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Sammanfattning 

Sociala medier skapar stora förändringar runt både människor och organisationer. Det betyder 

att organisationer behöver anpassa sin kommunikation för att nå ut till sin målgrupp. 

Myndigheter har idag en uppgift i vårt demokratiska samhälle att informera och upplysa 

samhället och det är även centralt för myndigheter att börja använda sig av sociala medier för 

att nå sin målgrupp. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur en polismyndighet 

kommunicerar via sociala medier till sin målgrupp. Vi har valt att göra en fallstudie på en 

specifik polisgrupp - ungdomspolisen och hur de kommunicerar till sin målgrupp. 

Undersökningen ämnar besvara följande frågeställningar: Hur kommunicerar polisen på 

sociala medier? Hur kommunicerar ungdomspolisen på Åland genom sin Facebooksida? Och 

i vilket syfte använder ungdomspolisen sig av Facebook? För att besvara dessa frågor har två 

metoder använts - netnografisk observation och semistrukturerade intervjuer. Genom en 

observation av Facebooksidan besvaras frågan hur de kommunicerar på Facebook och genom 

intervjuer framkommer svaret på i vilket syfte de använder sig av Facebooksidan. Det insamlade 

materialet analyseras sedan i ljuset av uppsatsens teoretiska ramverk där public relations, 

Schneiders kommunikationsmodell och strategier för myndigheter på sociala medier 

presenteras. De övergripande resultat som framkommit genom denna studie är att 

ungdomspolisen inte har någon specifik strategi för hur de kommunicerar. Poliserna har dock 

olika sätt att skriva, vilket på så sätt leder till vad man skulle kunna kalla egna individuella 

strategier för användandet. Deras huvudsyfte med Facebooksidan är att göra polismyndigheten 

mer öppen och transparent, vilket de gör genom inlägg där de vill informera, visa arbetet som 

polis, uppmana och föra en dialog med målgruppen. Polisen hade från början ungdomar som 

målgrupp, men med tidens gång har målgruppen förändrats till föräldrar och egentligen hela 

allmänheten. Slutsatsen utifrån analysen är att myndigheter som använder sig av sociala medier 

måste använda rätt plattform för att nå sin målgrupp, men även att sociala medier är ett utmärkt 

verktyg för att upprätthålla relationer och skapa förståelse för polisyrket vilket i sin tur kan leda 

till förbättrade relationer mellan polisen och målgruppen. 

 

Nyckelord: Public relations, sociala medier, polismyndigheten, samhällskommunikation. 

  



 

 

 

Abstract  

Social media creates new conditions around both individuals and organizations. This means 

that organizations need to adjust their communication efforts to reach their target group. 

Therefore, it is central to the authorities to start using social media to reach their target group 

when the usage of social media increases. The purpose of this study is to identify how a 

specified police group communicate through social media to their stakeholders. We have 

chosen to do a case study on a specific group of police – The Youth Police and study how they 

communicate through social media to their stakeholders. The study aims to answer the 

following questions: How does the police communicate on social media? How does the Youth 

Police communicate through their Facebook page? And for what purposes are the Youth 

Police using the Facebook page? To answer these questions, we have used two methods - 

observation and interviews. The collected material is then analysed in the light of the theoretical 

framework, where we describe public relations, Schneider's communication models and 

different strategies for authorities on social media. The overall results obtained by this study is 

that the Youth Police do not have a specific strategy for how they communicate, but the police 

have their own ways of writing and thus form an unspoken individual strategy. Their purpose 

with this Facebook page is to make the police more transparent, which they do through 

Facebook posts where they inform, show their work and have a dialogue with their target group. 

The Youth Police had initially adolescents as a target group, but along with the passage of time, 

their target group has changed into the parents of the adolescents and the public instead. The 

conclusion from the analysis is that the authorities, who use social media, have to choose the 

right platform to reach their target group.  Social media is also a great tool for maintaining 

relationships and creating an understanding of the police work, which in turn can lead to 

improved relations between the police and their target group. 

 

Keywords: public relations, social media, police authority, social communication 
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1. Inledning 

I alla tider har människor kommunicerat på olika sätt, genom tal, skrift och andra tecken. 

Kommunikation har blivit allt mer viktigt i vårt samhälle, i och med att internet har bidragit till 

nya sätt att kommunicera som inte tidigare varit möjligt. Internet ger människor en möjlighet 

att skapa relationer och hålla kontakten med varandra på helt nya sätt och ger även en chans 

för människor att bredda sina kontaktnät över olika delar av världen. Kontaktskapandet på 

internet har utvecklats från informationsutbyte genom mail och i diskussionsforum, till sociala 

medier. Sociala medier kan beskrivas som en öppen mötesplats för alla, där användarna skapar 

innehållet, till skillnad från traditionell media som tv och tidningar som produceras av 

journalister. På sociala medier kan man på ett helt unikt sätt utbyta åsikter och interagera med 

varandra, vilket ger nya möjligheter att skapa relationer mellan människor (Carlsson 2009, ss 

8-11).  

Enligt statistik har användandet av sociala medier i Sverige ökat för varje år som gått, 

delvis på grund av enkelheten i att använda sociala medier på den lättillgängliga 

mobiltelefonen. Facebook är det mest populära mediet med flest användare, därefter kommer 

de sociala medierna Instagram och Snapchat som används mest. Användandet av Facebook 

ökade under 2016, speciellt bland äldre, medan ungdomar dominerar användandet av Snapchat. 

Ungdomar använder sociala medier mycket frekvent och hela 80 procent använder dem 

dagligen. Majoriteten av svenskarna använder internet för att ta del av nyheter, där man även 

kan se en utveckling inom de traditionella medierna som har övergått till digitala versioner för 

att nå ut till läsarna. För ungdomar i åldern 16-25 är Facebook en viktigare nyhetskälla än till 

exempel radio, tv och tidningar (Alexandersson, Findahl & Davidsson 2016).  

 

1.1 Problemformulering 

I och med att användandet av sociala medier ökat bland ungdomar kan det innebära att 

organisationer som vill nå denna målgrupp, polisen exempelvis, kan behöva anpassa sina 

plattformar för att kommunicera med dem. Genom att använda sociala medier i en organisation 

för att nå sin målgrupp kan man på ett helt nytt sätt att kommunicera, synas och skapa relationer 

med målgruppen (Carlsson 2009, ss 8-10).   
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Ungdomar är idag även mer kritiska mot reklam och information än förut, vilket har 

resulterat i att organisationer inte alltid når fram genom massmarknadsföring eller reklam på 

sociala medier. Information är lättillgängligt och det finns ett stort informationsöverflöd. 

Organisationer kan stöta på svårigheter i att nå ungdomar om de inte anpassar sina plattformar 

och hittar nya vägar att nå fram till ungdomarna för att bryta igenom informationsöverflödet 

(Carlsson 2009, ss 31-32). Eftersom statistik visar att ungdomar ändrar plattform och övergår 

till andra sociala medier betyder även det att organisationer måste anpassa kommunikationen 

utifrån detta, för att vara där ungdomarna är (Alexandersson, Findahl & Davidsson 2016). 

Offentliga sektorn kämpar idag för att synas i en värld full av kommunikation, där man 

är tvungen att kommunicera på ett unikt sätt för att skilja sig från mängden. Inom myndigheter 

bör man ha en välfungerande samhällskommunikation, som är av vikt i ett demokratiskt 

samhälle. Detta ställer stora krav på den offentliga verksamheten. Med hjälp av en 

välfungerande kommunikation kan man skapa ett förtroende som kan leda till förståelse hos 

målgruppen. Att planera kommunikation i den offentliga sektorn är dock svårare än i den 

privata, då offentlighetsprincipen ofta styr och man inte kan välja när ett visst budskap 

kommuniceras ut. I dagens läge har medierna inte samma makt som kunskapsförmedlare som 

förut, i och med att sociala medier har en allt större inverkan på informationen och 

kommunikationen till samhället (Kraft & Strandberg 2007). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en polismyndighet använder sig av sociala medier 

för att kommunicera till ungdomar. Undersökningen är en kvalitativ fallstudie som undersöker 

ungdomspolisen på Åland och deras användning av Facebook. Undersökningen kommer att 

behandla hur ungdomspolisen på Åland kommunicerar genom deras Facebooksida och i vilket 

syfte de använder sig av Facebook. 

 

Vår forskningsfråga lyder enligt följande: 

 Hur kommunicerar polisen på sociala medier? 

- Hur kommunicerar ungdomspolisen på Åland genom sin Facebooksida? 

- I vilket syfte använder ungdomspolisen sig av Facebook? 
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Ungdomspolisen på Åland är en polisgrupp som jobbar med specifika ärenden relaterade 

till ungdomar. Det ungdomsrelaterade arbetet är en frivillig uppgift som poliserna i gruppen 

utför när det finns tid över i det ordinära polisarbetet.  Ungdomspolisen har sedan 2015 en egen 

Facebooksida “Ungdomspolisen” som studien fokuserar på. Med denna studie ämnar vi 

kartlägga hur en specifik polisgrupp använder sig av sociala medier för att nå sin målgrupp. 

Studien placeras inom forskningsområdet public relations (PR), eftersom det kan kopplas till 

hur polisen skapar och upprätthåller goda relationer med sin målgrupp på sociala medier. Även 

området samhällskommunikation är ett relevant område för studien, i och med att det är 

kommunikationen från polismyndigheten som undersöks.  

Polismyndigheter arbetar på olika sätt för att nå ut till ungdomar och genom denna 

undersökning kan andra myndigheter eventuellt dra nytta av våra slutsatser i deras arbete med 

sociala medier. Polisens arbete på sociala medier kan vara ett sätt att öka förtroende, bygga och 

upprätthålla relationer samt för att skapa en bättre bild av polisen. Men å andra sidan kan det 

leda till missförtroende om kommunikationen sker på fel sätt. Genom att använda humor och 

känslor i Facebookinläggen kan det påverka läsaren antingen positivt eller negativt, vilket i sin 

tur påverkar polisens anseende och relation till läsaren (Brax & Ekselius 2016). I och med att 

ämnet polisen på sociala medier är aktuellt fenomen, är det intressant att se hur ungdomspolisen 

på Åland kommunicerar och i vilket syfte de använder sig av Facebooksidan. Vi kände till 

fenomenet ungdomspolisen före undersökningens början i och med att vi, författarna till denna 

uppsats, har anknytning till Åland.   

 

1.3 Metod, material och avgränsningar 

Undersökningen är en kvalitativ fallstudie där vi använder oss av två metoder - 

semistrukturerade personliga intervjuer och netnografisk observation, där fyra ungdomspoliser 

intervjuas och deras Facebooksida observeras. Uppsatsens empiriska material består av 

transkriberade intervjuer och insamlat material från observationen. Vi har alltså avgränsat oss 

till en fallstudie där vi har valt att undersöka en specifik polisgrupp på Åland.  

 

1.4 Disposition 

I följande kapitel beskrivs en mer omfattande bakgrund till uppsatsens område. I bakgrunden 

beskrivs sociala medier, där olika begrepp definieras för att förstå vidare läsning, samt en 
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bakgrund om polisen på sociala medier och sedan specifikt ungdomspolisen på Åland, som 

denna fallstudie behandlar. Efter att vi presenterat bakgrunden kommer tidigare forskning att 

presenteras. Den tidigare forskningen behandlar forskning kring myndigheters och polisens 

kommunikation på sociala medier, som är relevant för vår undersökning. Uppsatsen fortlöper 

sedan med ett teoretiskt ramverk, där vi beskriver begrepp, modeller och teorier som används 

i analysen av vårt empiriska material. Det teoretiska ramverket baserar sig på public relations 

(PR) och PR 2.0, där PR 2.0 är en utvecklad version av PR fast på sociala medier. Även två 

kommunikationsmodeller och olika kommunikationsstrategier som går att koppla till polisens 

kommunikation på Facebook presenteras. Teorikapitlet följs av ett metodkapitel, där bland 

annat uppsatsens metodval, genomförande och analysmodell redogörs. Sedan leds läsaren 

vidare till ett kombinerat resultat- och analyskapitel, där resultatet från vårt empiriska material 

presenteras tillsammans med en analys i ljuset av det teoretiska ramverket. Sista kapitlet 

kopplas till inledningen och uppsatsens syfte och frågeställning. Där presenteras även studiens 

slutsatser, en diskussion kring detta och förslag till vidare forskning.  
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2. Bakgrund  

I detta kapitel presenteras en mer djupgående ämnesbakgrund till uppsatsens ämnesområde. 

Först beskrivs sociala medier samt begrepp som är viktiga att förstå, då uppsatsens fokus 

ligger på Ungdomspolisens Facebooksida. Sedan beskrivs Finlands och Sveriges 

polismyndigheters arbete med sociala medier, i och med att Åland är en ö belägen mellan 

dessa länder. Därefter presenteras Ungdomspolisen på Åland. Genom ämnesbakgrunden ges 

en större inblick och förståelse varför polisen använder sig av Facebook. 

 

2.1 Sociala medier 

Sociala medier fungerar som plattformar för att utbyta information, föra en dialog och knyta 

kontakter. De är öppna för alla och skulle kunna likna en virtuell plats för möten (Carlsson 

2009, ss 8-12). Sociala medier är ett revolutionerande kommunikationsverktyg att använda sig 

av, i och med att de skapar möjligheten att kommunicera med människor på nya sätt som inte 

tidigare varit möjligt. Genom sociala medier går det enkelt och snabbt att kommunicera med 

andra delar av världen, vilket skapar stora förändringar för människor. På detta vis expanderar 

människors kontaktnät och man har möjlighet att få en direkt uppdatering om vad som händer 

i andra delar av världen (Mirjamsdotter 2011, ss 79-84).  

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för människor att engagera sig, uttrycka åsikter och 

interagera med varandra, vilket i och med detta kan ses som främjande av demokratin 

(Mirjamsdotter 2011, ss 79-84). Sociala medier kan beskrivas som något som uppmuntrar 

användare till interaktion med andra användare, därav kommer just ordet ”sociala” in i 

benämningen av dessa medier (Van Dijck 2013, ss 3-9). 

Men även fast sociala medier utgör många möjligheter och är ett bra verktyg för att 

upprätthålla kontakter mellan människor så finns det även baksidor med sociala medier. I och 

med att det är enkelt att kommunicera, är det även enkelt att få negativ respons på sociala 

medier. Organisationer som är öppna på sociala medier måste även överväga hur öppna de kan 

vara om det handlar om sekretess och andra människors angelägenheter (Carlsson 2009, ss 

105-118). 

Enlig statistik har användningen av sociala medier i Sverige ökar för varje år som går. 

De senaste tre åren har antalet timmar som ägnas åt sociala nätverk nästintill fördubblats. Bland 
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svenskar är Facebook det medium som används mest, där 70 procent av alla över 12 år 

använder mediet. Facebookanvändandet bland äldre har ökat, medan det minskat bland de 

yngre. Istället är det nyare sociala medier, såsom Instagram och Snapchat, som ökar mest bland 

ungdomar. Dessa medier är dock inte lika vanliga bland äldre (Alexandersson, Findahl & 

Davidsson 2016). 

 

2.1.1 Facebook 

Facebook är ett socialt medium som skapades år 2004 och har idag mer än en miljard användare 

runtom i världen.  I Sverige använder sju av tio svenskar sig av Facebook (Davidsson 2016). 

Facebooks vision är att ge människor förmågan att dela information och på så vis göra världen 

mer öppen och sammankopplad (Facebook 2016). 

På Facebook kan privatpersoner skapa personliga profiler med namn, information och 

bilder. Facebook möjliggör god kontakt med vänner, släkt och bekanta, då man kan skriva 

meddelanden och följa med i varandras liv fast man är på olika platser (Soeda & Nyman 2011, 

ss 145-148). På Facebook är det vanligt att uttrycka vad man är intresserad av och tycker om, 

genom att gilla, kommentera och dela. Att gilla innebär att man visar sin uppskattning av något 

på Facebook, till exempel ett Facebookinlägg eller en bild. Gilla gör man genom att trycka på 

en gilla-markering (se figur 1). Man kan även skriva en kommentar på ett inlägg eller dela 

inlägget för att sprida det vidare till sina vänner. På Facebook kan privatpersoner eller 

organisationer starta en Facebooksida, som är som en personlig sida för till exempel en 

organisation eller förening. När man gillar en Facebooksida  får man ta del av inlägg från sidan 

som man kan gilla, kommentera eller dela (Facebook 2016). 

 

 

 

Figur 1. Bild på funktionerna som man kan göra på inläggen. 

 

Sociala medier innebär nya förutsättningar för organisationer och företag. Organisationer kan 

numer synas på ett helt annat sätt än tidigare och kommunicera till sina målgrupper på olika 
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plattformar, som till exempel Facebook. Det är allt vanligare att använda sig av en 

Facebooksida för att sprida information om en organisation (Carlsson 2009).  

   

2.2 Polisen på sociala medier 

Polismyndigheten i Finland använder sig av Facebooksidor, Instagram, bloggar, Snapchat, 

Youtube och Twitter, där målet är att förebygga brottslighet och bygga en relation till 

medborgarna (Polisen i Finland 2016). De har även en enhet som behandlar sociala medier - 

Nätpolisverksamheten. Förr hade polismyndigheten i Finland olika verksamhetsområden 

beroende på behovet av poliser, som till exempel kvarterspoliser eller skolpoliser. Idag har 

kvarterspolisen istället bytt område till internet och sociala medier, och heter numer 

istället  nätpoliser, i och med att behovet idag finns på nätet. Nätpolisverksamheten i Finland 

jobbar med förebyggande verksamhet och brott som sker på sociala medier, men även att sänka 

tröskeln för medborgare att ta kontakt med polisen. Nätpolisen i Finland kommunicerar ofta 

med “glimten i ögat” på sociala medier när de vill nå ut till medborgarna (Polisen i Finland 

2016). 

Polismyndigheten i Sverige använder sig också av olika sociala medier såsom Facebook, 

Instagram, Twitter och Youtube (Polisen i Sverige 2016). Där har de som mål att dela 

brottsförebyggande information och tips för att minska brottsligheten, men använder även 

sociala medier för att få in tips från allmänheten. Genom att använda sig av sociala medier vill 

polismyndigheten i Sverige öka dialogen med medborgarna och vara på samma plattform som 

dem är för att bidra till ökad trygghet (Polisen i Sverige 2016). I Sverige har polisen Scott 

Goodwin haft en stor inverkan på Facebookanvändandet inom polismyndigheten. Goodwin 

(2014) är känd som hela Sveriges Facebookpolis då han genom sina inlägg beskriver sitt arbete 

på ett unikt sätt. Goodwin har blivit mycket uppmärksammad, i och med att han använder sig 

av humor och skriver personliga inlägg, vilket skapar mycket olika åsikter. Även fast Goodwins 

inlägg har raderats och han ett flertal gånger blivit anmäld och hotad, har han ändå fortsatt med 

sina humoristiska inlägg. Goodwins motivering till de humoristiska inläggen är att det är viktigt 

att ändå kunna se livet från en lättare sida, då arbetet som polis ibland kan vara tungt både 

fysiskt och psykiskt. Genom Goodwins sätt att uttrycka sig med en glimt i ögat, har han närmat 

sig allmänheten på ett nytt sätt som myndighetspersoner inte har gjort tidigare (Goodwin 2014). 

Polisens övergång till sociala medier har inneburit nya möjligheter för dem att 

kommunicera utåt till samhället, men erbjuder även en möjlighet till interaktion. Denna 
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interaktion innebär dock även en risk för negativ kritik i och med att personer kan kommunicera 

vad de vill tillbaka till polisen (Schneider 2016, ss 1-11). 

I kapitlet som behandlar tidigare forskning inom området polisen på sociala medier 

beskrivs fler polismyndigheter som använder sig av sociala medier. 

 

2.3 Ungdomspolisen på Åland 

Ungdomspolisen på Åland, som denna uppsats behandlar, är en specifik polisgrupp inom 

polismyndigheten på Åland. Åland är ett självstyrt och svenskspråkigt område som tillhör 

Finland. På Åland bor det ungefär 29 000 människor (Ålands Landskapsregering 2016). I 

uppsatsen nämns både exempel från Finland och Sverige i och med att Åland är ett 

svenskspråkigt område, som är beläget mellan dessa två länder, men tillhör Finland. Ålands 

polismyndighet är en enskild myndighet som är underställd landskapsregeringen på Åland 

(Regeringen 2016). 

 

 

Figur 2. Ungdomspolisens logotyp. 

 

Ungdomspolisen på Åland är en polisgrupp bestående av fem poliser som arbetar med 

förebyggande arbete gällande ungdomar och kriminalitet. Den första Ungdomspolisen på 

Åland tillsattes år 2013, då det fanns ett behov av en polis med inriktning mot ungdomar i 

åldern 13-18 år. Ungdomspolisverksamheten utökades sedan med fyra poliser, i och med att 

behovet av ungdomspoliser ökade och det var för mycket arbete för en polis att utföra. Idag har 

varje högstadiedistrikt på Åland en ungdomspolis som kontaktperson (Vickström 2015). 
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Arbetsuppgifterna som Ungdomspolisen behandlar är bland annat kontakt med skolor 

och andra instanser som berör ungdomar. För Ungdomspolisen är det viktigt att kunna ingripa 

i ett tidigt skede om ungdomarna är på väg in i ett kriminellt umgänge, men även kunna fånga 

upp ungdomar som befinner sig i en gråzon. Genom att polisen syns bland ungdomarna är det 

ett sätt att komma få kontakt med ungdomarna i ett tidigt skede (Wallén 2013). 

Ett sätt som ungdomspolisen använder sig av för att kommunicera till ungdomar är, som 

tidigare nämnts, deras Facebooksida ”Ungdomspolisen”. Facebooksidan beskrivs som 

ungdomspolisens officiella Facebooksida och är ett forum för verksamheten som finns till för 

att informera, förebygga brott och berätta om ungdomspolisens arbete. Visionen med 

Facebooksidan är att kunna förebygga och informera och på så vis nå ut till samhället och 

hjälpa i den mån det går. Enligt statistik kan inläggen på Facebooksidan nå ut till 10.000 

personer. Facebooksidan används av samtliga ungdomspoliser i olika utsträckning och 

uppdateras frekvent med olika inlägg med bland annat text och bild (Ungdomspolisen 2016). 

Genom Facebooksidan kan man gilla, kommentera och dela inläggen, men även skriva ett 

privat meddelande till Ungdomspolisen (se figur 3). 

 

 

Figur 3. Bild på meddelandefunktionen.  

 

2.4 Sammanfattning bakgrund 

Sociala medier skapar nya förutsättningar för organisationer och myndigheter att kommunicera 

till samhället på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Sociala medier bidrar till ett nytt sätt att 

bygga relationer och föra dialoger med samhället. Både polismyndigheten i Finland och 

Sverige använder sig av olika sociala medier i sin kommunikation till samhället, men ingen av 

dem har en så specifik polisgrupp som ungdomspolisen på Åland. Ungdomspolisen använder 

sig av en Facebooksida som riktar sig till Ungdomar men är öppen för allmänheten. I nästa 

kapitel beskrivs tidigare forskning inom området för myndigheter på sociala medier och polisen 

på sociala medier. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom myndigheter på sociala medier och även 

specifikt polisen på sociala medier. Den tidigare forskningen presenteras för att visa forskning 

som tidigare gjorts inom uppsatsens vetenskapliga område.  

3.1 Tidigare forskning om myndigheter på sociala medier 

Att myndigheter använder sig av sociala medier är ett relativt nytt fenomen och därav är den 

tidigare forskningen inom detta ämnesområde begränsad. I studien Government websites and 

social media's influence on government-public relationships av Hyehyun Hong (2013) 

undersöks hur personers upplevelser av myndigheters relationer med offentligheten påverkas 

av personens erfarenheter av myndigheters webbsidor och sociala medier. Relationen mellan 

myndighet och offentlighet mättes i denna undersökning genom allmänhetens förtroende för 

regeringen med en rikstäckande undersökning på över 2000 amerikanska medborgare. Man 

undersökte hur stor tillit medborgarna hade till myndigheterna både på lokal och på statlig nivå. 

Dessa svar delades in i olika kategorier som baserade sig på i vilken grad medborgarna använde 

sig av myndigheters webbsidor och sociala medier och jämförde sedan dessa svar sinsemellan. 

Studien visar att användning av myndigheternas medier online har positiv inverkan på tilliten 

till myndigheterna. Hong rekommenderar myndigheter att strategiskt planera sin utplacering 

av sociala medier, genom att göra överväganden med hennes studie i åtanke, för att på bästa 

sätt lyckas på sociala medier (Hong 2013, ss 346-256). 

Medborgarnas tillit är viktig även inom polismyndigheten, som beskrivs inom tidigare 

forskning i nästa stycke, eftersom deras uppgift bland annat är att bevara inflytandet i samhället 

och ha ett förtroende hos medborgarna. 

 

3.2 Tidigare forskning om polisen på sociala medier 

Polismyndigheter använder sig av sociala medier för olika syften. Enligt Fuat Altunbas (2013) 

studie är sociala medier bland annat ett bra verktyg för att nå den yngre generationen, för att 

bygga förtroende och få respekt. Det är även ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med 

allmänheten som ger en möjlighet att nå flera människor på samma gång och även ett sätt för 

att öka polisens transparens. Sociala medier gör det möjligt för en tvåvägskommunikation 
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mellan polis och allmänheten, eftersom en stor del av samhället redan använder sociala medier. 

Genom tvåvägskommunikationen kan man då använda sig av allmänhetens visdom och kan på 

så vis få hjälp att lösa brott. Altunbas studie genomfördes på polismyndigheten i Dallas genom 

intervjuer och genom observation av deras Facebooksida (Altunbas 2013). 

I en annan studie om polisen på sociala medier studeras polisen i staden Bingöl i Turkiet 

och deras attityder till användning av sociala medier, sociala mediers påverkan på polisens 

rykte samt hur sociala medier kan användas mer effektivt. Studien fokuserar på Facebook och 

Twitter som sociala medier och visar även de positiva och negativa sidorna av att använda 

sociala medier inom en polismyndighet. I undersökningen intervjuades 18 poliser i 

fokusgrupper som använde sig av sociala medier inom myndigheten. Undersökningen visar att 

Facebook är det primära mediet som används. Samtidigt beskrivs svårigheterna i 

undersökningen då internetanvändningen i Bingöl inte är så stor och att det på så vis är få 

personer som gillar polisens Facebooksida. På det sättet når poliserna inte ut till samhället i så 

stor utsträckning som de önskar. Resultaten i den här studien visar att polisen med hjälp av 

sociala medier kan förbättra sina relationer med medborgarna genom att visa en mänsklig bild 

av poliserna och på så vis få samhället att få en bättre förståelse för polisens arbete. Studien 

visar även att användningen av sociala medier är ett bra sätt att skapa en bättre förståelse och 

lägesbild för polisens arbete i samhället (Eren, Altunbas & Köseli 2014, ss 7-17). 

I en studie av Bergquist med flera, vid namn The Playful Police: The Role of Social 

Media in Public Institutions’ Legitimacy Work  (2015) beskrivs och analyseras den ökande 

användningen av Facebook bland den svenska polisen.  De riktade in sig på hur användningen 

av Facebook omformade polisens synsätt på tillit och auktoritet som deras legitimitet bygger 

på. För att undersöka detta intervjuades 30 poliser med olika roller inom poliskåren från olika 

delar av landet. Dessutom samlades data in från 12 olika Facebook- och Twitterkonton som 

tillhörde de distrikt där de intervjuade poliserna arbetade i. Utöver detta samlades olika 

dokument in, såsom instruktioner för hur polisen ska använda sociala medier och 

policydokument. Facebook skapar även här nya möjligheter för polisen att kommunicera ut 

information om polisarbetet och för att interagera med befolkningen. De argumenterar även för 

att närvaron på Facebook väcker nya möjligheter till att legitimera polisen som en offentlig 

institution (Bergquist m fl 2015, s 1-10). 

I en undersökning om polisens Facebookanvändning i Amerika observeras 20 av 

Amerikas största polismyndigheters Facebooksidor under tre månader för att få fram hur de 
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använder sig av Facebook på olika sätt. Resultatet av studien visar att olika polismyndigheter 

använder sig av olika sorters inlägg när de kommunicerar genom Facebooksidan, där de 

vanligaste inläggen handlar om brott eller är PR-relaterade. Polismyndigheterna publicerar 

sällan inlägg om varningar eller problem, utan använder det istället för att informera om 

polisens verksamhet och annat som rör polisens arbete. Även den här studien belyser Facebook 

som det primära sociala mediet i och med att det är ett lättanvänt verktyg där det är enkelt att 

publicera och där en dialog kan uppstå mellan polismyndigheten och samhället (Lieberman, 

Koetzle & Sakiyama 2013, s 438-457). 

 

3.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Den presenterade tidigare forskningen ger en förståelse och grund för vår fallstudie att förhålla 

sig till. Inom forskningen som beskrivits undersöks liknande fall där sociala medier bland annat 

bidrar till förbättrade relationer, respekt och ökad tillit till polisen. Vi förhåller oss till den 

tidigare forskning som en inspirationskälla. I och med att den tidigare forskningen behandlar 

myndigheter som har allmänheten som målgrupp, är intressant att undersöka hur en 

målgruppsanpassad polisgrupp kommunicerar till en specifik målgrupp. Med vår studie bidrar 

vi med nya synvinklar och ökad förståelse för det fenomen vi studerar. 
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras teorier och begrepp som är relevanta för vår undersökning. Det 

teoretiska ramverket används som underlag i analys- och resultatkapitlet, där vi knyter an till 

begreppen och teorierna vi förklarar. Först beskrivs public relations (PR), teoriutvecklingen 

och olika PR-modeller. Därefter beskrivs en nyare variant av PR, som utvecklats med sociala 

medier - PR 2.0. Sedan beskrivs två kommunikationsmodeller av Schneider (2016) och till sist 

presenteras tre olika kommunikationsstrategier av Mergel (2010).  

 

4.1 Public relations 

4.1.1 Den historiska framväxten av Public Relations 

Begreppet “public relations”, vanligen förkortat “PR”, är idag vanligt förekommande och 

skulle på svenska kunna översättas till “omvärldsrelationer” eller “publika relationer”. Termen 

uppkom i slutet av 1800-talet, men exempel på PR-liknande aktiviteter har hittats redan på de 

gamla grekernas tid (Grunig & Hunt 1984). Att definiera public relations är inte det lättaste. 

PR-pionjären Rex F. Harlow (1976) samlade på 1970-talet in alla definitioner av PR han kunde 

hitta och fann hela 472 olika definitioner mellan åren 1900 och 1976, och ännu fler har 

uppkommit sedan dess. PR används nämligen i en hel rad olika organisationer och 

sammanhang och definieras olika beroende på vilken PR-utövare man frågar (Edwards 2014, 

ss 4-17). Faktum är att vem som helst kan praktisera PR (Larsson 2002, s 30). De flesta anser 

dock att det är någonting en organisation gör för att skapa en god relation med människor de 

önskar ha en relation med (Edwards 2014, ss 4-17).  

Den historiska framväxten av public relations kan starkt associeras med USA, medier 

och kapitalism. Public relations som profession började just i USA i början av 1900-talet med 

de två första PR-konsulterna Ivy Lee och Edward Bernays. Man kan även konstatera att public 

relations historiskt sett delar in sig i två olika traditioner – den amerikanska och den europeiska. 

I den amerikanska traditionen används public relations i ett mer kommersiellt syfte, medan den 

europeiska ofta förknippas med den offentliga sektorn och olika typer av 

samhällskommunikation (Larsson 2002, ss 9-23).  

Forskningen och utövandet av public relations har länge varit nära sammanlänkade. Det 

finns inte någon enad public relations-teori, utan begreppet är mångfacetterat och kan förstås 
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genom en rad olika teoretiska perspektiv. Systemteorin växte fram under 1900-talets andra 

hälft, vilket till en början var den dominerande approachen till public relations. Systemteorin 

förklarar hur organisationer fungerar utifrån olika beroende av varandra system för till exempel 

kommunikation och produktion. Teorin omfamnar både interna och externa system. Man såg 

det som att utvecklandet av teorier inom detta område i första hand skulle utveckla strategier 

och förbättra utövandet av public relations i organisationer. Längs med att samhället har 

utvecklats socialt, teknologiskt och kulturellt har systemteorin kommit att kritiseras, vilket har 

lett till att flera nya teoretiska synsätt inom området har utvecklats och fortsätter att utvecklas, 

däribland främst kritiska, kulturella och sociologiska synsätt (Edwards 2014, ss 124-125).  

 

4.2 PR 2.0  

4.2.1 PR 2.0 och Sociala medier 

Enligt den digitala analytikern Brian Solis och professorn Deirdre Breakenridge är PR 2.0 är 

en vidareutvecklad version av public relations som uppkommit längs med internets och sociala 

mediers utveckling. Genom analys av internet, sociala medier och nya användningssätt har man 

kommit fram till att PR 2.0 är ett helt nytt sätt för organisationer att kommunicera direkt till 

den önskade publiken. PR handlar om att bygga en relation med målgruppen genom 

meningsfull kommunikation, där sociala medier är ett utmärkt verktyg för detta (Solis & 

Breakenridge 2009, ss 26-30). 

Sociala medier har bidragit till en stor förändring inom organisationer, men även bland 

traditionella medier.  Därför är det dags för organisationer att lära sig att använda sociala 

medier för PR och informationsdelning för att sprida nyttig information. Sociala medier gör så 

att organisationer måste kommunicera på ett annat sätt än tidigare för att nå sin målgrupp, i och 

med att man måste använda olika kanaler för att nå olika målgrupper. Solis och Breakenridge 

(2009) menar att vi med PR 2.0 kan sätta tillbaka ”publiken” i public relations, eftersom man 

har möjlighet att kommunicera direkt till den, istället för via traditionell media. PR 2.0 gör det 

möjligt att kommunicera med de olika målgrupperna, även de som är svåra att nå. Med hjälp 

av sociala medier kan organisationer kommunicera och informera på ett helt nytt sätt som inte 

tidigare varit möjligt med traditionell media. Internet har bidragit till ett nytt revolutionerande 

sätt att kommunicera och informera eftersom vanliga människor kan ansluta sig och 

kommunicera med varandra. Användarvänligheten på sociala medier skapar även möjlighet för 
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alla att få sin röst hörd i samhället. PR bidrar till påverkan av organisationsidentiteten, 

uppfattningen och även resonansen av en organisation. Det är genom kommunikation som 

organisationsrösten kommer fram och skapar identiteten inom organisationen, som i sin tur 

hjälper organisationen i riktning mot målgruppen (Solis & Breakenridge 2009, ss 1-32). 

Solis och Breakenridge (2009) beskriver att skillnaden mellan PR och PR 2.0 alltså är 

sociala medier och dess inverkan på relationerna till målgruppen inom en organisation. 

Traditionell PR kommunicerar till målgruppen genom meddelanden, till exempel 

pressmeddelanden som skickas ut via nyhetsbyråer, medan PR 2.0 samarbetar och deltar i 

genuina dialoger med samhället på sociala medier och andra nätverk. Solis och Breakenridge 

menar även att PR 2.0 fokuserar, likt traditionell PR, på människan och dess relation till 

organisationen. Det unika med PR 2.0 är alltså möjligheten till dialog mellan organisationen 

och målgruppen, istället för en monolog. Den här möjligheten till dialog gör det möjligt för 

organisationer att på ett helt nytt sätt jobba på sina relationer till målgruppen, genom sociala 

medier (Solis & Breakenridge 2009, 2-36). 

 

4.2.2 Dialog med målgruppen 

För att förbättra en relation genom sociala medier menar Solis & Breakenridge (2009) att 

organisationen måste vara aktivt engagerad och lyssna till publiken, för att det ska nå en 

meningsfull relation. Man måste ta reda på målgruppens sätt att kommunicera och vilket de 

föredrar, och även vilka ämnen som betyder något för dem. Genom att föra en dialog med 

målgruppen kan det vara ett sätt att marknadsföra sig, utan att det egentligen är ett 

marknadsföringsinitiativ. PR 2.0 handlar mer om att interagera med målgruppen, istället för en 

envägskommunikation till målgruppen. För att upprätthålla och förbättra förhållandet med 

målgruppen måste organisationen vara aktiv och delta i kommunikationen, det vill säga 

att  man måste interagera. Om organisationen inte engagerar sig och interagerar så kan den inte 

heller få något tillbaka, i och med att det inte uppstår någon tvåvägskommunikation. 

Tvåvägskommunikationen i sin tur kan bygga på relationen och ta organisationen till en ny 

nivå av medvetenhet (Solis & Breakenridge 2009, ss. 69-75). 

Enligt författaren och kommunikatören Lena Leigert kan det finnas orsaker till att en 

dialog inte uppstår (2014). Idag är det många som inte vill delta aktivt på sociala medier, men 

ändå vill ta del av informationen som finns där. Det kan handla om att innehållet inte väcker 

intresse, eller så sköter organisationen sig, men målgruppen har inget att tillägga. Det kan även 
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bero på tidsbrist eller kunskapsbrist i hur man för en dialog och på så vis uppstår ingen 

interaktion eller tvåvägskommunikation. Att en dialog uteblir är dock inte direkt lika med något 

negativt för organisationens PR. Beroende på vilka mål organisationen har är relationen och 

dialogen av olika vikt, eftersom dialog är en ypperlig möjlighet att förbättra relationen till 

målgruppen (Leigert 2014, ss 50-51). 

Leigert (2014) menar alltså att en dialog kan uppstå genom ett bra PR-arbete. Det är 

viktigt att ta fram olika sätt att kommunicera på de olika sociala plattformarna som kan påverka 

dialogen. Bland annat avgör skrivspråket hur kommunikationen sker och om dialog uppstår. 

På sociala medier ändras skrivspråket, eftersom att det inte är lika vanligt att använda 

traditionella skrivregler, utan språket blir istället en blandning mellan tal och skrift. 

Myndigheter är däremot skyldiga att kommunicera på ett lättförståeligt och bra sätt, enligt 

språklagen. Men enligt Leigert kan myndigheter på sociala medier istället skriva på ett mer 

avslappnat och informellt sätt och anpassa sitt språk för att förmedla en annan känsla till 

målgruppen. På sociala medier är även bildspråket något centralt, då plattformarna ofta är 

utvecklade för bilder. Bilder är lätt för målgruppen att ta till sig, då bilder ”säger mer än tusen 

ord” och därmed lätt kan väcka starka känslor hos målgruppen. Även på sociala medier är det 

viktigt att ha ett tydligt bildspråk så man vet vad som kommuniceras ut med bilderna. Leigert 

(2014) fortsätter att berätta att organisationens röst förmedlas med vilken ton man använder sig 

av på sociala medier. Tonaliteten handlar om vilken känsla man förmedlar i en text, som sedan 

avspeglar sig på organisationen. Tonaliteten kan ses som en organisations röst och det är till en 

fördel om det finns enade riktlinjer om vilken tonalitet man ska använda. Tilltalet hör ihop med 

tonaliteten och skrivspråket, det vill säga hur man skriver avgör vilken känsla som förmedlas 

och hur målgruppen tilltalas (Leigert 2014, ss 41-47). 

Solis & Breakenridge (2009) menar att PR 2.0 börjar likna en levande företeelse genom 

dialoger med publiken. Genom att kommunicera direkt till publiken skapas på så vis ett 

meningsfullt engagemang och även en ökning av varumärkets synlighet. Genom 

kommunikation och konversationer med målgruppen skapas en lojalitet gentemot 

organisationen. Tack vare sociala medier är en ny tidsålder född som främjar förtroende och 

relationer mellan organisation och målgrupp (Solis & Breakenridge 2009, s 32). 
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4.2.3 Förtroende för organisationen 

Med hjälp av de nya teknologierna är PR 2.0 det mest värdefulla marknadsföringsverktyget, 

men för att kunna åstadkomma något så måste plattformarna på sociala medier användas på ett 

korrekt. PR 2.0 bygger förtroende och skapar starka relationer med målgruppen, traditionell 

media, samt andra som rör sig på sociala medier, där åsikter kan ändras och ett positivt 

anseende kan byggas upp. Genom PR 2.0 skapas närvaro, men ökar även lojaliteten för 

varumärket och stärker resonansen. Sociala medier skapar också en möjlighet för handling och, 

som tidigare beskrivet, dialog. Med webb 2.0 är organisationer mycket formbara och 

lättillgängliga, som även gör organisationens räckvidd obegränsad. Eftersom organisationerna 

är så formbara krävs det en representant från organisationen som hjälper till att forma och styra 

diskussioner. Med sociala mediers öppenhet är det viktigt för stora organisationer att skapa 

förtroende och bygga relationer med målgruppen. Organisationer måste i dagen läge visa en 

mer human sida av sig själva genom direkt och deltagande kommunikation för att nå den 

målgrupp de verkligen vill nå ut till (Solis & Breakenridge 2009, ss 8-39). 

 

4.2.4 Öppenhet 

För att uppnå ett förtroende från målgruppen menar Solis & Breakenridge (2009, s 47) att 

organisationer behöver tänka på att kommunicera på ett öppet och tillförlitligt sätt. Öppenhet 

inom myndigheter är speciellt viktigt, eftersom samhället måste informera om vad det är som 

sker inom myndigheten (Kraft & Strandberg 2006, ss 85-90). Även professorn Julia Jahanzoosi 

(2006) anser att öppenhet är en viktig del när det gäller förtroendeskapande och även 

organisationens anseende. Om det finns brist på förtroende till en organisation kan öppenhet i 

sociala medier vara en möjlighet att öka det (Jahanzoosi 2006). Genom att använda sociala 

medier och kommunicera öppet ges det även en möjlighet för målgruppen att delta i dialoger 

och på så sätt låta dem delta i bestämmelser som i sig kan leda till tillförlitlighet till 

organisationen (Gilmore & Pine 2007). 

 

4.3 Två kommunikationsmodeller 

Professorn Christopher J. Schneider illustrerar i sin bok Policing and social media: social 

control in an era of new media (2016, ss 1-3) två kommunikationsmodeller för att visa hur den 
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nutida polisens bruk av sociala medier har förändrat kommunikationen mellan polis, 

traditionell media och allmänheten.  

Den första modellen (se modell 1) visar hur kommunikationen ser ut utan sociala medier. 

Här kommunicerar polisen och traditionell media med varandra och ut till allmänheten. 

Allmänheten tar passivt emot information. För att nå sina strategiska mål väljer polisen 

noggrant ut vilka erfarenheter och vilken information som ska förmedlas till media och 

allmänhet (Schneider 2016, ss 1-4). 

 

Modell 1. Kommunikationsmodell utan sociala medier 

 

Schneiders (2016) andra modell (se modell 2) visar hur kommunikationen ser ut när sociala 

medier är med i bilden. Även i denna modell kommunicerar polisen och traditionell media 

sinsemellan. Skillnaden är att publiken både kan vara passiv och aktiv i och med att sociala 

medier erbjuder en tvåvägskommunikation. Detta gör att polisen ges nya möjligheter till att 

erhålla goda relationer med allmänheten och även ett nytt sätt att göra “reklam” för sig själva. 

Även på polisens sociala medier är informationen som kommuniceras ut väl genomtänkt för 

att nå strategiska mål. Skillnaden är dock att materialet som kommuniceras ut är mer 

känslomässigt och direkt än vad det som kommuniceras genom traditionell media är. Detta 

leder till att det blir viktigare hur polisen uppträder i sociala medier, medan massmedia 

fortsätter att fylla de tidigare funktionerna (Schneider 2016, ss 1-4). 
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Modell 2. Kommunikationsmodell med sociala medier  

 

4.4 Strategier för sociala medier 

Eftersom studien ämnar studera hur ungdomspolisen använder sig av Facebooksidan, kommer 

vi att presentera tre olika strategier enligt professorn Ines Mergel (2010) som beskriver tre olika 

strategier för sociala medier som myndigheter kan använda sig av. 

Mergel (2010) beskriver i sin artikel Government 2.0 Revisited: Social Media Strategies 

in The Public Sector hur myndigheter övergår allt mer till användande av sociala medier. 

Myndigheternas utveckling med digitaliseringen beskrivs som en revolution som förändrar 

hela myndigheten, government 2.0. Genom myndigheternas användande av sociala medier blir 

det en öppenhet och transparens mot samhället. Mergel (2010) beskriver tre strategier om hur 

myndigheter kan kommunicera till samhället, för att främja öppenheten, delaktigheten och 

samverkan (Mergel 2010, s 7). 

Genom den första strategin, Push-strategin, menar Mergel (2010)  att myndigheter 

använder sociala medier för att bekräfta närvaron på internet och verka som en ytterligare 

kommunikationskanal för att få ut information till allmänheten. Inom push-strategin används 

sociala medier för envägskommunikation, det vill säga att myndigheter endast skickar ut 

information och inte tar emot information från allmänheten. På sociala medier stängs 
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kommentarsfält av och de är enbart ett verktyg för att till exempel publicera pressmeddelanden 

(Mergel 2010, s 7). 

Inom pull-strategin menar Mergel (2010) att sociala medier används som ett verktyg för 

att till en viss del kunna interagera med samhället genom bland annat kommentarer. Genom 

denna strategi vill man även föra publiken tillbaka till myndighetens webbsida där information 

läggs ut, för att inte förlora kontrollen över informationen. Pull-strategin kan användas för att 

informera eller varna samhället via sociala medier (Mergel 2010, s 7). 

Den sista strategin som Mergel (2010) beskriver är network-strategin. Genom denna 

strategi används sociala medier som ett verktyg för interaktivitet mellan myndigheten och 

samhället. Sociala medier används även här som informationsdelning, men även för 

kunskapsskapande genom en aktiv interaktion med samhället. Sociala medier används för att 

meddela och interagera, men även för att delta i diskussioner som är relevanta för deras uppdrag 

(Mergel, 2010, s 7). 

Dessa strategier kan användas inom myndigheter. Mergel har genom intervjuer kommit 

fram till vissa kriterier inom användandet av sociala medier inom myndigheter. För att en 

strategi ska vara framgångsrik måste man kunna förstå vikten av den information som läggs ut 

och hur stor spridning den kan få på internet. Det är även till en fördel experimentera med nya 

medier och hitta så kallade “mästare” som är intresserade av att utveckla och förstå behovet 

inom strategin som utformats inom myndigheten. Mergel påpekar även att sociala medier inte 

kan ersätta traditionella kommunikationskanaler för att informera och att strategin måste 

utformas enligt publiken och den målgruppen man vill nå ut till (Mergel, 2010, s 7). 

 

4.5 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

Detta kapitel behandlar teorier, tankar och modeller som kan hjälpa oss att förklara och tolka 

uppsatsens insamlade material. Public relations är ett mångfacetterat begrepp, men handlar i 

stora drag om relationsskapande med omgivningen. Den historiska utvecklingen av public 

relations har lett till PR 2.0, som är ett  nytt sätt att utveckla relationer mellan organisation och 

målgrupp. Sociala medier gör det möjligt att skapa en dialog, där förtroende och lojalitet 

skapas. Med Mergels strategier kan vi jämföra och se vilken strategi ungdomspolisen använder 

sig av och med Schneiders kommunikationsmodell visas hur polisen kommunicerar till 

samhället genom sociala medier. PR 2.0 förklarar hur organisationer använder sig av sociala 
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medier för att skapa och upprätthålla relationer. PR 2.0 kan det vara ett underlag för vilket syfte 

ungdomspolisen använder sig av Facebooksidan, i och med att de kommunicerar till 

målgruppen och upprätthåller en relation med den. Mergels strategier kan alltså tillsammans 

med Schneiders kommunikationsmodeller förklara hur polisen kommunicerar, medan PR 2.0 

kan vara ett underlag för i vilket syfte de använder sig av Facebooksidan. Vi har främst använt 

oss av böcker, men även vetenskapliga artiklar i uppsatsens teoretiska ramverk. Vi har strävat 

efter att använda oss av förstahandskällor. 
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5. Metod 

I följande kapitel presenteras våra metodval och tillvägagångssätt i vår 

forskningsprocess.  Kapitlet börjar med en presentation och motivering av metodologisk ansats 

och metodval. Därefter presenteras material, analysmetod och genomförande för att sedan 

avslutas med en diskussion om etiska överväganden, reflexivitet och metod. 

 

5.1 Kvalitativ fallstudie  

Vi har valt att göra en fallstudie av ungdomspolisen på Åland och deras användning av sin 

Facebooksida. En fallstudie är ofta ett specifikt fenomen, en organisation eller en händelse som 

undersöks och ofta jämförs med andra fallstudier. En fallstudie ger unik kunskap och kan ofta 

svara på frågor som “hur” och “varför” (Larsson 2010, s 57). Vi har valt att göra denna typ av 

studie för att kunna gå in på djupet i hur detta specifika fall kommunicerar. Det finns sedan en 

möjlighet för andra myndigheter inom liknande områden att ta del av denna uppsats resultat. 

 

5.2 Metodval 

I denna fallstudie används två kvalitativa metoder – netnografisk observation och 

semistrukturerade intervjuer. Dessa metoder har valts eftersom de kan besvara uppsatsens 

frågeställningar – hur polisen kommunicerar på Facebook och i vilket syfte de använder sin 

Facebooksida. Nedan följer vår motivering till uppsatsens metodval och även vilken 

analysmetod som har använts.  

 

5.2.1 Netnografisk observation  

I en netnografisk observation studeras människor i sociala sammanhang på internet, för att 

skapa förståelse för hur det sociala och kulturella livet utvecklas på internet. På 

ungdomspolisens Facebooksida kan vi observera poliserna i ett socialt sammanhang på 

internet, där vi ser hur de kommunicerar och det sociala livet på Facebooksidan. Inom den 

netnografiska observationen är det även viktigt att det digitala sammanhanget som man ämnar 

undersöka är relevant för ens studie och att man även vet hur man ska undersöka det (Berg 

2015, ss 10-79). Det digitala sammanhanget i vår studie är Facebooksidan, vilken är av stor 
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relevans. Genom att observera Facebooksidan kan vi se all aktivitet och interaktivitet som sker. 

Aktiviteten kan ses i form av inlägg som publiceras av ungdomspolisen själva. Dessa inlägg 

kan till exempel innehålla text, bild, film och länkar till andra sidor. Även den eventuella 

responsen på dessa inlägg i form av gillningar, kommentarer och delningar kan tas i beaktande 

vid observationen.  

I vissa netnografiska observationer kan man som forskare delta i konversationer för att 

observera interaktionen och då kan det även uppstå etiska problem i och med forskarens 

närvaro (Berg 2015, 80-85). Vi har valt att observera Facebooksidan, men inte delta i några 

eventuella konversationer eller meddelanden. I och med att ungdomspolisens Facebooksida är 

en öppen sida som är tillgänglig för alla, och inte en sluten grupp man måste ansöka om att få 

gå med i, slipper vi en del av de etiska problem som kan framkomma vid netnografiska 

observationer. Likaså när det gäller forskarnärvarons eventuella påverkan av innehållet på 

Facebooksidan, är den i princip lika med noll i och med att vi som forskare ej interagerar med 

de som deltar i innehållet på Facebooksidan.  En fördel med netnografi är att det man observerar 

alltid är tillgängligt. Eftersom det man observerar består av text och bilder är materialet redan 

färdigt nedskrivet. Den fördelen kan dock leda till att man som forskare tar sig an för mycket 

material i och med att material är lättillgängligt (Berg 2015, ss 80-128). 

 

5.2.2 Semistrukturerade intervjuer  

Personlig intervju är en kvalitativ metod där forskaren genom dialog med utvalda personer 

samlar in kunskap om ett visst fenomen. Den som intervjuar ställer frågor om en viss händelse 

eller den intervjuades erfarenheter inom ett visst område för att få en ökad förståelse. Intervjuer 

handlar inte bara om att ställa frågor, utan det ställs även krav på forskarens kompetens. Till 

exempel måste forskaren ha ett bra upplägg för samtalet, en god intervjuteknik och även en 

förmåga att hantera det stora insamlade materialet (Larsson 2010, ss 55-57).  

Vanligtvis brukar man dela in intervjuer i tre olika former; öppna intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dessa 

intervjuformer är frågestrategin. I öppna intervjuer ställs bara ett fåtal breda frågor, där ofta 

den intervjuade får berätta om ett visst händelseförlopp eller kanske sin livshistoria. Den 

semistrukturerade intervjun bygger på olika teman, med frågor som är avsedda att besvara 

undersökningen frågeställningar. Den sista formen, den strukturerade intervjun, kan liknas vid 

en enkäts korta och specificerade frågor. Det finns dock inga färdiga svarsalternativ, utan den 



 

24 

 

intervjuade är öppen att svara vad den vill (Larsson 2010, ss 60-61). I denna uppsats har vi valt 

att använda oss av personliga semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade 

frågestrategin lämpar sig för denna uppsats i och med att frågorna som ställs vid 

materialinsamlingen är avsedda att besvara uppsatsens frågeställning. Genom de 

semistrukturerade intervjuerna kommer vi in på djupet och kan få reda på ungdomspolisens 

eventuella strategier och tankar kring kommunikationen till ungdomar.  

Vid användandet av halvstrukturerade intervjuer ställer man samma frågor till samtliga 

intervjurespondenter, för att det sedan ska vara lättare att jämföra de olika intervjusvaren. Som 

forskare har man på detta sätt bra kontroll över hur intervjun fortlöper och kan styra tillbaka 

den till rätt spår om svaren svävar iväg ifrån ämnet. Det är även en viktig del av validiteten hos 

ovana intervjuare då frågorna bestäms i förväg. Under intervjun är det viktigt att respondenten 

känner sig avslappnad, förstår syftet med undersökningen och förstår frågorna. Om 

respondenten känner ett förtroende för den som intervjuar är det lättare att komma in på djupet 

och få fram tankar och känslor. Det är även viktigt att intervjuaren behåller sin roll som 

intervjuare och inte visar några egna värderingar under intervjuns gång. Den halvstrukturerade 

intervjun förbereds med att göra frågor inom olika teman kopplade till teorier i undersökningen. 

På så sätt får man fram en tydlig struktur inom olika teman (Nilsson 2014, ss 150-157). Genom 

att använda sig av personliga intervjuer får vi större förståelse hur polisen tänker och känner 

när de skriver sina inlägg och vad deras syfte med Facebooksidan är. 

 

5.2.3 Varför två metoder? 

Denna studies kombination av metoder skapar en så kallad “triangulering”. Triangulering 

förekommer ofta i kvalitativ forskning och innebär att man kombinerar två eller flera metoder 

som kompletterar varandra för att få en mer täckande bild av fenomenet man studerar (Ekström 

2010, s 48). Detta är av stor vikt i denna studie, i och med att det genom den netnografiska 

undersökningen endast framkommer vilken kommunikation som sker på ungdomspolisen 

Facebooksida, men inte tanken bakom kommunikationen. I och med en triangulering med de 

semistrukturerade personliga intervjuerna med poliserna, kan även en bild ges av polisernas 

syfte bakom inläggen och tankarna bakom deras handlingar, vilket därmed bidrar till att fler 

aspekter av forskningsfrågan blir besvarade (Nilsson 2014, s 186). Två metoder ger även en 

möjlighet att jämföra metoderna med varandra, det vill säga att jämföra om ungdomspolisens 

syfte med användningen av Facebooksidan stämmer överens med vad de faktiskt publicerar. 
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5.3 Material och urval 

Vi har gjort avgränsningar och urval som känns relevant för studien och urvalets storlek har 

anpassats till våra resurser (Hjerm & Lindgren 2014, ss 17-21). I och med att ungdomspolisens 

Facebooksida uppdateras med nya inlägg frekvent under uppsatsens genomförande har ett urval 

av inlägg gjorts. Vi har valt att observera 30 inlägg från Facebooksidan där vi har valt den 31 

oktober 2016 som slutdatum och har sedan samlat in 30 inlägg bakåt i tiden. Slutdatumet har 

baserats på att materialinsamlingen påbörjades detta datum. Valet att avgränsa oss till 30 inlägg 

gjordes i förhållande till våra begränsade tidsresurser. Intervjuer utfördes med fyra av fem 

ungdomspoliser, i och med att en av poliserna inte kunde medverka. 

 

5.4 Genomförande 

Den netnografiska observationen av ungdomspolisens Facebooksida genomfördes gemensamt, 

där vi genom samarbete reducerade materialet genom att skriva ner detaljer om inläggen, för 

att sedan kunna koda de nedskrivna detaljerna. Vi skrev ned vilken polis som skrivit inlägget, 

när inlägget publicerats och vad inläggets eventuella tillhörande bilder föreställer. Vi 

antecknade vad bilden föreställer, genom beskrivningar som till exempel “en polisbil” eller “en 

polis”. Sedan antecknades vad inläggets text handlat om i form av stödord. Inläggen 

kategoriserades i kategorier såsom ”informerande” eller ”uppmanande”. Det antecknades även 

hur många gillningar, kommentarer och delningar inläggen har och kommentarerna lästes 

igenom. Kommentarerna kategoriserades som positiv, neutral eller negativ respons till de olika 

polisernas inlägg. I några enstaka fall hade ungdomspolisen svarat på kommentarer och även 

detta antecknades. Det insamlade materialet från den netnografiska observationen skrevs sedan 

ut på papper för att kunna kodas. 

Valet att börja med den netnografiska observation gjordes för att kunna observera så 

objektivt som möjligt utan att veta polisernas tankar bakom inläggen. Vi ville även få en 

överblick och vetskap om vad poliserna skrev på Facebooksidan före de semistrukturerade 

intervjuerna genomfördes, för att sedan ta reda på ungdomspolisernas tankar bakom inläggen. 

Fyra av de fem ungdomspoliserna på Åland intervjuades, då en av poliserna i gruppen inte 

kunde närvara. Samtliga av de intervjuade poliserna skriver inlägg på Facebooksidan. 

Intervjuerna ägde rum på polisstationen på Åland, som poliserna själva föreslog. Under två 
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dagar intervjuades poliserna en i taget under arbetstid. Med tillåtelse från polisen spelades 

intervjuerna in på våra mobiltelefoner för att sedan kunna transkriberas. Före intervjuerna 

presenterade vi vår undersökning så att polisen kunde förstå syftet med intervjun och vad vi 

förväntade oss av polisen. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide som skapades utifrån vårt teoretiska ramverk och vår första genomläsning av 

Facebooksidan. Vi ställde samma frågor och använde samma intervjuguide till samtliga poliser. 

Frågorna i intervjuguiden gjordes så lättförståeliga som möjligt för att inga missförstånd skulle 

ske. Som intervjuare ställde vi även en hel del följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt 

av intervjuerna (Esaiasson, Gilljam & Oscarsson 2012 ss 264-267). Intervjuguiden var 

uppdelad i olika teman utifrån olika frågeområden. Guiden började med introduktionsfrågor 

om ungdomspolisarbetet i allmänhet och övergick sedan till frågor om deras Facebooksida. 

Frågorna om Facebooksidan var sedan indelade i olika underkategorier såsom frågor om 

inläggen, strategier och till sist frågor om polisens åsikter om Facebooksidan. Vi båda forskare 

var delaktiga vid samtliga intervjuer, där vi både agerade intervjuare genom att turas om och 

ställa varannan fråga ur intervjuguiden. Intervjuernas längd varierade mellan 20 minuter och 

en timme. Längdvariationen mellan intervjuerna berodde på en variation mellan hur långa svar 

de enskilda poliserna gav. Intervjuerna transkriberades sedan, där vi transkriberade två 

intervjuer var. Transkriberingen gjordes på dator, där vi skrev ner allt som sagts under 

intervjuerna. 

Uppsatsarbetet har inneburit ett nära samarbete mellan oss två uppsatsförfattare. 

Uppsatsens olika kapitel har skrivits tillsammans genom gemensamt arbete. Vi har använt oss 

av Google dokument (Google 2016), där vi har skrivit i ett gemensamt dokument. Detta har 

gett oss möjligheten att arbeta tillsammans även fast vi inte haft möjlighet att ses. Det har dock 

lett till att det är svårt att påvisa vem som har skrivit vad i uppsatsen, eftersom flera 

omskrivningar gjorts och delar har bytt plats och ändrats på under arbetets gång. Samarbetet 

har i övrigt fungerat utmärkt och denna uppsats kan ses som ett verk av båda författare. 

 

5.5 Analysmodell 
Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en kodning. Vi började med att koda 

materialet individuellt för att sedan jämföra våra kodningar med varandra, då det är ett sätt att 

upptäcka flera koder (Lindgren 2014, ss 32-37). Man kan använda sig av två analysmetoder - 

tematisk kodning eller datadriven kodning, där vi har valt att använda oss av en tematisk 
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kodning. Den tematiska kodningen innebär att man letar efter något specifikt och bortser från 

andra resultat (Lindgren 2014, ss 45-61). Eftersom studien ämnar kartlägga Ungdomspolisens 

användning och hur de gör har vi utgått från att analysera materialet med utgångspunkt i vår 

frågeställning. Vi hittade återkommande koder som sedan växte fram till olika teman som är 

en grund för summeringen av det insamlade materialet. I det här skedet började teorierna växa 

fram som en grund för det vidare arbetet med resultatet. Uppsatsens teoretiska ramverk växte 

fram när återkommande koder framkom och teman skapades, som vi sedan kunde koppla till 

vårt teoretiska ramverk. Vi delade upp koderna under våra forskningsfrågor och placerade dem 

under övergripande teman som strukturerade upp resultatet. Det insamlade materialet från både 

intervjuerna och observationen jämfördes med varandra vartefter vi kom fram till dessa teman, 

där vi även hade det teoretiska ramverket i åtanke. Vi delade sedan upp teman utifrån 

frågeställningen och kom fram till två teman under varje fråga. Temana analyserades genom 

vårt teoretiska ramverk för att få en djupare inblick och analys av ungdomspolisens användning 

och syfte med Facebooksidan. Det kombinerade resultat- och analyskapitlet är uppbyggt på 

teman som presenteras nedan. 

 

På frågan i vilket syfte ungdomspolisen använder Facebooksidan har vi delat upp det i två 

teman för att presentera resultatet och analysen. Dessa presenteras nedan. 

Den transparenta polismyndigheten 

Det här temat behandlar de olika syftena som ungdomspolisen har med Facebooksidan, där det 

övergripande syftet är att skapa en mer transparent polismyndighet. Detta kopplas sedan i 

analysen ihop med PR 2.0 där öppenhet förklaras som en viktig del i relationsskapandet med 

målgruppen. Det kopplas även ihop med Leigerts tankar om bildspråk, som är ett sätt för 

polisen att förmedla öppenhet.  

 

Den förändrade målgruppen 

Ungdomspolisens andra övergripande mål är även att nå målgruppen och på så vis ett annat 

syfte med Facebooksidan. Temat beskriver målgruppen och förändringen som skett från starten 

av sidan till nuläget, därav namnet den förändrade målgruppen. I analysen kopplas resultatet 

ihop med Leigerts tankar om tilltal, där det framkommer vem polisen tilltalar på 
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Facebooksidan. Det kopplas även ihop med teorier kring sociala medier där Solis och 

Breakenridge förespråkar enkelheten med att kommunicera direkt till en målgrupp på sociala 

medier.  

 

På frågan hur ungdomspolisen kommunicerar på Facebooksidan har vi även två teman som 

presenterar resultatet och analysen. Dessa teman presenteras nedan. 

Polisen som individer  

Det här temat beskriver hur poliserna kommunicerar på Facebooksidan. Temat beskriver 

polisernas individuella tankar och sätt att skriva på, eftersom de inte har en enad strategi. I 

analysen kopplas resultatet ihop med Schneider och hans tankar kring att det är viktigt att ha 

en enad strategi, men även med Leigerts tankar om tonalitet. Här presenteras den varierande  

tonaliteten som finns i inläggen och fördelarna med att ha en enad röst inom myndigheten. I 

analysen kopplas resultaten även ihop med PR 2.0, där det är viktigt med en meningsfull 

kommunikation på sociala medier, som skapas genom engagemang i kommunikationen till 

målgruppen. 

 

Dialogen med målgruppen 

Det här temat beskriver även hur ungdomspolisen kommunicerar, i och med att de för en dialog 

med målgruppen via Facebooksidan. Dialogen förs främst genom privata meddelanden, men 

även genom kommentarer och tips som människor bidrar med då polisen vill ha hjälp från 

allmänheten. Detta kopplas ihop med PR 2.0, där dialogen är det viktigaste i relations- och 

förtroendeskapande. Det kopplas även ihop med Schneiders tvåvägskommunikation, i och med 

att det liknar hans sätt att beskriva polisens kommunikation på sociala medier. Mergels pull-

strategi går att applicera på ungdomspolisens användning av Facebooksidan, eftersom sidan  

används för att informera och till viss del interagera. Mergels andra strategier är inte lika 

applicerbara eftersom de beskriver andra sätt att kommunicera på.  
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5.6 Etiska överväganden 

Det är viktigt att man som forskare reflekterar över etiska åtaganden som bör göras för att 

skydda personerna som undersöks i sin forskning. Författaren Bryman (2011, ss 131-132) listar 

upp några etiska principer som gäller inom svensk forskning. Ett av dem är informationskravet, 

vilket innebär att personerna som undersöks bör vara informerade om att de deltar frivilligt och 

när som helst kan hoppa av om de vill. Ett annat är konfidentialitetskravet, som säger att man 

ska hålla uppgifter om personerna som undersökningen så att obehöriga inte får tag i dem. Ett 

sista etiskt krav är nyttjandekravet, som Bryman berättar innebär att uppgifterna som samlas in 

endast får användas i forskningsändamålet. Dessa etiska principer har tagits i beaktande i denna 

undersökning. Ungdomspoliserna har blivit informerade om att deras medverkan i intervjuerna 

är frivillig. Poliserna är även informerade om vilken typ av undersökning de medverkar i och 

att vi inte publicerar något av ungdomspolisernas namn. I och med att det endast är fem 

ungdomspoliser på Åland, och fyra av dem undersöks i denna studie, kan tyvärr inte full 

anonymitet garanteras. Ungdomspoliserna har intervjuats i sina yrkesroller som poliser och vi 

har inte försökt att få fram några personliga uppgifter. Vad gäller de eventuellt känslig 

information som framkommit genom intervjuerna, har konfidentialitetskravet tagits i 

beaktande. 

I vår netnografiska observation av Facebooksidan har vi även tagit del av privatpersoners 

aktivitet genom deras gillningar, kommentarer och delningar. Detta är inte privatpersonerna 

informerade om, men i och med att ungdomspolisens Facebooksida är en öppen sida, och inte 

en sluten grupp, kan vem som helst ta del av dessa kommentarer och vi anser därmed att 

kommentarskaparna inte behöver informeras om deras medverkan (Bryman 2011, ss 141-142). 

Några namn från Facebooksidan publiceras inte i denna studie, då det varken är relevant för 

undersökningen eller etiskt korrekt. 

 

5.7 Reflexivitet och metoddiskussion 

Vi utgår från det hermeneutiska forskningsparadigmet i och med att dess ontologi, hur man ser 

på verkligheten, och dess epistemologi, hur kunskap produceras, överensstämmer med vårt 

synsätt i denna studie. Det hermeneutiska forskningsparadigmet påstår att verkligheten skapas 

genom kommunikation och sociala praktiker som ständigt reproduceras (Lindgren 2014, ss 34-

35). Den hermeneutiska epistemologin säger att kunskap uppstår genom subjektiv tolkning. I 
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och med att detta är en kvalitativ studie, kan vi som forskare inte kan vara renodlat objektiva i 

vår analys av det empiriska material vi samlar in. Vi måste nämligen tolka materialet, vilket 

inte går att göra helt objektivt i och med våra förförståelser. Det är dock viktigt att vi, som 

forskare, redogör för våra förförståelser inom området för att säkerställa intersubjektiviteten 

(Fejes & Thornberg 2015, ss 74-76). Eftersom att vi är från Åland där fallstudien äger rum är 

det extra viktigt att inte låta vår förförståelse påverka vår subjektiva tolkning som vi måste göra 

i och med att det är en kvalitativ forskning. 

I kvalitativa metoder har man en speciell roll som forskare. Forskaren har en stor inverkan 

på insamlingen av material genom metoderna. Det är viktigt att i intervjuerna redan från början  

skapa en god kontakt med den som ska intervjuas. Det är även viktigt att man informerar vad 

undersökningen handlar om och vad som förväntas av den intervjuade och i den här situationen 

även påminna om att svaren är anonyma. För att den intervjuade ska berätta om sina tankar och 

åsikter är det viktigt att det finns ett förtroende för forskaren så att den intervjuade kan känna 

sig avslappnad (Ehn & Öberg 2011, ss 66-68). I intervjusituationen är det viktigt att frågorna 

är väl genomtänkta. Som forskare är det viktigt att tänka på att inte ställa ledande frågor eller 

på något sätt visa sina egna fördomar eller åsikter genom frågorna då det blir missvisande mot 

den intervjuade och svaren kan påverkas (Larsson 2010, ss 59-68).  

 

5.8 Sammanfattning metod 

Genom de två kvalitativa metoderna netnografisk observation och personliga 

semistrukturerade intervjuer samlas uppsatsens material in. Den netnografiska observationen 

har utförts på 30 Facebookinlägg och intervjuerna på fyra av fem ungdomspoliser. Därefter har 

materialet transkriberats och kodats. Genom analys av materialet har teman skapats som 

grundar sig på uppsatsens frågeställning. I nästa kapitel presenteras uppsatsens resultat, 

tillsammans med en analys utifrån uppsatsens teoretiska ramverk.  
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6. Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras resultatet från det insamlade materialet. Resultatet inleds med 

en bakgrund som beskriver hur Facebooksidan startades. Bakgrunden beskrivs för att ge en 

mer övergripande bild av Facebooksidans utveckling och deras arbete med ungdomar. 

Resultatet beskrivs under de två frågeställningarna - i vilket syfte de använder Facebooksidan 

och hur de kommunicerar. Under dessa huvudrubriker beskrivs resultatet i olika teman 

tillsammans med en analys kopplad till uppsatsens teoretiska ramverk. Analysen är sist under 

varje tema då det är lämpligast att placera den efter en beskrivning av resultatet. I analysen 

jämför vi intervjuerna med observationen för att kunna kartlägga hur de använder sig av 

Facebooksidan. 

 

6.1 Bakgrund - hur Facebooksidan startades 

Poliserna berättar genom intervjuerna att arbetet som ungdomspolis innebär att de jobbar som 

vanliga ordningspoliser, men har ett frivilligt ansvarsområde för ungdomar. De försöker nå ut 

till ungdomar i sitt arbete genom att synas där ungdomarna är och de påpekar även att det är 

viktigt att ha en god kontakt med ungdomarna och kommunicera med dem för att förbättra 

relationen till dem. Ungdomspolisen verkar även som polismyndighetens ansikte utåt, i och 

med att de ofta deltar i olika publika evenemang för att synas bland människor. Ett verktyg de 

använder för att nå ut till ungdomar är det sociala mediet Facebook. Syftet med 

ungdomspolisens Facebooksida var från början att sända ut information till en större folkmassa, 

då det fanns en ökad efterfrågan av information från ungdomspolisen hos allmänheten. 

Ungdomspolisen valde just Facebook för att det var det populäraste sociala mediet vid 

tidpunkten som sidan startades. 

 

6.2 Syfte för användning av Facebooksidan 

Här presenteras två teman som kan svara på frågan “i vilket syfte använder ungdomspolisen 

sig av Facebook?”. Det första temat “den transparenta polismyndigheten” beskriver 

polisernas syften och det andra temat “Den förändrade målgruppen” beskriver deras 

målgrupp med Facebooksidan. Det andra temat kan även ses som ett syfte, i och med att deras 

mål är att nå sin målgrupp. 
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6.2.1 Den transparenta polismyndigheten 

Det var till en början inte självklart att ungdomspolisens Facebooksida skulle startas. En polis 

berättar att det krävdes en viss övertalning inom polismyndigheten för att få tillåtelse att skapa 

Facebooksidan. Polis 1 förklarar: ”Det hade inte varit en transparent polismyndighet… utan 

det hade varit ganska hemligt och folk hade velat ha det så ett bra tag”.  

 

Polis 1 berättar vidare att: ”Det är ju mera fördelar än nackdelar att vara ute på sociala 

medier... transparent är mycket bättre än att hålla allting dolt.” Genomgående i intervjuerna 

understryker poliserna vikten av just transparens och öppenhet inom polisen och 

Facebooksidan är ett sätt för polismyndigheten att bli mer öppen. Polis 4 förklarar: 

 

Det är ju en form av PR, att skapa lite kontakt, öppenhet, att vi inte stänger in 

oss bakom dom här väggarna här… för allmänheten vet ju inte allt vad som 

händer inom dom här väggarna, dom får ju se pressmeddelanden i tidningarna... 

– Polis 4 

 

En polis berättar att tanken med Facebooksidan från början var att sänka tröskeln för ungdomar 

att ta kontakt med dem. Polis 1 anser att tröskeln har sänkts för att ta kontakt tack vare 

Facebooksidan och att de jobbar vidare för att sänka tröskeln ännu mer. En annan polis påpekar 

även vikten av tvåvägskommunikation som möjliggörs genom sociala medier. Polis 3 berättar: 

 

Vi vill förbättra kommunikationen och samvaron med ungdomarna som finns 

här... Det ska inte bara vara en envägskommunikation från oss utan dom får 

också komma och söka sig till oss om dom vill. – Polis 3 

 

Samtliga poliser påpekar att de vill nå ut och visa sitt polisarbete med ungdomar för 

allmänheten. Polis 2 nämner dock att det med tiden har blivit en sida där det skickas ut 

information som inte bara behandlar ungdomspolisarbetet. Polis 3 berättar att: 

”Ungdomspolissidan är inte bara för att nå ut till ungdomar utan det är också ett bra sätt att 

få ut information som vi vill få ut till allmänheten också.”  
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Inlägg 1. Polis står vid landsväg och bötfäller bilar. Uppmanar att inte använda mobiltelefonen under 

körning. 

 

Polis 1 hävdar att de olika poliserna vill uppnå olika saker, i och med att de har olika sätt att 

skriva på, men han säger att det viktigaste är att de når ut med någonting: ”Vi ska vara lite mer 

öppna… det är ju tanken med det hela… vi ska nå ut, det är väl det allmänna – att vi ska nå ut 

till folk.” 

 

Polis 4 förklarar att vad de vill förmedla med inläggen varierar och i sitt senaste inlägg valde 

han att uppmana andra att bete sig i trafiken. Både Polis 3 och Polis 2 vill förmedla deras vardag 

och deras arbete. Polis 2 berättar: 

 

Dela med oss av vår vardag, eller dela med oss av vårt arbete… folk ska kanske 

få upp ögonen lite mer för oss, det ska inte vara så hemligt… det kan också 

uppskattas ganska mycket, både av oss och av andra... att folk faktiskt vet vad vi 

sysslar med. - Polis 2 
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Inlägg 2. Polis på övning på skjutbanan. 

 

Det råder olika meningar mellan poliserna gällande om de uppnår det de vill med 

Facebooksidan. En av poliserna säger att han har uppnått det han vill och att allmänheten 

nuförtiden har en större förståelse för polisen och deras jobb. Han säger dock att han vill att 

fler personer ska följa Facebooksidan och på det sättet ha möjlighet att nå ut till ännu fler. Han 

vill även att fler ska ta del av sidan och ställa fler frågor via den. Han anser att respekt grundar 

sig på att förstå varför saker och ting händer och om polisen ger information till allmänheten 

så förstår de varför polisen handlar på ett visst sätt och vad det grundar sig på. Polis 4 säger att 

de uppnått mer kontakt med en stor del av befolkningen för att de flesta idag har Facebook. En 

av de andra poliserna tror inte att de uppnår det de vill med sidan, utan att de behöver ta ett steg 

framåt och förnya sig om de verkligen ska nå ut till ungdomarna.  

 

Analys av den transparenta polismyndigheten 

Genom analys av materialet framkommer polisernas syften med Facebooksidan som bland 

annat är att skapa kontakt, förbättra samvaron med ungdomar, förmedla deras vardag och ge ut 

information. Även fast polisernas olika syften har viss variation, framkommer det att det är 

öppenhet och transparens som är huvudsyftet. Ungdomspoliserna är öppna genom att använda 
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Facebooksidan där de skriver inlägg. Uppsatsens teoretiska ramverk pekar på många fördelar 

som öppenhet leder till. Att använda Facebooksidan är ett sätt att förbättra myndighetens 

öppenhet och även deras anseende i samhället. Jahanzoosi (2006) säger att öppenhet i sociala 

medier kan hjälpa till att upprätthålla ett förtroende till en organisation. I det här fallet kan 

Facebook hjälpa ungdomspolisen att upprätthålla ett förtroende till allmänheten, genom att vara 

öppna och beskriva sitt arbete. Även Solis & Breakenridge (2009) menar att öppenhet är ett 

sätt att skapa förtroende. I och med att det är viktigt att allmänheten känner ett förtroende för 

polisen, gör ungdomspolisen rätt i att vara transparenta och visa sitt arbete genom 

Facebooksidan för att skapa förståelse för yrket, vad de gör och vad de känner. Facebook kan 

alltså ses som ett verktyg för ungdomspolisens PR-utövande. I och med att allmänheten känner 

att de lättare kan ta kontakt, kan relationen förbättras med den. Genom att polisen är 

lättillgänglig och finns där för allmänheten kan det skapa en känsla av trygghet, vilket är 

positivt då poliserna vill ingjuta trygghet i samhället. Genom öppenhet på Facebook kan det 

alltså vara ett sätt att förbättra relationen mellan polisen och allmänheten, då de är 

lättillgängliga och kan skapa en känsla av trygghet. 

I observationen ser man även tydligt ungdomspolisens syften med användandet av 

Facebooksidan. I en del inlägg berättar poliserna om vad de gjort under arbetsdagen, till 

exempel besökt en skola eller varit på skjutövning (se inlägg 2).  Detta överensstämmer med 

polisernas syfte att visa sin vardag som polis, som framkommer i intervjuerna. Andra inlägg 

har, precis som poliserna säger i intervjuerna, syftet att informera. Dessa inlägg kan till exempel 

informera om trafikkontroller eller om att se över sina fordon. I inlägg 1 visas en bild på när en 

av poliserna står och bötfäller bilar. Detta är ingen ovanlig syn för en bilist, men man kanske 

inte alltid reflekterar över varför polisen står där. Genom den tillhörande texten till bilden i 

inläggen ges förståelsen att de bötfäller bilister som använder mobiltelefon vid körning för att 

öka säkerheten för omgivningen. Polisen påpekar även att man bör vara extra försiktig i trafiken 

i och med att barn och unga står inför skolstart. Detta inlägg kan öka förståelsen för polisens 

arbete genom att det visar att bötfällningarna sker för att värna om allmänhetens och framförallt 

de ungas trygghet. Man ser alltså i observationen att poliserna försöker vara öppna med det 

vardagliga arbetet. Vissa inlägg är även uppmanande, där polisen i ett inlägg uppmanar till att 

köra försiktigt. De observerade bilderna föreställer ofta polisen, som skrivit inlägget, ståendes 

i polisuniform vid något tillfälle under arbetsdagen. Även detta är ett sätt att visa polisyrket och 

även för myndigheten att öka transparensen. Bildspråket är ett sätt att förmedla en känsla till 

målgruppen, i och med att en bild förmedlar mycket mer än en text. Leigert (2014, ss 40-41) 
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påpekar att bildspråket är viktigt i och med att plattformarna ofta är utvecklade för bilder och 

bilderna påverkar om dialog uppstår. Bildspråket som inläggen förmedlar överensstämmer med 

intervjusvaren där de vill förmedla sin vardag. Genom att använda bilder, som poliserna gör, 

kan det vara ett sätt att förmedla en större inblick i polisarbetet till målgruppen, vilket bidrar 

till ännu större transparens och förståelse.  

 

6.2.2  Den förändrade målgruppen 

Ett annat syfte med Facebooksidan är att nå ut till ungdomarna. Poliserna berättar att deras 

huvudsakliga målgrupp är ungdomar, som enligt polisen definieras som personer som går i 

högstadiet och sträcker sig fram till att personerna blir myndiga. Polis 1 förklarar att 

Facebooksidan från början var riktad till ungdomar för att minska tröskeln och göra det lättare 

för ungdomarna att ta kontakt. Poliserna berättar att målgruppen dock har ändrats med tidens 

gång och att det idag är mest äldre personer som interagerar med Facebooksidan.  

I och med att gruppen heter “Ungdomspolisen” anser Polis 2 att de ska rikta sig till just 

ungdomar, men att sidan numer har utvecklats till en informationssida som inte alltid handlar 

om ungdomspolisen. Polis 3 påpekar även han att sidan inte bara riktar sig till ungdomar, utan 

även är ett bra sätt att få ut information till allmänheten. Både Polis 1 och Polis 2 belyser vikten 

av att de når ut till äldre i samhället, bland annat föräldrarna, som kan informera sina ungdomar. 

De berättar: 

 

Nu är det ju mest äldre som är där för inga ungdomar är ju liksom på Facebook 

längre. Så det är ju mest äldre personer som frågar... Det är ju också en god tanke 

för det är ju föräldrar som då har en tonåring eller en ungdom där hemma som 

kanske tar åt sig information och kanske säger det till ungdomen i fråga. – Polis 

1 

 

Samtidigt så anser jag, att det är väl kanske inte fel det heller att föräldrarna till 

ungdomarna läser såna här grejer, de kan också få en tankeställare... och på det 

viset kanske håller koll på ungdomarna lite mera, även om kanske ungdomarna 

inte läser vår Facebooksida lika aktivt. – Polis 2 
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Inlägg 3. Polis på polismotorcykel. I inlägget uppmanar polisen föräldrar att kontrollera sina 

ungdomars mopeder. 

 

Samtliga poliser påpekar att det mestadels är äldre personer som interagerar med 

Facebooksidan. Polis 3 nämner att de genom statistik för Facebooksidan kan se att deras inlägg 

ibland når ut till över 10 000 människor och hoppas att en del av dem är ungdomar. Polis 4 

förklarar de äldres interaktion på Facebooksidan med att det är ett större antal äldre som gillar 

sidan än ungdomar. Polis 2 berättar att de har funderat på att ta steget vidare till andra sociala 

medier då han säger: ”Det här med Facebook så de är väl någonting som man har, men att... 

det här med Facebook kanske börjar bli lite föråldrat, det upplever åtminstone jag.” 

 

Som tidigare nämnts krävdes övertalning för att skapa ungdomspolisens Facebooksida. Det 

finns en vilja bland poliserna att övergå till andra sociala medier, men även nu behöver resten 

av polismyndigheten övertalas. Polis 1 förklarar: “Tanken har ju varit att utöka till dom andra 

medierna också men ja, lite övertygning krävs ju fortfarande.“ 
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Analys av den förändrade målgruppen 

Genom analys av intervjuerna framkommer det att polisens målgrupp har förändrats från 

Facebooksidans start tills nu och att de idag även fokuserar på att informera föräldrarna och 

resten av allmänheten. Polisen pratar istället om att föräldrarna kan vidarebefordra 

informationen från Facebooksidan och ta upp det med sina ungdomar. Även i observationen 

kan vi se hur poliserna kommunicerar till föräldrarna då de till exempel i ett inlägg skriver 

“föräldrar till mopedförare” till föräldrarna (se inlägg 3). Leigert (2014) menar att tilltalet i ett 

inlägg avgör vilken känsla som förmedlas och hur målgruppen tilltalas. Även i andra inlägg 

märker man på tilltalet att det inte är ungdomar som är målgruppen. Detta gör det tydligt att de 

mer övergått till föräldrar och egentligen hela allmänheten som målgrupp och att de 

upprätthåller en relation med dem. I och med att föräldrarna är de som tilltalas exkluderas 

ungdomar i detta inlägg, vilket kan orsaka ännu mindre interaktion från den ursprungliga 

målgruppen. Detta kan ses som att polisen har slutat försöka nå ut till ungdomar, vilket leder 

till att det aktiva relationsskapandet med ungdomarna via Facebooksidan har upphört. Via 

Facebooksidan utövar poliserna istället PR 2.0 med en bredare och mer allmän målgrupp, 

eftersom de bygger relationer med ungdomarnas föräldrar och allmänheten genom sociala 

medier. Solis & Breakenridge (2009) påpekar att sociala medier gör det möjligt att 

kommunicera direkt till målgruppen, eftersom det går att anpassa sina kanaler och val av 

sociala medier. Polisen måste alltså anpassa sina kanaler för att nå ungdomar och kunna 

upprätthålla relationen till dem. I observationen ser vi få tecken på interaktion från 

ungdomarna, men det kan även betyda att ungdomarna finns där och ser inläggen men inte 

aktivt vill delta och interagera (Leigert 2014). Det krävdes en viss övertalning för 

ungdomspolisen att få skapa Facebooksidan. Sociala medier verkar inte vara helt accepterat 

inom myndigheten, i och med att det fortfarande verkar finnas en viss motstridighet till en 

utökning till andra sociala medier. I och med att sociala mediers användning ökar från år till år 

och människor i allmänhet, och i ungdomar synnerhet, ändrar sina medievanor, är det viktigt 

att även myndigheter förnyar sig och anpassar sina kanaler. Det må ha varit ett stort steg för 

den åländska polismyndigheten att tillämpa sociala medier i arbetet, men myndigheten måste 

fortsätta att ta vidare steg framåt för att hänga med i det nya kommunikationssamhällets 

utveckling.  
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6.3 Hur Ungdomspolisen använder sig av Facebooksidan 

Här presenteras resultatet i två teman för att kunna besvara frågan “hur kommunicerar 

ungdomspolisen på Facebook?”. Det första temat beskriver polisens strategi för att nå 

målgruppen och det andra temat beskriver dialogen med målgruppen. 

 

6.3.1 Polisen som individer 

Poliserna berättar att de inte har någon specifik strategi när det gäller Facebooksidan, men säger 

att de har fått vissa direktiv från polismästaren vad som får och inte får skrivas. De berättar 

även att det finns direktiv gällande den externa kommunikationen, men att de främst berör 

pressmeddelanden och hur sekretessbelagda ärenden ska behandlas. Poliserna har kommit 

överens om att de skriver inlägg när de är på jobb och att de inte skriver inläggen allt för nära 

inpå varandra. Poliserna får själva bestämma vad de ska skriva om. Polis 3 säger att: ”det finns 

inga linjer för vem som ska skriva vad så man får ju skriva vad man känner för. Vissa inlägg 

är ju lite djupare och vissa är lite mer konkreta vad man har gjort bara”. 

Tre av fyra poliser brukar skriva inlägg, medan den fjärde polisen bara har skrivit några 

enstaka gånger. Han förklarar detta med att han har mycket jobb att göra och att ”Facebook 

prioriteras bort lite”. De tre poliserna som brukar skriva inlägg säger att de skriver ungefär ett 

inlägg i veckan. 

Samtliga poliser menar att de har olika sätt att skriva på, beroende på vad de vill förmedla 

med inläggen. Polis 1 berättar därför att han skriver på ett speciellt sätt för att normalisera 

polisen: 

 

Jag ville normalisera polisen litegrann. Att det inte skulle kännas som en 

avskräckande myndighet, utan det skulle mera vara så här att visa människan 

bakom overallen ifråga, så jag började skriva på ett mer… kanske lite roligare 

sätt… mer avslappnat… men ändå en klar information. – Polis 1 
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Inlägg 4. Exempel på ett inlägg skrivet av en polis. 

 

Genom att skriva på ett mer avslappnat sätt så vill även Polis 1 visa att polisen inte är robotar, 

utan vill istället visa att även polisen har känslor och måste göra sitt arbete. Polis 3 skriver på 

ett vardagligt sätt och understryker att samtliga poliser skriver under eget ansvar och skriver 

inläggen på olika sätt. Polis 2 berättar att man även kan använda humor i inläggen för att det 

ger en bättre bild av polisen. Han berättar:  ”Visar man i texten att man har glimten i ögat, så 

då… känns det mer ärligt. Det känns mer personligt den här texten upplever jag.”  
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Inlägg 4. En polis står vid en båt. Berättar i inlägget om en dag på jobbet. 

 

Polis 2 säger dock att han inte vill blanda in något personligt i sina inlägg, utan håller sig till 

sin roll som polis och använder humor för att ge ett ärligt intryck. Även Polis 1 betonar vikten 

av humor i inläggen. Han berättar att humor är ett sätt för dem att hantera de traumatiska 

händelser de stöter på i sitt arbete. Polis 1 säger att han skriver när det har hänt honom något. 

Han berättar att: 

 

Min approach är ju att få en större förståelse och då skriver jag mer om 

egentligen något som har berört mig. Ett ärende som kanske ha varit lite tyngre 

eller... någonting som gör att man har blivit berörd på något sätt... och då 
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känner jag att jag måste skriva det på något sätt. Vi blir ju berörda av saker som 

händer omkring oss. – Polis 1 

 

Poliserna vill framstå på olika sätt på Facebooksidan. Polis 4 vill framstå som sig själv, fast 

ändå i sin yrkesroll som polis. Polis 2 betonar att han inte vill att folk ska vara rädda för honom: 

 

Jag tycker att folk ska kunna känna att dom har, ungdomar då, som vi borde jobba 

med, ska ha lätt att vända sig till oss... det ska inte vara något problem... dom ska 

inte vara rädda för att de har några frågor och kunna vända sig till en polis utan... 

vi är trots allt vanliga människor. – Polis 2 

 

Även Polis 1 betonar att han vill framstå som en vanlig människa som måste utföra sitt arbete. 

Han säger: ”Vi är människor liksom, som måste jobba såhär.” 

 

Analys av polisen som individer 

Det finns ingen uttalad eller nedskriven strategi för hur ungdomspoliserna ska kommunicera 

på Facebooksidan, vilket kan ses som en brist i polismyndighetens arbete med sociala medier. 

Schneider (2016) påpekar vikten av att ha en väl genomtänkt strategi för användningen av 

sociala medier för att nå sina mål. Han betonar även vikten av att poliserna uppför sig väl, då 

materialet på sociala medier är mer känslomässigt och direkt. I tidigare avsnitt nämndes att en 

viss motsträvan funnits från den övriga polismyndigheten att applicera sociala medier i 

polisarbetet. Att ha en nedskriven strategi för hur sociala medier ska användas inom 

myndigheten skulle kunna skapa trygghet för både ungdomspoliserna och den övriga 

polismyndigheten. Motstridigheten som finns inom myndigheten för tillökning av sociala 

medier kan tänkas bero på en rädsla av sociala mediers negativa effekter, som kan uppstå då 

de används på ett felaktigt sätt (Leigert 2014). Genom att ha en uttalad strategi genom till 

exempel en kommunikationspolicy eller kommunikationsplan, skulle poliserna mer direkt veta 

hur de ska kommunicera för att nå sin målgrupp. Resten av polismyndigheten kan i följd av 

detta känna trygghet över att poliserna följer den uttalade strategin, speciellt vid en utökning 

till andra sociala medier. På detta sätt skulle motstridigheten kunna minskas och en tillämpning 

av andra sociala medier förenklas.  
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Även fast poliserna inte säger sig ha någon uttalad eller nedskriven strategi, så verkar det 

ändå finnas några riktlinjer de följer. De har även olika sätt att skriva på som vi ser i 

observationen, där poliserna skriver på olika sätt där inläggen varierar i längd och innehåll. I 

inläggen syns tonaliteten och vilket sätt poliserna skriver på. Enligt Leigert (2014) förmedlar 

tonaliteten en känsla av myndigheten i texten och hon menar att en enad tonalitet är till en 

fördel. I och med att poliserna i det här fallet inte har en enad tonalitet kan det diskuteras vilken 

bild de förmedlar av myndigheten, då det å ena sidan skapar en personlig bild av varje polis 

men å andra sidan kan skapa en splittrad bild av myndigheten. Åland är ett litet samhälle där 

polisen ofta syns genom deras arbete på fältet. I och med detta kan allmänheten lättare skapa 

en relation till polisen, eftersom många kan känna igen poliserna från deras arbete ute på fältet, 

men också på Facebooksidan. Genom att poliserna skriver på individuella sätt och att Åland är 

ett så pass litet samhälle kan även det bidra till att allmänheten skapar sig en personlig bild av 

varje polis, vilket kan vara fördelaktigt i relationsskapandet. På så vis kan polisernas sätt att 

använda sig av Facebooksidan skapa en personlig bild av varje ungdomspolis, men ge en 

splittrad bild av myndigheten. Detta skulle även kunna ses som att en nedskriven strategi kan 

vara till fördel för myndigheten för att kommunicera ut ett mer enhetligt intryck.  

På sociala medier kan skrivspråket vara ganska vardagligt, i och med att det ofta blir en 

blandning mellan tal och skrift (Leigert 2014, ss 40-41). I observationen syns polisernas humor 

genom deras olika sätt att skriva. Detta ser vi bland annat i ett inlägg, där polisen skriver ”åt 

inte bara tårta utan jobbade lite dessutom” (se inlägg 4). Detta kan tolkas som att polisen har 

“glimten i ögat”, som de säger i intervjuerna att är fördelaktigt. Att använda humor i inläggen 

kan vara ännu ett sätt att skapa en personlig relation till polisen, att de är poliser som individer 

som man lär känna genom Facebooksidan. Det är även ett sätt att visa att de är vanliga 

människor, som kan leda till förståelse för deras arbete och en bättre relation till polisen. 

Solis och Breakenridge (2009) påpekar att det är viktigt med meningsfull kommunikation 

och att engagera sig i kommunikationen till målgruppen, vilket kan kopplas till polisernas olika 

sätt att skriva. Polisernas olika sätt att skriva skapar en meningsfull kommunikation och de 

engagerar sig på olika sätt. Den meningsfulla kommunikationen kan i sin tur förbättra 

relationen mellan polisen och målgruppen. Det är viktigt att poliserna, men även andra 

myndigheter, värdesätter kommunikation på sociala medier, i och med att det kan upprätthålla 

och bygga på relationen till allmänheten. Användningen av sociala medier kan ses som ett 

komplement till polisernas syften med polisarbetet ute på fältet. 
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6.3.2 Dialogen med målgruppen 

Det förekommer en dialog genom Facebooksidan mellan ungdomspolisen och allmänheten. 

Polis 1 berättar att det brukar inkomma privata meddelanden till Facebooksidan och att han är 

den som brukar svara på dessa meddelanden. De privata meddelandena består till stor del av 

allmänna frågor från allmänheten, som till exempel frågor angående ansökan om pass eller 

körkort, som egentligen inte är ungdomsrelaterade. Det händer även att personer försöker 

anmäla brott via privata meddelanden, vilket inte går att göra.  Det är även många föräldrar och 

lärare som brukar höra av sig via meddelandefunktionen. Polis 1 förklarar detta: 

 

Det är kanske därför många frågar frågor via den här sidan, som man skulle få 

svar på bara man skulle gå in på polisen.ax, men att man via den här sidan får 

ett personligt svar på deras fråga. Så det är ju en form av service, så dom känner 

ju sig bättre till lags då kanske. – Polis 1 

 

Samtliga poliser säger att det händer att det kommer in tips till polisen via Facebooksidan som 

kan hjälpa till i polisarbetet. Polis 1 påpekar även att Facebooksidan har varit till hjälp när de 

ska hitta försvunna personer. Han berättar att de kan:  

 

...gå ut med information där och sen har det kommit in massa information som 

man fått hjälp av. Så absolut. Tröskeln där är ju också mycket lägre än att ringa 

in så… Den har nog hjälpt ganska mycket. – Polis 1 

 

 

Bild 4. Ett inlägg där allmänheten har ringt in och tipsat. Polisen tackar för detta. 

 

Polis 4 säger att det som berör följarna ger respons. Polis 3 och Polis 2 påpekar att de flesta 

som kommenterar är äldre och att det rör sig om positiv feedback. Polis 3 berättar att: 
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Det här fanns inte alls på min tid när jag var ung, säger dom flesta som är lite 

äldre idag... att det här tycker dom att borde ha kommit mycket tidigare. Att dom 

gärna skulle ha haft det med i sin egen ungdom - Polis 3 

Polis 1 säger också att de mestadels handlar om positiv respons och säger att Facebook är ett 

verktyg för allmänheten att ge positiv feedback. Han berättar:  

Dom kommer ju inte så ofta fram till bilen och säger att det vi gör är bra, utan 

den informationen kommer kanske fram på Facebook, att dom uppskattar vårt 

arbete. Så det är väl där man får... den klappen på axeln därifrån. - Polis 1 

Alla poliser säger att negativ kritik är sällsynt. Polis 1 förklarar skämtsamt att han har fått en 

liten ”fan base”, där folk försvarar honom om det skulle dyka upp någon negativ kritik. Han 

berättar även att:  

 

Tanken är ju att vi inte ska behöva försvara vårt arbete heller. För vårt arbete 

grundar ju sig på lag. Det ska ju vara laga grundat. Och när vi gör en åtgärd 

så då kommer ju informationen fram alltid, men det kan alltid kritiseras så att 

säga. – Polis 1 

 

Poliserna brukar svara på Facebookinläggens kommentarer när det inkommer kommentarer 

som behöver svaras på, som till exempel specifika frågor. Annars händer det att de går in och 

gillar vissa kommentarer. De har även bestämt att det är den som skriver inläggen som är den 

som svarar på inläggets kommentarer. Inget av de 30 inläggen som observerats har fått negativ 

respons, vilket bekräftar det polisen säger om att negativ respons är sällsynt. Inläggen får i regel 

inte så många kommentarer, men de som inkommer är oftast väldigt positiva och kan till 

exempel säga att de gör ett bra jobb. I och med att vi inte har tillgång till de privata 

meddelandena genom observationen så kan vi inte se vad de innehåller och hur dialogen mellan 

ungdomspolisen och allmänheten ser ut. Vissa av de observerade inläggen har dock fått en hel 

del uppskattning i form av gillningar, där det mest gillade inlägget har 513 gillningar, vilket 

ungefär motsvarar en fjärdedel av ungdomspolisens följarantal på Facebook. Vissa av inläggen 

har blivit delade, där det mest delade inlägget har delats 81 gånger. Antalet delningar korrelerar 

dock inte med antalet gillningar. 
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Analys av dialogen med målgruppen 

 

Ungdomspolisen använder sig till viss del av tvåvägskommunikation genom Facebooksidan. 

Enligt materialet från intervjuerna och observationen kan man göra bedömningen att 

ungdomspolisens sätt att kommunicera är likartat med Schneiders (2016) modell för hur poliser 

med sociala medier kommunicerar. Polisen använder fortfarande pressmeddelanden för att 

kommunicera vad som har hänt till allmänheten. De använder sociala medier som ett 

komplement för att kommunicera ut det som inte framkommer i pressmeddelande. Precis som 

Schneider säger, så blir deras kommunikation mer direkt och känslomässig, speciellt i och med 

att allmänheten kan skriva privata meddelanden till Facebooksidan. Genom att allmänheten 

kommunicerar med polisen direkt via privata meddelanden ges ett personligt svar. Detta 

personliga svar kan leda till en förbättrad relation då man känner att man får ett förtroende för 

polisen man kommunicerar med via Facebooksidan och som poliserna själva säger, att det blir 

en personlig service från polisens håll. Meddelandefunktionen möjliggör alltså en direkt, snabb 

och effektiv kommunikation mellan polisen och allmänheten.  

Polisens tvåvägskommunikation kan även kopplas till Mergels strategier för hur 

myndigheter kommunicerar, då ungdomspolisen i det här fallet använder sig av en så kallad 

pull-strategi. Strategin går ut på att till en viss del interagera med allmänheten, men även för 

att informera och varna via sociala medier. De andra strategierna som Mergel presenterar kan 

inte appliceras på ungdomspolisens användande av Facebook, eftersom Push-strategin innebär 

att enbart bekräfta närvaron på internet och Network-strategin går ut på att interagera i 

diskussioner och skapa kunskap (Mergel 2010, s 7). Att poliserna använder sig av pull-strategin 

ser vi bland annat i inlägg där polisen informerar som överensstämmer med intervjuerna där 

deras syfte är att informera. Poliserna säger även att de vill att flera ska fråga fler saker och 

uppmuntrar då till dialog. I kommentarerna sker en dialog mellan allmänheten och polisen 

endast vid ett fåtal tillfällen, då dialogen främst förekommer i privata meddelanden. Eftersom 

pull-strategin kan appliceras på deras arbete på Facebooksidan med att informera kan det vara 

en orsak till varför inläggen inte får så många kommentarer, då det verkar som att läsarna tar 

emot informationen utan att ifrågasätta den. Om poliserna istället skulle använda sig av en 

network-strategi för att väcka tankar och skapa diskussioner genom att lägga ut mer 

provocerande inlägg  så skulle det möjligtvis kunna leda till flera kommentarer på sidan, men 

kanske även mer negativ kritik.  
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I och med att polisen kommunicerar med allmänheten genom kommentarer och privata 

meddelanden, uppstår en dialog på Facebooksidan. Solis & Breakenridge (2009, ss 69-75) 

menar att PR 2.0 handlar om att bygga en relation och skapa ett förtroende genom meningsfull 

kommunikation, som ungdomspolisen gör genom meddelanden och inlägg. Det unika med PR 

2.0 handlar om att föra en dialog med målgruppen, då man kan uppnå en meningsfull 

kommunikation och på så sätt kommunicera med målgruppen istället för till. Som tidigare är 

beskrivet förekommer dialog via kommentarerna på inläggen vid ett fåtal tillfällen, då dialogen 

istället äger rum i meddelandefunktionen. Som vi ser i inläggen kan sociala medier vara ett sätt 

att hjälpa polisen att lösa brott med hjälp av dialogen från allmänheten, i och med att polisen 

tackar för tips och hittat det de letat efter. På så sätt ser man att en meningsfull kommunikation 

och dialog med allmänheten på sociala medier är ett viktigt verktyg och även kan användas av 

andra myndigheter eller organisationer i deras arbete. 

 

6.4 Modell för ungdomspolisens PR-utövande 

Figur 5. Modellen ovan är en kartläggning över ungdomspolisens PR- utövning på sociala 

medier.  
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För att illustrera undersökningens resultat- och analysdel har vi skapat en modell (se figur 5). 

Modellen är en kartläggning av ungdomspolisens PR-utövning på sociala medier. Från början 

var polismyndigheten en relativt sluten myndighet utan sociala medier, som endast använde 

pressmeddelanden och traditionell media för sin externa kommunikation. Genom övertalning 

från en av ungdomspoliserna kunde Facebooksidan startas, vilket ökade öppenheten och 

transparensen hos polismyndigheten. Öppenhet kan ses som ungdomspolisens huvudsyfte med 

sin Facebooksida. Poliserna har sedan olika undersyften, såsom att visa polisyrket, informera, 

uppmana och skapa och upprätthålla en dialog med målgruppen. Att visa polisyrket, informera 

och uppmana kan ses som envägskommunikation där polisen kommunicerar till målgruppen. 

Detta gör att Ungdomspolisen indirekt använder sig av en pull-strategi, vilket innebär att de 

till viss del interagerar med allmänheten, men även informerar och varnar (Mergel 2010). I 

inläggen har poliserna olika sätt att skriva på, vilket inte ger en enhetlig bild av ungdomspolisen 

som grupp, men istället gör att man lär känna de olika poliserna i ungdomspolisgruppen som 

olika individer och ger bilden av att de är vanliga människor bakom sina polisuniformer. 

Speciellt i ett litet samhälle som Åland kan det personliga intrycket av poliserna vara en viktig 

del i relationsskapandet. I undersyftet att skapa och upprätthålla en dialog med målgruppen 

sker tvåvägskommunikation. Dialogen sker i huvudsak genom de privata meddelandena, men 

även genom ett fåtal kommentarer på inläggen. Även fast sociala medier ökar risken för negativ 

kritik, utsätts inte ungdomspolisen för detta i stor utsträckning. Genom att utöva dessa syften 

skapas en ökad förståelse för polisen och deras arbete hos målgruppen. Sociala medier ger även 

en bredare bild av ungdomspolisen än vad som framkommer i pressmeddelandena. Den ökade 

förståelsen kan slutligen leda till en förbättrad relation mellan ungdomspolisen och deras 

målgrupp. Facebooksidan används alltså som ett PR 2.0-verktyg. 

Poliserna själva tror att det är mestadels äldre som tar del av det som skrivs på sidan, trots 

att deras målgrupp från början var ungdomar. Detta har lett till att de numer riktar inläggen mot 

en äldre målgrupp. Därför har vi i modellen valt att kalla målgruppen för just “målgrupp” och 

inte “ungdomar” i och med att den i dagsläget inte är helt specificerad. Poliserna pratar även 

om en eventuell utökning till andra sociala medier, som är populärare bland ungdomar, för att 

nå sin ursprungliga målgrupp. I ljuset av vårt teoretiska ramverk kan vi konstatera att det är 

viktigt att anpassa sina plattformar efter vilken målgrupp man vill nå. Problemet i det här fallet 

är att man inte med säkerhet kan veta vem som nås av informationen i och med att ingen 

egentlig utvärdering eller mätning görs utöver den statistik som Facebook erbjuder dem.  I och 
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med att polisernas primära uppgifter är att upprätthålla ordning och förebygga brott i samhället, 

används Facebooksidan som ett komplement till deras ordinära polisarbete. I ungdomspolisens 

fall är det inte informatörer som distribuerar Facebooksidan, utan poliserna själva, vilket kan 

vara en anledning till att ingen utvärdering görs.  Men även fast det är svårt att veta vem som 

egentligen nås av informationen ungdomspolisen sänder ut genom sin Facebooksida, vet man 

att ett relativt stort antal personer tar del av informationen, vilket kan förbättra relationerna med 

samhället i stort. Den målgruppsanpassade kommunikationen skulle dock kunna förbättras med 

hjälp av en uttalad eller nedskriven strategi för användning av sociala medier, vilket även skulle 

kunna förenkla en övergång till andra sociala medier, som används mer frekvent av ungdomar.  

 

6.5 Sammanfattning resultat och analys  
I detta kapitel har resultatet och analysen presenterats under fyra olika teman utifrån 

frågeställningarna. Under det första temat presenteras “den transparenta polismyndigheten” 

presenteras polisernas syfte med Facebooksidan och under temat “den förändrade målgruppen” 

beskrivs deras målgrupp, som även är ett syfte med Facebooksidan. För att svara på frågan hur 

de kommunicerar presenteras det i temat “polisen som individer” där de beskriver sina 

personliga sätt att skriva på, och i temat “dialogen med målgruppen” beskrivs hur de 

kommunicerar genom tvåvägskommunikation på Facebooksidan. Till sist presenteras en 

modell för att tydliggöra ungdomspolisens PR-användning och deras syften. 

  



 

50 

 

7. Slutsats och diskussion 

Denna fallstudie har undersökt i vilket syfte och hur ungdomspolisen på Åland använder sig 

av sin Facebooksida för att kommunicera med ungdomar. I och med att ungdomar tillbringar 

alltmer tid på sociala medier idag kan polisen behöva finnas där för att skapa eller bibehålla 

goda relationer med denna målgrupp. Som presenterats i uppsatsen har tidigare forskning gjorts 

om myndigheter och polisen på sociala medier i Sverige, USA och Turkiet, som visar att sociala 

medier leder till förbättrade relationer, respekt och ökad tillit till myndigheten och polisen 

(Hong 2013). Genom inspiration från den tidigare forskningen har vi undersökt hur en 

ungdomsinriktad polisgrupp i norden använder sig av sociala medier. Undersökningens 

material har samlats in genom två kvalitativa metoder, intervjuer och netnografisk observation, 

där materialet sedan analyserats med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk inom området 

public relations.  

 

7.1 Slutsats 

I ljuset av uppsatsens teoretiska ramverk framkommer det att ungdomspolisens huvudsyfte är 

att vara transparenta, med undersyften som att skapa kontakt, förbättra samvaron med 

ungdomar, förmedla deras vardag och ge ut information. Att använda Facebooksidan är ett sätt 

för polisen att vara mer öppen, vilket i sin tur kan leda till en förbättrad förståelse för deras 

yrke och ett ökat förtroende för polisen. Genom att polisen använder sig av Facebook leder det 

även till att de är mer lättillgängliga, vilket kan skapa en känsla av trygghet. Från början var 

polisens målgrupp ungdomar, men ändrades med tidens gång då de inte fick någon respons 

från ungdomarna och märkte att det var mest äldre som interagerade med Facebooksidan. Den 

förändrade målgruppen utvecklades på så vis till en bredare målgrupp – föräldrar till 

ungdomarna och allmänheten. Detta framkommer även genom observationen, där poliserna i 

vissa inlägg tydligt tilltalar föräldrarna. Poliserna undersöker inte vilka de når och även det kan 

vara en orsak till den förändrade målgruppen.  Ungdomarna kan dock ta del av Facebooksidan, 

men välja att inte aktivt delta och interagera med innehållet. Sociala medier gör det enklare att 

kommunicera till en specifik målgrupp, vilket poliserna inte utnyttjar. I och med att de själva 

säger att ungdomar inte är på Facebook längre, måste de ta steget vidare och utveckla 

kommunikationskanalerna till andra sociala medier för att nå sin ursprungliga målgrupp. Detta 

kan andra myndigheter och organisationer även ta del av då de kommunicerar till ungdomar, 
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eftersom det även är viktigt för dem att följa med i utvecklingen. Poliserna har ingen enad 

strategi när det kommer till Facebooksidan, utan har enbart vissa riktlinjer de ska följa. 

Poliserna har istället egna strategier och olika sätt att skriva på när de skriver inlägg på 

Facebooksidan. Att ha en enad strategi kan skapa en trygghet för resten av polismyndigheten, 

då det har funnits och fortfarande finns ett visst motstånd till sociala medier. En uttalad eller 

nedskriven strategi skulle kunna skapa en trygghet för både ungdomspoliserna och resten av 

myndigheten och försäkra att de sociala medierna hanteras på rätt sätt. I och med att poliserna 

använder sig av olika sätt att skriva på, kan det diskuteras hur det påverkar mottagarna. Enligt 

Leigert (2014) kan det anses vara negativt att inte ha en enad röst. Men vi anser att det i detta 

fall kan vara positivt, eftersom man genom detta kan skapa en personlig relation till polisen 

och på så vis komma polisen närmare, speciellt i ett litet samhälle som Åland. Vi uppmuntrar 

dock polismyndigheten på Åland, och även andra myndigheter, att utveckla en nedskriven 

strategi för mer effektiva kommunikationsinsatser.  

Poliserna vill visa att de är vanliga människor bakom sina polisuniformer och visar detta 

genom att vara poliser som individer på Facebooksidan, som i sin tur kan leda till en bättre 

förståelse för yrket och en bättre relation till dem. Även fast poliserna inte har en enad strategi 

kring Facebooksidan så är det viktigt att de värdesätter kommunikationen på sociala medier, i 

och med att det är ett viktigt komplement och kan förändra och förbättra polismyndighetens 

anseende, eftersom ungdomspoliserna säger att de är myndighetens ansikte utåt.  

Den dialog som förekommer på Facebooksidan är främst via meddelandefunktionen och 

inte så mycket via kommentarer. Kommentarerna är få och ofta positiva, men det beror i högsta 

grad på vad poliserna förmedlar och vilket sätt de skriver på. Om poliserna skulle vilja skapa 

debatt eller delta i diskussioner, skulle antagligen innehållet i inläggen vara av annan sort. 

Genom meddelandefunktionen på Facebook förs dialogen mellan allmänheten och polisen, dit 

människor vänder sig med frågor och tips. Den här dialogen som förs genom meddelanden ger 

en personlig service till allmänheten, vilket är ännu ett sätt för polisen att skapa en personlig 

bild av polisen. Genom inläggen har poliserna även fått hjälp med att lösa brott, då det 

inkommit tips då de efterlyst någon på Facebooksidan. Polisernas primära arbetsuppgifter är 

att upprätthålla ordning och förebygga brott i samhället, där Facebook kan bidra med 

allmänhetens hjälp. Sociala medier är därför ett viktigt komplement och ett sätt för 

polismyndigheten att skapa förtroende för polisen, ingjuta trygghet samt bygga på relationerna 

med allmänheten. 
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Men för att polisen ska följa med i utvecklingen och vara där ungdomarna är måste de 

utöka till andra sociala medier för att nå sin ursprungliga målgrupp. 

 

7.2 Diskussion 

Denna studie kan andra myndigheter dra nytta av då de kommunicerar på sociala medier, där 

de kan ta inspiration från ungdomspolisen och deras öppna sätt att kommunicera. Andra 

myndigheter och organisationer kan även dra nytta av studiens resultat då det framgår att 

ungdomar allt mer har övergått till andra sociala medier, så för att nå ut till dem behöver även 

de gå vidare till andra sociala medier (Alexandersson, Findahl & Davidsson 2016). Studien 

belyser vikten av att upprätthålla en relation med hjälp av sociala medier och i det här fallet, 

en relation med allmänheten och föräldrarna. I dagens samhälle är kommunikation viktigare än 

någonsin, i och med att det är ett sätt att främja demokratin och ett sätt för alla att få sin röst 

hörd. I ett demokratiskt samhälle är det då viktigt att myndigheter har en fungerande 

samhällskommunikation (Kraft & Strandberg, 2007). Sociala medier är ett utmärkt verktyg för 

att främja demokratin, men även för att skapa och upprätthålla relationer mellan människor 

(Leigert 2014). I det här fallet kan kommunikation på sociala medier förbättra relationen mellan 

polisen och målgruppen och skapa en större förståelse för deras yrke.  

Inom området polisen och sociala medier finns det många intressanta områden att 

studera. I den här undersökningen kunde det ha varit intressant med en mer ingående analys av 

Facebooksidan. Genom att göra en djupare analys av inläggen, med till exempel en djupare 

kvalitativ textanalys, skulle man ännu tydligare kunna analysera hur de framställer sig. Men då 

skulle även studien ändra fokus till att mera undersöka innehållet och framställningssätt. I 

undersökningen har vi som forskare försökt vara så objektiva som möjligt och försökt att inte 

tänka på vår förförståelse för fenomenet. Vi har lyft fram detta genom att förklara så mycket 

som möjligt genomgående i uppsatsen. Resursmässigt skulle vi behövt mera tid till att hitta 

teorier och tidigare forskning, då det tog lång tid och var svårt att hitta tidigare forskning inom 

området och relevanta teorier som gick att koppla till vår undersökning. Detta var dock inget 

som påverkade undersökningens resultat.   
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7.3 Vidare forskning 

Det framkommer på flera ställen att det har gjorts lite forskning inom området för myndigheter 

på sociala medier, i och med att det är ett relativt nytt fenomen att myndigheter använder sig 

av sociala medier, eftersom de inte har funnits så länge. Vidare forskning inom området 

ungdomar och polisen skulle kunna vara att studera om polisen verkligen når ut till 

ungdomarna, genom att undersöka ungdomarna också. Det skulle även vara intressant att göra 

vidare forskning med olika målgrupper för att se om de anser att relationen med polisen 

förändras eller förbättras med hjälp av sociala medier. I vår studie skulle det vara intressant att 

undersöka både föräldrarnas och ungdomarnas perspektiv, för att få en djupare inblick i 

relationskapandet genom sociala medier. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Kommunikationen med ungdomar utanför Facebook  

1. Hur blev du ungdomspolis?  

2. Vad skiljer en ungdomspolis från en vanlig polis? 

3. Varför finns det en specifik ungdomspolisgrupp på Åland? 

4. På vilka olika sätt försöker ni nå ut till ungdomar?  

 Vilket sätt använder ni mest?  

 Varför? 

5. Vilka är ungdomar?  

 Hur många är de? 

 

Kommunikationen med ungdomar på Facebook 

Nu tänkte vi övergå till frågor om Facebooksidan… 

Facebooksidan 

6. Kan du berätta hur det gick till när Facebooksidan startades? 

7. Varför valde ni att använda er av Facebook? 

8. Till vem riktar ni er med Facebooksidan?  

 Riktar ni er till några särskilda grupper eller ”undergrupper” med 

Facebooksidan?  

 Varför är det viktigt att nå ungdomar? 

 Är det någon specifik grupp av ungdomar? 

9. Har ni någon specifik taktik för att nå er målgrupp? 

10. Vet ni om ungdomar läser er Facebooksida? 

 

Strategier och mål 

11. Vad vill ni uppnå med Facebooksidan?  

12. Vad tror du att ni verkligen uppnår genom att använda Facebooksidan? 
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13. Försöker ni på något sätt undersöka vad ni åstadkommer med Facebooksidan? 

 Brukar ni kolla statistiken på Facebooksidan? 

14. Har polisen någon gemensam strategi för hur ni kommunicerar på Facebooksidan?  

15. Har Facebooksidan hjälpt er i ert polisarbete någon gång? 

 Hur då? Eller Varför inte? 

 

Inläggen  

16. Har du själv skrivit några inlägg på Facebooksidan? 

17. Fördelar ni arbetet på Facebooksidan på något sätt? 

 Hur fördelar ni vem som skriver inläggen? 

18. Hur bestämmer ni vad inläggen ska handla om?  

 Beror det på vad som händer i omvärlden? Eller sker det slumpartat? 

 Finns det någon tidsplan för när ni ska ta upp vad? 

19. Vad vill ni förmedla med inläggen?  

20. Hur ser ni på likes, kommentarer och delningar?  

 Påverkar det hur ni skriver inlägg? 

 Har ni märkt vilka typ av inlägg som får mest uppmärksamhet? 

21. Hurdan respons får ni på inläggen?  

22. Svarar ni på kommentarer? 

 Varför? Varför inte? 

23. Har ni fått någon negativ kritik på era inlägg? 

 Hur bemöter ni negativ kritik? 

 Händer det att raderar ni kommentarer? 

 

Polisrollen 

24. Vad betyder Facebooksidan för dig? 

25. Hur vill du framstå som polis på Facebook? 

26. Hur tror du att Facebooksidan kan påverka synen på polisen? 

27. Skulle du rekommendera andra polismyndigheter att använda sig av Facebook? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Förteckning över intervjuernas genomförande 

 

 

 

 

 

 

  

 

Polis 

 

Datum 

 

Tid 

 

Plats 

 

Längd 

 

Polis 1 

 

2016-11-15 

 

19.00 

 

Polisstationen 

 

50 min 

 

Polis 2 

 

2016-11-15 

 

18.00 

 

Polisstationen 

 

36 min 

 

Polis 3 

 

2016-11-15 

 

17.00 

 

Polisstationen 

 

18 min 

 

Polis 4 

 

2016-11-14 

 

19.00 

 

Polisstationen 

 

20 min 
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Bilaga 3 - Förteckning över observerade Facebookinlägg 

 

Inlägg 

 

Datum Innehåll Gillningar Kommentarer Delningar 

Inlägg 1 29 oktober Film, bild, 

text 

359 st. 14 st. 0 st. 

Inlägg 2 25 oktober Bild, text 103 st. 1 st. 0 st. 

Inlägg 3 24 oktober Film, text 201 st. 20 st. 18 st. 

Inlägg 4 17 oktober Bild, text 426 st. 17 st. 18 st. 

Inlägg 5 16 oktober Bild, text 46 st. 2 st. 0 st. 

Inlägg 6 14 oktober Bild, text 49 st. 3 st. 0 st. 

Inlägg 7 14 oktober Bild, text 97 st. 1 st. 0 st. 

Inlägg 8 8 oktober Bild, text 59 st. 0 st. 2 st. 

Inlägg 9 6 oktober Text 74 st. 2 st. 0 st. 

Inlägg 10 29 september Bild, text 113 st. 2 st. 0 st. 

Inlägg 11 21 september Länk, text 23 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 12 19 september Bild, text 513 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 13 18 september Bild, text 38 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 14 14 september Bild, text 51 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 15 14 september Länk, text 34 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 16 30 augusti Text 28 st. 1 st. 0 st. 

Inlägg 17 27 augusti Text 26 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 18 24 augusti Text 26 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 19 18 augusti Text 187 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 20 14 augusti Bild, text 132 st. 2 st. 0 st. 

Inlägg 21 11 augusti Bild, text 235 st. 6 st. 44 st. 

Inlägg 22 3 augusti Text 17 st. 1 st. 81 st. 

Inlägg 23 31 juli Text 247 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 24 21 juli Länk, text 94 st. 3 st. 1 st. 

Inlägg 25 17 juli Bild, text 96 st. 1 st. 0 st. 

Inlägg 26 14 juli Länk, text 64 st. 4 st. 0 st. 

Inlägg 27 2 juli Bild, text 156 st. 3 st. 0 st. 

Inlägg 28 27 juni Text 47 st. 0 st. 0 st. 

Inlägg 29 26 juni Bild, text 312 st. 2 st. 0 st. 

Inlägg 30 24 juni Bild, text 198 st. 9 st. 0 st. 
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Bilaga 4 - Pressrelease 

 
Facebook – ett sätt för polismyndigheten att förbättra 

sina relationer 
 

Idag är inte längre pistolen och batongen de enda verktygen som polisen 

använder sig av. I och med sociala mediers framväxt har nämligen 

kommunikation blivit ett verktyg som används mer och mer i polisens arbete. 

Kommunikation genom sociala medier kan förbättra relationer, skapa förståelse 

och förtroende för polisen.  

 

I kandidatuppsatsen “Den transparenta polismyndigheten” har studenter vid Uppsala 

universitet under hösten 2016 undersökt hur en specifik ungdomspolisgrupp 

kommunicerar till deras målgrupp genom att använda Facebook. Studenterna har gjort 

en fallstudie av ungdomspolisen på Åland, där de undersökt hur och i vilket syfte 

polisgruppen använder sig av Facebooksidan för att nå ut till målgruppen. De har 

intervjuat fyra ungdomspoliser och observerat 30 inlägg från polisgruppens 

Facebooksida för att undersöka detta.  

 

 
 

Studiens resultat visar att poliserna använder Facebooksidan för att öka 

transparensen och visa sitt arbete, nå ut med information och förbättra samvaron med 

ungdomar. Poliserna skriver inlägg på olika sätt och har på så sätt olika strategier för 

att nå ut till ungdomarna genom inläggen. Genom att skriva på olika sätt så kan läsaren 

skapa en personlig relation till polisen och komma polisen närmare. Poliserna tror att 

ungdomar inte är på Facebook längre, utan de har istället övergått till andra sociala 

medier. Ungdomspolisens målgrupp har i och med detta övergått från ungdomar till 

deras föräldrar och resten av allmänheten, men poliserna hoppas även på att nå 
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ungdomar. På Facebooksidan uppstår även dialog med allmänheten då många 

skickar in frågor via meddelandefunktionen, där de får ett personligt svar av polisen. 

Denna studie kan andra myndigheter dra nytta av då de kommunicerar på sociala 

medier, där de kan ta inspiration från ungdomspolisen och deras öppna sätt att 

kommunicera. Andra myndigheter och organisationer kan även dra nytta av studiens 

resultat då det framgår att ungdomar allt mer har övergått från Facebook till andra 

sociala medier och att man behöver gå vidare till andra sociala medier för att nå dem. 

I det här fallet kan kommunikation på sociala medier förbättra relationen mellan polisen 

och allmänheten och även skapa en större förståelse för deras yrke.  

 

Den transparenta polismyndigheten – en fallstudie av ungdomspolisen på Ålands 

Facebookanvändande 

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 
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