 

Han vill ju på något sätt säga att det han tycker är att hänga ut är att hänga 

ut" (EÖ, 22 år) 

 

5. "Han är lite diktator. Det jag tycker det är rätt. Tycker ni inte som jag då 

har ni fel" (JP, 22 år) 

 

Skeptiska tolkningar 

De skeptiska tolkningarna var de absolut vanligaste hos intervjupersonerna. 

De försöker förstå syftet med statusuppdateringarna men har svårt att sätta 

fingret på vad det egentligen är. Intervjupersonerna försöker hitta alternativa 

sätt för polisen att uttrycka sig på och diskuterar genom att ställa frågor till 

varandra. Detta visar att de inte riktigt har bestämt sig för vad de tycker. 

 

1."Men eftersom det är så många som reagerar kanske han skulle ta lite 

lärdom han med. Man möter ju på såna hela tiden, på jobbet och i fotbollen 

och överallt. Istället för att bara säga att man inte har gjort något fel kanske 

man skulle kunna lära sig något av det. Alltså är det många som blir 

upprörda av det kanske han skulle gå ut och skriva att han ska tänka mer på 

hur han skriver och hur han formulerar sig" (EP, 22 år) 

 

2. "Det blir lite konstigt när han skriver 'det jag vill med polisens 

facebooksida'. Det kanske skulle stått 'det vi vill med polisens 

facebooksida?'" (SB, 21 år) 
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3. "Han har vissa poänger här, absolut. Men sättet han skriver på, det är 

bara det som stör mig. Det här är en konversation över köksbordet hemma. 

Det känns inte som polisens Facebook. Det passar liksom inte" (EK, 24 år) 

 

4. "Han hade kunnat skriva exakt samma sak fast på ett helt annat sätt och 

med en helt annan ton. Han hade fått fram exakt samma budskap. För 

egentligen hade han ju kunnat sagt... att egentligen kan ju vem som helst 

ringa till polisen och fråga vad dom har gjort så får dom reda på det i alla 

fall. Så det han gör är ju egentligen ingenting att hänga ut, för alla har 

tillgång till informationen i alla fall. Det enda han gör är att göra den 

tillgänglig på ett smidigt sätt" (DF, 23 år) 

 

5. "Åter igen står det ingenting om bakgrunden. De här personerna som 

polisen skriver om framställs ju alltid som väldigt dåliga. Visst, gör man 

något dumt kanske man får räkna med det men det kan ju ligga så mycket 

mer bakom. Det är ju då folk upplever att de blir uthängda, eftersom det kan 

ligga så mycket mer bakom. Polisen ger ju bara sin sanning." (FR, 23 år) 

 

6. "Jag gillar ändå att dom går ut och säger det här, att det inte är meningen 

att hänga ut. Det är bra att dom förklarar sin tanke med det, samtidigt som 

han hade kunnat formulera sig så mycket bättre. Språket och alla 

utropstecken gör det lite oseriöst. Så är det ju rakt igenom med deras 

närvaro på Facebook. Tanken är god, men sen hur dom skriver är inte alltid 

klockrent" (LK, 19 år). 

 
5.1.5 Positiva, skeptiska och cyniska läsare 
Jag har i föregående avsnitt redogjort för hur intervjupersonerna uppfattar de 

fyra exempel som användes under intervjuerna. I detta avsnitt ringar jag in 

vad i texterna som gör att intervjupersonerna reagerar som de gör genom att 

kort sammanfatta vad som utmärker de tre läsartyperna åt. 

 

Den positiva läsaren sätter sig in i polisens situation och visar stor empati. 

Dessa intervjupersoner, som är få till antalet, tycker att det viktigaste är att 

lagen efterföljs och att personer som begår brott blir bestraffade för det. De 

fokuserar på budskapet i texterna, snarare än hur de är utformade och 

formulerade. 

 

Den skeptiska läsaren reagerar ofta på stavfel och grammatiska problem i 

texterna. De förstår vad polisen har för syfte med texterna, men tycker att de 

formuleras på fel sätt. Dessa intervjupersoner har inte helt bestämt sig för vad 

de tycker om polisens närvaro på Facebook, men de försöker förstå och 

acceptera det som skrivs. Den skeptiska läsaren är den dominerande i 

samtliga fokusgrupper. 
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Den cyniska läsaren är väldigt kritisk till det polisen skriver på Facebook och 

reagerar ofta på meningar där de anser att polisen hänger ut eller nedvärderar 

människor. Dessa intervjupersoner vill inte alls acceptera detta nya sätt att 

kommunicera utan ser hellre att polisen återgår till myndighetssvenskan. 

Stavfel och grammatiska problem bidrar också till att dessa intervjupersoner 

reagerar som de gör. 

 
5.1.6 Hur uppfattas polisen på Facebook? 
I detta avsnitt lyfter jag fram intervjupersonernas mer generella uppfattningar 

av polisens närvaro på Facebook. 

 

Närvaron på Facebook uppfattas som positiv och i alla grupper finns en 

positiv inställning till satsningen. Intervjupersonerna som följer fler 

poliskonton ser en viss skillnad i hur olika stationer hanterar sin 

facebooknärvaro och uppfattningarna skiljer sig därför beroende på vilken 

polisstation som diskuteras. För att fokusera på polisen i Oskarshamn 

uppfattas deras närvaro som något forcerad. Intervjupersonerna upplever att 

poliserna som hanterar kontona är medvetna om att personliga inlägg och 

humor är grepp som fungerar och väcker intresse på Facebook. Problemet är 

att greppen används i för stor utsträckning och intervjupersonerna får känslan 

av att polisen jagar "gilla"-markeringar istället för att tänka över vad som 

verkligen skrivs. 

 

Intervjupersonerna känner sig många gånger nedvärderade när polisen gör 

narr av ungdomar som till exempel dricker alkohol, och de känner sig 

förvirrade när polisen använder ironi och sarkasm. När polisen använder sig 

av dessa grepp uppfattas de som oprofessionella och respekten för 

myndigheten avtar. Intervjupersonerna är vana vid att polisen uppträder som 

seriösa, sakliga och objektiva. När polisen på Facebook frångår dessa normer 

och förväntningar uppstår förvirring och intervjupersonerna får en 

misstänksam inställning facebooknärvaron. Intervjupersonerna upplever att 

polisen ständigt står på en skör lina på Facebook och att ett misstag kan leda 

till ett minskat förtroende. Vissa inlägg, där polisen framstår som mänskliga 

men ändå professionella och informativa, hyllas. Andra inlägg borde enligt 

intervjupersonerna aldrig ha skrivits eftersom de förstör den seriösa bild de 

hade av polisen sedan tidigare.  

 

I sitt yrkesutövande uppfattas polisen som väldigt strikt och som en 

myndighet man har respekt för. På Facebook matchar inte den bilden. Där 

framstår istället polisen istället som skojfriska, personliga och ibland 

oseriösa. I de flesta fall föredrar intervjupersonerna den förstnämnda bilden, 

eftersom de anser att ett minskat förtroende för polisen vore förödande för 

rättssamhället som stort.  
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I nästa del av kapitlet kopplar jag intervjupersonernas uppfattningar till hur 

förtroendet för polisen kan påverkas. 

 

5.2 Hur kan förtroendet påverkas? 
 

För att besvara den andra frågeställningen, hur generation Y:s uppfattningar 

kan påverka förtroendet för polisen, förklarar jag i denna andra del av kapitlet 

intervjupersonernas tolkningar med hjälp av följande förtroendeparametrar:   

 

Förväntningar 
Gemensamma 

värderingar 
Kommunikation Kunskap Behov 

Hur 

organisationen 

förväntas agera 

Gemensam 

övertygelse om 

viktiga mål 

och beteenden   

 

Öppenhet 

Målgruppsanpassning 

Informationskvalitet 

Svarskvalitet 

Delta i och bjuda in 

till konversationer 

 

Tidigare 

erfarenheter 

Nyttjande 

Beroende 

 

Figur 7 - Förtroendeparametrar 

5.2.1 Förväntningar  
Förväntningarna som finns på en person eller en organisation kan påverka hur 

lätt det är för denne att vinna förtroende (Sandberg 2009). Intervjupersonerna 

har höga förväntningar på polisen som myndighet. De förväntar sig att 

polisen kan lagen och de förväntar sig att polisen kan hjälpa till vid behov.  

 

"Dom har ändå läst något som vi inte kan, dom kan hjälpa oss med sånt som 

vi inte kan. När det händer något brott så förväntar jag mig att dom ska 

kunna lösa det. Det förväntar jag mig finns i deras utbildning" (SR, 24 år) 

 

Intervjupersonerna förväntar sig att polisen ska lösa brott och finnas 

behjälpliga, men de förväntar sig också att polisen agerar på ett visst sätt - 

även på Facebook. Ett ökat förtroende uppstår när polisen kan möta dessa 

förväntningar (Sandberg 2009). 

 

Flera intervjupersoner menar att en stor del av deras förtroende för polisen 

bygger på att de upplevs som seriösa. För dessa personer är det därför viktigt 

att polisen ger ett seriöst intryck även på Facebook, till exempel genom att 

visa att de tar sitt arbete på allvar. 

 

Eftersom medborgarna i en stad förväntar sig ett resultat av sina skattepengar 

(SOU 2004:47) lyfter intervjupersonerna frågan om huruvida det är rimligt 
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att polisen statusuppdaterar på Facebook när de förväntas vara ute och lösa 

brott.  

 

"Jag hoppas att han skrev det här på sin fritid och inte satt och formulerade 

det här på sin arbetstid" (PO, 25 år) 

 

5.2.2 Gemensamma värderingar 
Organisationer kan fokusera på att belysa gemensamma värderingar. Delade 

värderingar och integritet är viktigt för att bygga ett förtroende (Mukherjee & 

Nath 2003). Framförallt handlar det om till vilken grad aktörerna har samma 

övertygelse för vilka beteenden och mål som är viktiga (Morgan & Hunt 

1994).  

 

Intervjupersonerna är inte helt övertygade om att en närvaro på Facebook är 

rätt sak för polisen att fokusera på. De menar att syftet med närvaron är något 

oklart och att det är något polisen borde förklara bättre. För många har 

polisens närvaro på Facebook upplevts som en kul grej, något som inte varit 

särskilt genomtänkt. Fanns det ett tydligt, uttalat syfte tror intervjupersonerna 

att de hade kunnat förstå många statusuppdateringar bättre. 

 

Ibland upplever intervjupersonerna att polisen fokuserar på fel saker i sina 

statusuppdateringar på Facebook. De tycker att polisen lyfter fram det dåliga 

medborgarna gör istället för polisens egna insatser. Enligt Tom Tyler (1989) 

måste en offentlig institution sköta sitt arbete på ett sakligt och opartiskt sätt, 

respektera människors lika värde, inte diskriminera och uppfattas som rättvis 

för att vinna människors förtroende. När intervjupersonerna upplever att 

polisen hånar eller ser ner på människor minskar därmed förtroendet. Om  

polisen uppfattas som rättvis ses den som legitim att fatta viktiga beslut, 

vilket i sin tur innebär att människor litar på att den kan fatta kompetenta 

beslut (Tyler, 1989). 

 

5.2.3 Kommunikation 
 

Språkbruk och tilltal 
Enligt Staktson (2013) är det av stor vikt att polisen uppfattas som 

professionell. Flera intervjupersoner menar att språket som polisen använder 

på Facebook kan påverka hur de uppfattar polisen och i förlängningen även 

förtroendet för polisen. Fel ordval och dålig grammatik tas upp som exempel 

på hur förtroendet kan påverkas negativt, medan service och tonläge kan 

påverka förtroendet positivt. 

 

"Pratar jag med en myndighet och dom är trevliga och vill mig väl så 

upplever jag att dom står på min sida. Då får man förtroende" (MN, 24 år) 
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Intervjupersonerna upplever att polisen ibland går över gränsen på Facebook. 

Statusuppdateringarna är i dessa fall dåligt formulerade, innehåller 

grammatiska felaktigheter och tonen kan vara hånfull eller ironisk. 

Intervjupersonerna diskuterar även huruvida humor och ironi är lämpliga 

grepp för polisen att använda. Någon menar att de på så sätt tappar sin 

auktoritet medan andra hävdar att de måste använda humorn för att väcka 

intresse. Stakston (2013) rekommenderar polisen att undvika ironi eftersom 

det kan misstolkas och i förlängningen leda till att polisen inte anses 

professionell. Intervjupersonerna är överens om att en genomtänkt blandning 

av allvar och humor vore det bästa.  

 

"När dom rapporterar om vad som har hänt och om dom har gripit folk och 

såna saker, då får dom ta på sig myndighetskostymen. Sen kan dom vara mer 

vänskapliga och skojfriska i andra inlägg" (DF, 23 år) 

 

Den personliga ton som polisen använder på Facebook uppskattas inte alltid 

och flera intervjupersoner menar att det ibland är på gränsen till privat. De 

tycker att poliserna ska hålla borta sina privata åsikter och prata till 

medborgarna på Facebook såsom de pratar till dem på stan. Detta talar emot 

Goisseaux och Moran (2010), som menar att organisationer måste vara 

sociala i sitt budskap och i tilltalet när de kommunicerar via sociala medier. 

Budskapen måste enligt Goisseaux och Moran (2010) formuleras som om de 

förmedlas till en vän. Intervjupersonerna tror att det blir problematiskt just 

eftersom myndigheter inte alltid varit en del av våra sociala medier. 

 

"Myndigheterna är inte vana vid Facebook och vi är inte vana vid att 

myndigheterna finns där" (MN, 24 år) 
 

Öppenhet 
Öppen och transparent kommunikation är avgörande för en fungerande 

förtroenderelation mellan polis och medborgare (Aronsson & Karlsson 2001). 

Intervjupersonerna tycker det är viktigt med insyn i polisens verksamhet och 

menar att polisen, genom att berätta om brotten de löser, kan vinna 

förtroende. På Facebook tycker dock flera intervjupersoner att polisen ofta 

fokuserar på att lyfta fram fel saker. 

 

"Det är så mycket fokus på vad personerna, dom andra, har gjort. Istället för 

på vad polisen själva gör" (PO, 25 år) 

 

Målgruppsanpassning 
Att kunna välja ord och stil som passar ämne och målgrupp är enligt Hedquist 

(2002) en förutsättning för en lyckad kommunikation. Intervjupersonerna 

frågar sig vilka som egentligen är målgrupp för polisens statusuppdateringar. 

De upplever inte att polisen pratar till ungdomar, utan snarare till föräldrar. 
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När polisen vänder sig direkt till ungdomar tycker intervjupersonerna att det 

ofta lyser igenom att polisen försöker skriva på ett sätt som de egentligen inte 

behärskar. 

 

"Jag tror att många ungdomar kan uppfatta det ganska forcerat, att dom 

försöker för mycket. Då blir det istället motsatt effekt, att man tycker det är 

töntigt och tar ännu mer avstånd" (DF, 23 år) 

 

Delta och bjuda in till dialog 

Att delta och bjuda in till dialoger och konversationer online kan hjälpa 

polisen att bygga upp sin trovärdighet (Stakston 2011). Intervjupersonerna 

brukar inte kommentera eller interagera med polisen på Facebook, men 

upplever att möjligheten finns om de skulle vilja. De är dock tveksamma till 

vad konversationerna på Facebook verkligen leder till eftersom polisen sällan 

svarar på enskilda kommentarer.  

 

Svarskvalitet är en viktig förtroendeparameter och när polisen inte svarar på 

kommentarer eller frågor kan förtroendet påverkas negativt (Mukherjee & 

Nath 2003).  

 

Informationskvalitet 

För att en organisation ska uppfattas som trovärdig måste informationen vara 

tillförlitlig, relevant och fullständig (Mukherjee & Nath 2003). Som jag tagit 

upp tidigare upplever intervjupersonerna många gånger att polisen fokuserar 

på fel saker på Facebook. När informationen saknar relevans kan därmed 

förtroendet för polisen påverkas. 

 

5.3.4 Identifikation och avsändarens karaktär 
Enligt Hedquist (2002) måste mottagaren av ett budskap kunna identifiera sig 

med avsändaren för att förtroende ska uppstå. Flera intervjupersoner 

poängterar att polisen känns mer mänskliga i sin kommunikation på 

Facebook, men ifrågasätter om det verkligen alltid är något positivt. 

 

"Man lär känna polisen som skriver. Jag vill inte vara kompis med polisen, 

jag vill ha en väldigt objektiv bild av dom" (PO, 25 år) 

 

Intervjupersonerna menar att en närmare relation kan leda till att man 

förväntar sig något helt annat av polisen och att man inte tar yrkesrollen på 

allvar.  

 

"Går dom lite för långt och liksom förlöjligar sitt yrke tappar dom auktoritet. 

Problemet blir att folk kan tycka att dom är som vilken lekgubbe som helst" 

(DF, 23 år) 
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Utvärderingen av polisens närvaro i sociala medier visar att det finns ett antal 

mycket uppskattade och profilerade poliser på Facebook (Stakston 2013). 

Bland intervjupersonerna råder det delade meningar om huruvida polisen 

borde använda så kallade profilpoliser. De flesta tycker att det är positivt att 

visa människan bakom uniformen, medan andra är mer intresserade av 

polisen som instans och hur verksamheten fungerar.  

 

"Det är hårfint det där. Man ju ändå känna att killen har familj som han går 

hem till och tittar på Halv åtta hos mig med" (DF, 23 år) 

 

5.2.4 Kunskap 
Ju mer kunskap vi har om en organisation desto större förtroende har vi för 

den (Halliday & Perks 2003). Intervjupersonerna upplever ett stort förtroende 

för polisen, något de till stor del förklarar genom sina tidigare erfarenheter av 

myndigheten.  

 

"Jag har på något sätt fått lära mig någon gång i min uppväxt att polisen är 

att lita på, att dom går att lita på tills motsatsen är bevisad" (PO, 25 år) 

 

Kunskap om en organisation beskrivs som ett av de viktigaste begreppen när 

det gäller förtroende för rättsväsendet (Dahlqvist & Melin 2010). 

Intervjupersonerna säger sig ha relativt dålig kunskap om polisens 

verksamhet och menar att närvaron på Facebook kan vara en sätt för polisen 

att berätta om sitt arbete. Låg kännedom och bristfälliga kunskaper om en 

organisation kan innebära stora risker eftersom människor får fritt spelrum att 

skapa egna bilder (Dahlqvist & Melin 2010). Intervjupersonerna medger att 

de fått bättre inblick i polisens verksamhet sedan de började följa polisen på 

Facebook. De upplever ett större förtroende för polisen eftersom de nu har 

kunskap om hur en arbetsdag kan se ut. 

 

5.2.5 Behov 
Förtroende påverkas av hur benägen en person är att orientera sig mot en 

organisation, om man till exempel är beroende av dess tjänster (Hedquist 

2002). Intervjupersonerna är överens om att det finns ett behov av polisen 

och upplever därmed ett visst förtroende för dem av den anledningen.  

 

"Jag hade ju inte tvekat att ringa polisen om det var något idag. Jag känner 

ju att jag har någon form av förtroende för dom faktiskt" (JN, 24 år) 

 

"Dom har ju ändå läst något som vi inte kan, dom kan hjälpa oss med sånt 

inte vi kan. Och då har man ju liksom förtroende" (SR, 24 år) 
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5.3 Sammanfattning 
 

Den skeptiska läsaren är dominerande i intervjuerna. Dessa intervjupersoner 

upplever att det finns potential för polisen att göra något riktigt bra i sociala 

medier, men att deras statusuppdateringar allt för ofta hamnar på fel sida 

gränsen. De reagerar på stavfel och grammatiska problem och tycker ofta att 

polisen lyfter fram fel saker i sina texter.  

 

Oseriöst och oprofessionellt är två adjektiv som sammanfattar 

intervjupersonernas uppfattningar om polisens närvaro på Facebook bra. 

Intervjupersonerna, särskilt den cyniska läsaren, upplever många gånger att 

polisen nedvärderar och dumförklarar ungdomar och att de använder ett språk 

som inte passar en myndighet. Intervjupersonerna håller med både Hedquist 

(2002) och Goisseaux och Moran (2010) om att organisationer ska använda 

ett socialt och personligt tilltal. Däremot vill de inte bli bemötta som 

kompisar till polisen, utan föredrar en viss distans. De ser hellre att polisen på 

Facebook är sakliga och korrekta än att de som idag är alltför skojfriska och 

avslappnade. Detta eftersom det passar bättre ihop med den bild av polisen 

som vuxit fram under uppväxten.  

 

När polisen på ett sakligt och korrekt sätt berättar om sitt arbete på Facebook 

upplever intervjupersonerna att de får ökad insyn i verksamheten, något som 

ökar deras förtroende. När polisen istället, med en hånfull och sarkastisk ton, 

fokuserar på att lyfta fram människorna bakom brotten upplever 

intervjupersonerna att förtroendet minskar. Polisen förväntas bete sig och 

agera på ett visst sätt när de är i tjänst. Dessa förväntningar följer med 

intervjupersonerna även ut i de sociala medierna och när förväntningarna inte 

uppfylls påverkas förtroendet negativt. 

 

Språkbruket är något som är väldigt viktigt för intervjupersoner. Även detta 

hänger ihop med de förväntningar som finns på en myndighet, att de 

förväntas kunna skriva och kommunicera på ett korrekt sätt. När polisen 

särskriver, stavar fel eller använder ett språk de inte behärskar tar 

intervjupersonerna inte längre polisen på allvar och förtroendet minskar. 

 

I detta kapitel har jag presenterat och analyserat mitt empiriska material 

utifrån de utvalda metoderna. I nästkommande kapitel sammanfattar och 

diskuterar jag det slutgiltiga resultatet. 
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6. Slutdiskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur generation Y uppfattar polisens 
närvaro på Facebook och hur dessa uppfattningar kan påverka förtroendet för 
polisen. Slutdiskussionen ger en sammanfattning av resultatet av studien och ger 
ett svar på uppsatsens problemställning. Dessutom presenteras de mest 
intressanta och utmärkande resultaten.  
 

Intervjupersonerna har under uppväxten utvecklat ett stort förtroende för 

polisen. De har positiva erfarenheter av myndigheten sedan tidigare och 

eftersom det finns ett behov av poliser i samhället finns automatiskt ett visst 

förtroende. Men vad händer med förtroendet och bilden av polisen när de 

flyttar ut verksamheten på Facebook? 

 

Intervjupersonerna är generellt positiva till polisens närvaro på Facebook och 

anser att kanalen kan användas som ett verktyg för att komma allmänheten 

närmare och på så sätt bibehålla eller bygga upp ett förtroende. Min 

undersökning visar dock att intervjupersonerna ibland uppfattar polisens 

statusuppdateringar på Facebook som oseriösa och oprofessionella, något 

som i förlängningen kan påverka förtroendet negativt. Intervjupersonerna 

upplever att vissa inlägg är dåligt formulerade med stavfel och 

meningsbyggnadsproblem. Ibland används ironi och sarkasm, något som inte 

passar ihop med intervjupersonernas förväntningar på en myndighet. Att 

använda humor på Facebook kan vara ett sätt att väcka intresse, men kan 

också uppfattas som oseriöst om det används på fel sätt och i fel 

sammanhang.  

 

På Facebook och i sociala medier rekommenderas ett personligt och lättsamt 

tilltal för att användarna ska känna sig bekväma (Kaplan och Haenlein 2010). 

Intervjupersonerna håller med till viss del, men när det handlar om en 

myndighet som polisen efterlyser de istället ett professionellt, korrekt och 

delvis sakligt språk. Intervjupersonerna upplever dessutom att polisen 

försöker för mycket på Facebook, att de försöker använda ett ungdomligare 

språk än de egentligen behärskar. Polisen framstår då som fåniga och riskerar 

därmed också att förlora en del av sin trovärdighet.  

 

Transparens i kommunikationen är viktig för intervjupersonerna, och de vill 

därför se en mer självkritisk bild av polisen på Facebook. De upplever ibland 

att polisen hånar människor de träffar i sitt arbete och istället lyfter fram sig 

själva som bättre. Detta gör att förtroendet sjunker. Hedquist (2002) menar att 

mottagaren av ett budskap måste kunna identifiera sig med avsändaren, något 

polisen misslyckas med när mottagarna efter en statusuppdatering känner sig 
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sämre och mindre värda. Polisen som offentlig institution måste respektera 

människors lika värde, inte diskriminera och uppfattas som rättvis för att 

vinna människors förtroende (Tyler 1989). När intervjupersonerna upplever 

att polisen hånar eller ser ner på människor minskas därmed förtroendet. 

Detsamma gäller när intervjupersonerna uppfattar att polisen hänger ut eller 

pekar ut människor. I en liten stad är risken stor att personerna polisen skriver 

om på Facebook går att identifiera, något intervjupersonerna upplever som 

problematiskt.  

 

På Facebook framstår polisen som mer mänskliga, något som 

intervjupersonerna ser som både positivt och negativt. De vill inte lära känna 

poliserna eftersom en sådan relation kan leda till att förväntningarna 

förändras och respekten avtar. Samtidigt tycker de att det är positivt att få se 

människorna bakom uniformerna. Polisen kan vara personliga, men bör hålla 

sina privata åsikter borta från Facebook. Eftersom generationen under sin 

uppväxt har format en objektiv och saklig bild av polisen uppstår en konflikt 

när polisen plötsligt försöker skapa en närmare relation. En närmare relation 

skulle i teorin kunna påverka förtroendet till det positiva, eftersom det kan 

leda till att fler till exempel vill eller vågar anmäla brott. Det finns dock också 

en risk att polisen i relationen förlorar auktoritet. Detta skulle givetvis vara 

förödande för en myndighet som är beroende av att människor hyser en viss 

respekt för den.  

 

Intressant är att intervjupersonerna bättre accepterar när mindre, privata 

företag framträder på ett lättsammare sätt på Facebook. Detta kan antas bero 

på att intervjupersonerna förväntar sig något annat av polisen och andra 

myndigheter. Eftersom de är vana vid att myndigheter kommunicerar och 

agerar på ett visst sätt blir steget ut på Facebook stort. Intervjupersonerna har 

svårt att direkt acceptera detta nya sätt att kommunicera. Det verkar dessutom 

finnas en övertygelse hos polisen att detta är linjen man ska följa. Kanske 

gick allt väldigt snabbt, kanske blev steget för stort. I vilket fall tror jag att 

polisen bör stanna upp och fundera över vad de representerar och hur man på 

bästa sätt möter allmänhetens behov och förväntningar. De grepp och teorier 

som har fungerat för privata företag på Facebook är kanske helt enkelt inte 

applicerbara även på myndigheter.  

 

Jag kan alltså konstatera att polisens närvaro på Facebook är allt annat än 

problemfri och att det finns mycket kvar för myndigheten att arbeta med 

gällande strategi. Intervjupersonerna är positiva till att polisen använder 

kanalen som ett verktyg för att ge allmänheten större insyn i verksamheten. 

Problemen uppstår när polisen använder grepp som inte motsvarar vad 

mottagarna förväntar sig av en myndighet på Facebook, till exempel ironi, 

sarkasm och humor. Intervjupersonerna uppfattar i många fall inläggen på 

Facebook som ogenomtänkta och klumpiga. De menar att polisen hade 
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kunnat uttrycka samma sak fast på ett bättre och smartare sätt. Genom att 

vara öppna och transparanta i kommunikationen, agera professionellt och 

hålla sig på rätt sida av gränsen mellan personligt och privat kan polisen 

påverka människors förtroende till det positiva. När polisen framstår som 

högfärdiga och använder ett språkbruk de inte behärskar påverkas förtroendet 

negativt.  

 

Huruvida intervjupersonernas förtroende för polisen redan påverkats eller ej 

är omöjligt att fastställa, däremot har bilden av polisen successivt börjat 

förändras. Intervjupersonerna har utvecklat en mer mänsklig bild av polisen i 

och med deras närvaro på Facebook. Polisen är plötsligt som vem som helst, 

något som enligt min studie kan vara svårt att förhålla sig till. Att polisen 

framstår som mer mänskliga borde enligt förtroendeteoretikerna leda till en 

ökad trovärdighet och kanske även en mer empatisk inställning hos 

allmänheten. Att min studie istället visar att det finns en oro hos generation Y 

att respekten för polisen kan avta och förtroendet kan påverkas negativt är 

givetvis något polisen och andra myndigheter bör ha i beaktande. Kanske är 

det som Bjereld (2012) skriver: 

 

"Det är bra att polisen - och andra myndigheter - tar plats i sociala medier. 

Men myndigheten är en del av statsmakten och skall tjäna folket - inte vara 

en del av folket. Statens våldsapparat kan aldrig bli en del av civilsamhället" 

 

Vad som inte heller får glömmas bort är att myndigheter i sociala medier 

fortfarande är något nytt. Det kommer ta tid att vänja sig vid att de finns 

närvarande, både för oss och för myndigheterna själva. 
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7. Förslag till vidare forskning 
 

 

I denna studie valde jag att fokusera på generation Y:s uppfattningar av 

polisens närvaro på Facebook. För framtida forskning skulle jag vilja föreslå 

en större undersökning med en större population för att kunna dra mer 

generella slutsatser. Ett förslag skulle kunna vara en kvantitativ undersökning 

med enkäter som datainsamlingsmetod. Ett annat alternativ är att jämföra 

flera städer runtom i landet för att se om det finns skillnader i hur 

lokalstationerna använder Facebook, och hur närvaron tas emot av invånarna. 

 

Det skulle givetvis också vara intressant att använda samma frågeställning 

och mätinstrument på en annan generation. Många av intervjupersonerna 

kommenterade till exempel flera gånger att deras föräldrar förmodligen skulle 

gilla inläggen som de själva ratade och tyckte var över gränsen. 

 

Något som också vore intressant att undersöka är hur olika bakgrunder som 

till exempel klass och ekonomisk status hos intervjupersonerna påverkat 

resultatet. Likaså att jämföra hur personer med brottslig bakgrund ser på 

polisens närvaro på Facebook, till skillnad från personer utan brottslig 

bakgrund. 

 

För att bredda studien ytterligare skulle man i framtida forskning även kunna 

studera interaktionen på Facebook, det vill säga genom att läsa och analysera 

kommentarer.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Öppningsfrågor 

 

 Ålder? 

 Sysselsättning? 

 Hur använder du Facebook? 

 

Introduktionsfrågor 

 

 Följer du Polisen på Facebook, varför? 

 Tycker du att Polisen ska finnas på Facebook? Varför? 

 

Övergångsfrågor 

 

 Känner du förtroende för Polisen? 

 Vad gör att du känner förtroende för Polisen? 

 Finns det något Polisen skrivit/delat på Facebook som du reagerat på? 

Vad? Varför? 

 Har du deltagit i någon dialog med Polisen på Facebook? Vad 

handlade den om? Hur upplevde du den? 

 

Nyckelfrågor 

 

 Visa exempel från polisens Facebook-sida 

 Hur upplever du den här statusuppdateringen? 

 Har din bild av Polisen påverkats av deras närvaro på Facebook? Hur? 

 

Avslutande frågor 

 

 Om vi återkopplar till videon vi tittade på i början, tycker ni att 

Polisen lever upp till sina syften med närvaron i sociala medier?  

 

 Har ni några övriga synpunkter utöver det vi pratat om? 
 

 


