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Sammanfattning   
Den ökade digitaliseringen i samhället har lett till en bredare användning och utveckling av 

sociala medier för Sveriges myndigheter. Polismyndigheten har lagt ner mycket resurser på 

deras sociala medier men trots detta har en del kritik riktats mot användningen. Syftet med 

denna studie är att genom polisens arbete med sociala medier undersöka hur de framställer sin 

myndighet och hur deras rekrytering bedrivs genom sin kommunikation på sociala medier 

under olika perioder. Detta för att närmare undersöka hur kommunikationen mot bakgrund av 

rekryteringsmålet skiljer sig åt i myndighets framställning på Instagram. Den metodologiska 

ansats som använts i studien är kvalitativ innehållsanalys med konventionell inriktning 

baserat på 420 inlägg under åren 2015-2016 respektive 2018-2019 från polisens officiella 

Instagramkonto, @polisen. Empirin resulterade i fem teman och har analyserats med hjälp av 

nyinstitutionell teori om legitimitet, isomorfism och särkoppling samt Goffmans teori om 

intrycksstyrning. Resultaten visar en förändring i polisens framställning av myndigheten och 

deras rekrytering mot bakgrund av rekryteringsmålet. Under åren 2018-2019 framställer 

polisen sin myndighet via Instagram som legitimitetssökande men även intrycksstyrande i 

form av en riktad kommunikation till skillnad från en mer öppen kommunikation under åren 

2015-2016. Empirin resulterade även i en djupare, mer komplex och ökad kommunikation av 

polisens rekrytering under åren 2018-2019 mot bakgrund av rekryteringsmålet. Studien bidrar 

till en tydligare bild av polisens förändrade framställning mot bakgrund av ett 

organisationsmål som bidragit till att de vill skapa kontroll och intryck. Samtidigt som de 

genom framställningen på Instagram syftar till att uppnå underliggande aspekter och därmed 

vinna legitimitet och följare. 
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1. Inledning	 
I takt med den ökande digitaliseringen, utvecklingen och användningen av sociala medier har 

samhället behövt anpassa sig, likaså Sveriges myndigheter och däribland Sveriges största 

myndighet, polisen. Polisen har lagt ner mycket resurser och arbete med deras sociala medier 

och finns idag på Facebook, Twitter och Instagram (Rikspolisstyrelsen, 2013, s.49). Målet 

med polisens sociala medier är att öka sin närvaro och dialog med allmänheten genom att 

sprida diverse information och tips för att minska brottsligheten. De vill även upplysa och 

informera samhället om deras arbete och på så sätt skapa trygghet samt lättare få in tips och 

vittnesuppgifter vid olika brott (Polismyndigheten, 2020). Sociala medier tillåter en 

kommunikation och dialog alla emellan (Bertot m.fl., 2012, s.31) vilket innebär att de större 

myndigheternas framställning på sociala medier är otroligt viktig då den ständiga 

informationen från sociala medier påverkar samhällets uppfattningar, beteenden och 

beslutsfattande.  

 

Eftersom myndigheternas användning av sociala medier har ökat har flertalet myndigheter 

tagit fram nya strategier och mål för att nå ut till alla målgrupper. Detta med hjälp av E-

delegationen som i maj 2010 tog fram nya riktlinjer för hur sociala medier ska användas av 

myndigheter utifrån regler och krav. En ökad närvaro på sociala medier ger myndigheterna en 

större möjlighet att skapa en öppenhet gentemot samhället men också informera och upplysa 

vad de olika myndigheterna bidrar och arbetar med. Viktigt för myndigheterna är att ta fram 

ordentliga riktlinjer för hur de vill arbeta och visas på sociala medier då det kommer att bli 

avgörande för invånarnas uppfattning (E-delegationen, 2010, s.15-20). Påvisat är dock att 

myndigheter sköter marknadsföringen utifrån dess intressen och inte längre på ett neutralt och 

objektivt sätt. Detta på grund av att flera myndigheter arbetar mer och mer med 

varumärkesstrategier och synlighet så anpassar de sig därmed till marknadstänket (Deverell & 

Wagnusson, 2016, s.595). 

 

Sociala medier består utav olika appar/kanaler och Instagram är i detta fall intressant då 

polisen blivit kritiserade då de använt sig av flertalet influencers för att marknadsföra deras 

rekrytering till polisutbildningen. Influencers arbetar med marknadsföring och används för att 

kunna nå ut till en större målgrupp på sociala medier, då de arbetar med att påverka 

handlingar och attityder hos följare. Detta till en bekostnad av 350 000 kronor vilket har blivit 

ifrågasatt, om myndighetens pengar ska gå till ”instagramstjärnor” vilka polisen menar valts 

ut med noggrannhet (Carlén & Cosar, 2019). Vidare har polisen blivit kritiserad gällande 
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deras tonläge och fakta för ett inlägg på Instagram som senare togs ner då de menar att detta 

skett på grund av mänskliga faktorer (Blomdahl, 2020). Polisen har de senaste åren behövt 

arbeta strukturerat med att attrahera, behålla och rekrytera både internt och till framtida 

poliskollegor. Detta då de från hösten 2017 till våren 2024 har möjlighet att rekrytera 10 000 

nya anställda som innebär en stor utmaning för myndigheten och sätter press både internt och 

externt på en helt annan nivå än innan hösten 2017 (Polisen, 2018, s.4). Polisen behöver visa 

sin närvaro för att öka deras legitimitet och att de hela tiden arbetar relationsbyggande men 

även gränssättande i alla typer av roller och arbetsuppgifter som de dagligen arbetar med 

(ibid, s.26). 

 

På vilket sätt framställer sig då polisen i ett alltmer digitaliserat samhälle? Det omfattande 

rekryteringsmålet ställer höga krav på myndigheten och eventuellt kan för höga mål leda till 

dyra och missledande lösningar. Exempelvis bidrog influencers bekostade marknadsföring av 

rekryteringen till polisutbildningen till en förändrad bild hos allmänheten gällande polisens 

framställning på sociala medier. I den mer digitaliserade världen med ökad användning av 

sociala medier har myndigheter ett generellt mål de arbetar utifrån och en viktig aspekt är då 

att behålla en tydlig struktur och balans när nästa utmaning ska antas. Genom att jämföra 

olika perioder i polismyndighetens användning av sociala medier kan det bidra med en bild 

om hur stora organisationssatsningar kan förändra framställningen och uppfattningen av en 

myndighet gentemot dess egentliga huvudsyfte. Det som väcker mitt intresse av detta är att se 

hur polisen framställt sin myndighet och rekrytering via deras kommunikation på sociala 

medier, innan hösten 2017 och efter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom polisens arbete med sociala medier undersöka hur de 

framställer sin myndighet och hur deras rekrytering bedrivs genom sin kommunikation på 

sociala medier under olika perioder. Detta för att närmare undersöka hur kommunikationen 

mot bakgrund av rekryteringsmålet skiljer sig åt i myndighetens framställning på Instagram. 

Frågeställningarna blir alltså följande: 

• Hur framställer polisen sin myndighet under åren 2015-2016 respektive 2018-2019 via 

sitt kommunikationsarbete på Instagram? 

• Hur bedrivs polisens rekrytering under de olika perioderna via sitt 

kommunikationsarbete på Instagram? 
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1.2 Uppsatsens disposition  

I det inledande kapitlet har en bakgrund tillsammans med syfte och frågeställningar 

presenterats. Studien fortsätter med ett kapitel gällande tidigare forskning om både 

myndigheters och polisens utveckling av sociala medier samt användning och möjligheter av 

dessa. Därefter följer det tredje kapitlet där relevanta teorier i förhållande till studien 

presenteras så som nyinstitutionell teori och Goffmans teori om intrycksstyrning. I det fjärde 

kapitlet redovisas den aktuella metoden, kvalitativ innehållsanalys som använts för att 

undersöka det valda ämnet samt urval, datainsamling och vilken analysprocess som använts 

för att behandla materialet. Efter metodkapitlet, i det femte kapitlet presenteras resultat och 

analys av studien. Det sjätte och sista kapitlet, den avslutande diskussionen, presenteras i form 

av en summering, studiens bidrag och en diskussion av resultatet i relation till teori och den 

använda metoden. Avslutningsvis diskuteras implikationer för forskning och praktik. 

 

2. Tidigare forskning  
Det här kapitlet inleds med en presentation av tidigare forskning kring myndigheters 

utveckling och möjligheter på sociala medier. Detta för att bättre förstå myndigheters 

användning av sociala medier, dess möjligheter och varför de använder sig av denna 

plattform. Vidare specificeras tidigare forskning kring polismyndigheters utveckling och 

användning av sociala medier för att tydliggöra polisens användning men även utvecklingen 

kring sociala medier och hur denna användning och framställning kan vara positiv, negativt 

och tudelad både i organisationen och utanför. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med en 

sammanfattning av den tidigare forskningen och vad denna studie avser att fylla ut i den 

nuvarande kunskapsluckan.  

 
2.1 Myndigheters utveckling och möjligheter på sociala medier  

I en undersökning baserad på över 2000 amerikanska medborgare visar studien, att 

myndigheters användning av sociala medier leder till en ökad tillit hos allmänheten (Hong, 

2013, s.346). Sociala medier ger utrymme och är designade för dialog, alla sinsemellan, till 

skillnad från traditionell media som är en dialog från en till många. En interaktion som 

inkluderar alla, gör det möjligt för alla, oavsett geografisk placering, att genom egen expertis 

lösa olika problem och samla in unika åsikter och perspektiv genom diskussion. 

Myndigheterna kan genom sociala medier engagera och involvera människor, detta genom att 

alla har möjlighet att följa, kommentera och reagera. Rapporten visar att sociala medier 

fungerar som den förlängda armen för myndigheterna genom att nå ut till individer, sprida 
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information och förmedla de olika myndigheternas verksamheter (Bertot m.fl., 2012, s.31). 

Myndigheternas användning av medier förklaras även i den svenska forskningen av 

Fredriksson och Pallas (2014), som en förlängning i kommunikationen. En studie baserad på 

en innehållsanalys av myndigheternas styrdokument för mediekontakter och en observations- 

och intervjustudie av en myndighets mediearbete. Resultatet visar att myndigheterna skiljer 

sig åt i mediernas anpassning till rutiner, arbetssätt, värderingar och preferenser men då 

medialiseringen blivit den dominerande kommunikationskanalen har myndigheter behövt 

anpassa sig (Fredriksson & Pallas, 2014, s.18). En tredjedel visar sig dock inte lägga några 

större resurser vid medier men resterande myndigheter anser att det är en självklar del i 

verksamheten. Genom att utveckla rutiner och strukturer för myndigheten och dess personal 

på olika avdelningar skapas en större möjlighet att mediearbetet leder till positiva effekter. 

Kommunikation och medierna blir mer och mer en del av de anställdas arbetsuppgifter inom 

olika myndigheter (ibid, s.26). 

 

Mot bakgrund av detta är det därmed intressant med ett jämförande perspektiv i denna studie 

då användningen av sociala medier har utvecklats och ökat för myndigheter mellan åren 

2015-2016 och 2018-2019 i takt med den ökade medialiseringen. Vidare har det betonats att 

vikten av sociala medier är betydande för myndigheters kommunikation och deras möjlighet 

att interagera med allmänheten och tillsammans lösa problem och uppfylla mål.  

 

I projektet, Kriskommunikation 2.0 undersöker myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap allmänhetens behov av snabb och tydlig kommunikation vid kriser. Genom 

intervjuer, krisenkäter samt undersökningar i anslutning till kriserna har forskarna undersökt 

kriskommunikation utifrån allmänheten, nyhetsmedier och myndigheters perspektiv. Utifrån 

projektet framkom det att behovet främst utgörs av att individer vill få snabba varningar för 

att kunna kontakta familj och vänner, veta hur man ska agera och i vilken utsträckning denna 

kris kommer att påverka. Allt detta sker genom digital teknik. De smarta mobilerna har 

öppnat upp nya kommunikationsvägar, särskilt genom sociala medier vilket inneburit nya 

villkor för myndigheterna. De kan sprida information, både riktad information till en specifik 

grupp och allmän information via sociala medier samt föra en direkt kommunikation med 

allmänheten (Odén m.fl., 2016, s.14).  

 

Möjligheten att sprida information genom bland annat sociala medier uppfattas även som 

positiv i den svenska forskningen, ”en studie av myndigheters kriskommunikation i sociala 
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medier” av Ann T Ottestig (2015). Generellt visar studien som är baserad på enkät- och 

intervjuundersökning med 21 myndigheter i Sverige, en positiv inställning till sociala medier 

genom den snabba dialogen som erbjuds kunna sprida budskap. Myndigheter utgörs därmed 

av en mindre sårbarhet då det finns flera kompletterande kanaler (Ottestig, 2015, s.8). En 

öppen dialog skapar även utrymme för att tvingas hantera ryktesspridning och bristande 

sanningar. Påvisat är också den enorma ökningen i tillgång till smarta telefoner, från 22 % år 

2010 till 77 % år 2015 vilket lett till en ständig uppkoppling och direktkontakt för och med 

myndigheter (Odén m.fl., 2016 s.16). Ökningen och användningen av sociala medier ger 

myndigheter en chans att nå ut till en mer omfattande allmänhet än bara genom webbplatsen. 

Även att arbeta strategiskt och nå ut till olika målgrupper samt föra en dialog med dem som 

kan vara kring nya regler/direktiv, allmänna frågor etc. Trots en tro till användningen 

framkommer även i denna forskning delade meningar kring sociala medier. Vissa 

myndigheter menar att de endast använder det på grund av den förväntan som finns eller att 

de inte använder det då det handlar om en resursfråga (ibid, 2016, s.118). Myndigheter med 

bredare målgrupp visar ha större erfarenhet av arbete med sociala medier än de 

myndigheterna med smalare målgrupper. Dialogen är olika kring användningen men som 

beskrivet viktig, även för de myndigheter som fortfarande utforskar denna tillgång. De 

myndigheter som är mer vana vid användning finner möjligheten till dialog genom sociala 

medier mycket positivt (Ottestig, 2015, s.7). Sammantaget är sociala medier en allt viktigare 

del i myndigheternas utveckling tillsammans med den ökade kommunikationen som öppnats 

upp i takt med digitaliseringen. 

 
2.2 Polisens utveckling och användning av sociala medier  

I den svenska studien gjord av Bergquist m.fl. (2015) undersöker de hur den ökade 

användningen av sociala medier kan påverka polisens arbete och samspelet mellan sociala 

medier och myndigheter. Studiens syfte är därmed att undersöka och analysera polisens ökade 

användning av Facebook och allmänhetens uppfattning av detta då deras legitimitet utgörs av 

det (Bergquist m.fl., 2015, s.2). Resultatet visar, efter 30 intervjuer, att sociala medier bidrar 

till nya kommunikationsvägar och en möjlighet att föra en dialog med allmänheten. Vidare 

skapar det också nya möjligheter för polisen att skapa legitimitet. De anställda inom polisen 

hade olika åsikter och cheferna påstod att legitimitet kunde riskeras samt att denna typ av 

kommunikation inte kunde föras genom ett formellt språk. Officerarna menade tvärtom, detta 

skapar dialog och engagemang på ett mer effektivt sätt än tidigare (ibid s.24). Även Schneider 

(2016, s.5) utför en kvalitativ mediaanalys om användning, hantering och kontroll av sociala 
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medier av Kanadas polismyndigheter i sin bok, Policing and Social Media: Social Control in 

an Era of New Media. Schneider (2016) har interagerat med materialet för att senare kunna 

koppla detta till konceptuella och teoretiska frågor. Studien visar på att användningen av 

sociala medier hjälper till att föra en konversation och informera om polisens arbete och i 

större utsträckning kontrollera information samt öppnar upp för att skapa legitimitet. Lika 

mycket skapar det en öppning för allmänheten att ifrågasätta polisen vilket gör dem alltmer 

sårbara (Schneider, 2016, s.2). Detta i likhet med chefernas åsikter från Bergquist m.fl. (2015) 

forskning som menade på att legitimiteten kan riskeras genom sociala medier. Trots den stora 

möjligheten att nå ut till allmänheten tar det även ifrån lite av polisens exklusiva behörighet 

att berätta brottsinformation på ett förstående sätt då kommenterar från tusentals följare kan 

röra till det och kännas osammanhängande (Schneider, 2016, s.9). I enlighet med Schneider 

(2016) framställs sociala medier som föränderligt och utvecklande inom och av myndigheter.  

 
Övergripande positiva resultat har visats gällande användningen av sociala medier, främst 

Facebook som vuxit även i USA. Detta genom en studie baserat på Uniform Crime Report 

data för att hitta de 20 största polismyndigheterna i USA som aktivt använder Facebook. 

Kommunikationen mellan polisen och allmänheten öppnar upp stora möjligheter och ger 

polisen kontroll över vilken information som publiceras. Den brottsrelaterade informationen 

måste dock publiceras med försiktighet för att inte påverka områden negativt och för att 

undvika möjliga konsekvenser då Facebook samt andra sociala medier är ett starkt och 

maktfullt verktyg (Lieberman, 2013, s.458). Med tanke på den uttalade försiktigheten som 

polismyndigheten ska anta i användningen av sociala medier är detta ett intressant ämne att 

undersöka. Myndigheter, liksom organisationer utvecklas under åren och anpassar sig efter 

organisations mål i kombination med anpassning till allmänhetens ökande användning av 

sociala medier.  

 

Allmänheten är positiv till polisens användning av sociala medier, detta visar den tidigare 

forskningen av Beshears (2017) samt Rikspolisstyrelsen (2013). Med tanke på makten av 

sociala medier och de möjligheter som skapas genom användningen har denna studie 

undersökt sociala mediers roll för Arkansas sheriffkontor. Genom telefon- och online 

undersökningar visar resultaten att flertalet stöttade användning av sociala medier för att lösa 

brott och relationsbyggande med samhället. Mer kontakt med invånarna har etablerats och det 

är även påvisat att frekvent användning av sociala medier skapar en tillit och positiv stämning 

i samhället och sett till att lösa brott (Beshears, 2017, s.489).  Även forskningen av 
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Rikspolisstyrelsen (2013, s.6) visade ett positiv resultat på 96 % som anser att polisen bör 

finnas i sociala medier då deltagandet skapar en ökad närhet och dialog mellan allmänheten 

och polisen. Påvisat är att allmänheten uppskattar att få en större insyn i polisens vardag. År 

2013 utförde de en grundlig utvärdering av polisens användning av sociala medier och detta 

genom externa och interna enkäter, intervjuer med polisens personal, inläsning av material 

och inlägg samt deltagande under utbildningsseminarier. Syftet med undersökningen var att 

utvärdera arbetet som polisen utfört på sociala medier sedan tredje kvartalet 2011 

(Rikspolisstyrelsen, 2013, s.8). Polisen uppnår tre av de fyra uppsatta målen för arbetet med 

sociala medier. Detta i form av att öka dialogen med allmänheten, informera om polisens 

arbete och att kommunicera fram brottsförebyggande resultat. Utveckling behöver dock ske i 

flertalet polismyndigheter gällande möjligheten att ta emot tips och vittnesuppgifter samt att 

arbetet med sociala medier ska ingå i den ordinarie verksamheten. Att polisen ska fortsätta 

använda sociala medier är efter utvärderingen en självklar utväg för att fortsätta uppnå de 

uppsatta kommunikationsmålen (Rikspolisstyrelsen, 2013, s.6).  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar de tidigare forskningarna att utvecklingen och användningen av 

sociala medier för både myndigheter och poliser har övergripande positiva effekter. Trots 

delade meningar inom myndigheter och polismyndigheter har det påvisats att 

kommunikationen som sociala medier öppnat upp till, har skapat tillit och förtroende till 

allmänheten. Samtidigt har det även visats att polisens legitimitetsarbete och exklusivitet att 

berätta brottsinformation kan påverkas negativt i samband med användningen av sociala 

medier. I tidigare forskning framgår det däremot inte hur polisen framställer sig som 

myndighet via sin kommunikation på Instagram under olika perioder, innan och efter ett stort 

organisationsmål, vilket är en kunskapslucka jag avser att fylla med denna studie. Detta i 

enlighet med mitt syfte att undersöka polisens arbete med sociala medier och hur de 

framställer sin myndighet och bedriver sin rekrytering via deras kommunikation på sociala 

medier under åren 2015-2016 respektive 2018-2019. 

 

3. Teori  
I detta kapitel kommer olika aspekter av nyinstitutionell teori presenteras så som legitimitet, 

särkoppling och isomorfism. Detta för att förstå olika perspektiv av varför polisen som 

myndighet arbetar med användningen av sociala medier på ett visst sätt som leder till deras 
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framställning. DiMaggio och Powell (1983) samt Meyer och Rowan (1977) lyfter olika 

aspekter av teorin men beskriver nyinstitutionell teori i likhet, om att förstå organisationers 

strukturer och dess förhållande till omvärlden och hur det kan påverka och förändra 

organisationen. Vidare redogör jag för sociologen Erving Goffmans teori om intrycksstyrning. 

Intrycksstyrning mynnar ut i att anpassa och presentera sig själv i förhållande med regler och 

normer för den specifika situationen och styra det intryck andra får av dig (Goffman, 2014, 

s.9). Detta för att kunna redogöra och analysera för hur polisen framställer sin myndighet och 

rekrytering, bakomliggande potentiella strukturer och tankesätt för att skapa en framställning i 

enlighet med de befintliga målen. 

 

3.1 Legitimitet  

Meyer och Rowan (1977) beskriver formell organisationsstruktur som ceremoni och myt samt 

diskuterar begreppet särkoppling. I enlighet med Meyer och Rowan (1977, s.343) drivs 

organisationer av att implementera de metoder och tillvägagångssätt som definieras av 

rationella begrepp, detta genom ständigt tryck och inflytande från samhället. I likhet med 

Fredriksson och Pallas (2014) forskning där flertalet myndigheter behövt, trots andra 

värderingar, anpassa sig till användningen av sociala medier för att fler myndigheter införlivar 

det samt ökad medialisering i samhället. Medborgarna befinner sig på sociala medier vilket 

indirekt skapar ett inflytande och tryck från samhället att som organisation befinna sig där för 

att inte ”missa något”. Mitt syfte ämnar undersöka hur polisen framställer sin myndighet via 

sitt kommunikationsarbete på Instagram och legitimitet är relevant för att analysera 

användningen av olika teman och varför de kan tänkas använda sociala medier på det sätt de 

gör som leder till deras framställning.  

 

Genomförs större förändringar inom organisationen har samhället möjlighet att få en större 

inblick i organisationen vilket kan leda till förändrade åsikter på grund av missnöje med 

arbetssättet samt en minskad legitimitet (Meyer & Rowan, 1977, s.344). De formella 

strukturer som finns i många organisationer reflekterar myten om den institutionella 

omgivningen. De institutionella reglerna är olika klassifikationer som är inbyggda i ett 

samhälle, ofta för att de tas för givet eller byggs upp av samhället. Detta kan i sin tur 

utvecklas till myter, värdeladdade föreställningar som organisationerna implementerar. 

Slutligen leder denna process förhoppningsvis till legitimitet för organisationen, detta om inte 

särkoppling uppstår (ibid, s.344).  
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Uppstår särkoppling innebär det att organisationer vinner legitimitet utifrån den rådande 

struktur och samtidigt har kvar den produktiva kärnan. Organisationer kan därmed vara 

effektiva samtidigt som insidan av verksamheten inte är det samhället finner mest moraliskt 

rätt. Detta som att polisen på sociala medier visar för allmänheten att myndigheten tar fast 

tjuvar, uppnår olika mål och får in vittnesuppgifter till olika brott som kan hjälpa till att lösa 

brottet. Genom denna typ av uppvisning skapas en legitimitet men det som pågår i den 

produktiva kärnan får vi inte insikt i. Legitimiteten kan riskeras när allmänheten får en 

annorlunda inblick i organisationen (Meyer & Rowan, 1977, s.345), likt den kritik som riktats 

mot polisens användning av marknadsföring och dess bekostnad som fått människor att ställa 

sig frågande till framställningen och användningen av sociala medier samt skattepengarnas 

fördelning inom polisen. Genom att vända sig till medborgarna och förmedla myndighetens 

arbete, förväntningar, mål och bedrifter kan de vinna legitimitet. Utifrån ett nyinstitutionellt 

perspektiv kan detta ses som att det även kan motbevisa för icke intressenter att de utför ett 

arbete som är i likhet med myndighetens struktur och mål för att behålla legitimiteten.  

 

3.2 Isomorfism  

Legitimitet och isomorfism lyfts bland annat fram och redogörs av DiMaggio och Powell 

(1983). Organisationer blir mer homogena och strukturella förändringar genomförs inte längre 

för att uppnå exempelvis effektivitet utan för att resultaten organisationer emellan ska likna 

varandra. Detta för att anpassa organisationen efter intressenters förväntningar och 

förhoppningsvis vinna legitimitet, en homogenisering som benämns isomorfism. (DiMaggio 

& Powell 1983, s.149). I likhet med homogena och strukturella förändringar tog E-

delegationen år 2010 fram riktlinjer till Sveriges myndigheter gällande deras användning av 

sociala medier för att fler myndigheter behövde starta upp och skapa en struktur kring sina 

sociala medier. Även för att vara delaktig i den ökade användningen av smarta telefoner, där 

polisen anpassade sig som myndighet snabbt för att vara där allmänheten är och därigenom 

lättare vinna legitimitet.  

 

DiMaggio och Powell (1983, s.147) beskriver isomorfism som ett affärsområde, fält där alla 

konkurrerar med varandra. Isomorfismen utgörs av tre olika processer, vilka är härmande, 

tvingande och normativ, där tvingande och normativ är mest relevanta utifrån vad denna 

studie avser att undersöka. Härmande isomorfism handlar om att härma de organisationerna 

det går bra för, även om strukturen i sig inte passar för den rådande organisationen så görs 

detta utifrån den framgång som tydligt fungerat för andra. Eftersom polisen inte är en 
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vinstdrivande organisation behöver inte strukturella förändringar ske i samma utsträckning 

efter vad som ger vinst. Tvingande isomorfism utgår från lagar och regler där organisationer 

måste anpassa sig och vinna legitimitet utifrån det som uppstått (DiMaggio & Powell, 1983, 

s.151) vilket är särskilt relevant för polisen som ingår i den offentliga sektorn och drivs 

genom regering och riksdag. De lagar och regler måste följas för att inte få en sanktion eller 

ännu värre, tappa sin legitimitet. Alla myndigheter ingår i samma ”fält/affärsområde” vilket 

gör att det kommer att skapas en homogenitet då alla rättar sig efter samma lagar och regler. I 

likhet med tidigare forskning är det t.ex. påvisat att myndigheter med större målgrupper inom 

sociala medier har en bredare kommunikation och tillit. Även om anpassningen ska ske efter 

de lagar och regler betyder det inte att myndighetens, polisens, arbete är i linje och passar med 

det. Därför att det intressant att undersöka hur polisen framställer sin myndighet och 

rekrytering genom sitt kommunikationsarbete och hur det uppfattas.  

 

Den normativa isomorfismen utgörs av professionella grupper med gemensamma 

föreställningar som utövar påtryckningar hur en organisation bör fungera eller organiseras 

(DiMaggio & Powell, 1983 s.150). Genom att studera vid samma universitet eller högskola 

menar DiMaggio och Powell (1983) att likartade tankesätt och normer utvecklas som sedan 

följer med in i organisationen. Vidare tenderar de personerna att skapa samma strukturer och 

fatta liknande beslut i uppkommande situationer. Poliser genomgår exakt likadan utbildning 

och genom professionella nätverk sprids normer och tankar från utbildningen och hur olika 

situationer bemötts och bör bemötas. Detta leder till att ingenting uppfattas som annorlunda 

inom polisen eller av dess anställda men framställningen av myndigheten kan vara och 

uppfattas som något helt annat.  

 

Slutligen menar DiMaggio och Powell (1983) att om man inte följer strukturen och det som 

råder i samhället så frångår man järnburen, vilket kan innebära att legitimiteten påverkas 

negativt. Därför är vi fast i en järnbur och tvingas vara rationella, även om organisationer 

skulle vilja agera på ett annorlunda sätt gör de inte det utan följer vad som är ”inne” i 

samhället. I enlighet med de riktlinjer som följde med E-delegationen har polisen arbetat och 

utvecklat sina sociala medier. Trots en bemötande kritik från allmänheten fortsätter de flitigt 

eftersom användningen av smarta telefoner samt sociala medier ökar hela tiden. Därmed 

följer polisen det som råder i samhället att myndigheter ska arbeta med sociala medier och 

agerar efter det, trots att det kan ha negativa påverkningar för polisens legitimitet. 
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3.3 Intrycksstyrning  

Varje social inrättning kan i enlighet med Goffman (2014, s.9) beskrivas av en ram som 

utgörs av olika företeelser. En teori som denna på mikronivå hjälper mig att redogöra för hur 

polisen mer ingående arbetar med det som leder till deras framställning och hur 

publiceringsprocessen samt selektering av kommande inläggen går till.  

Någonstans är det individer, ett team bakom polisens Instagram som gör val inför en publik 

som senare leder till olika uppfattningar av framställandet. Detta ur ett dramaturgiskt 

perspektiv likt en teaterföreställning där man vill ta reda på hur skådespelaren presenterar sig 

själv, hur hen kontrollerar andras uppfattning om hen och vad som anses okej att framföra och 

inte. Skådespelaren, som kan liknas med polismyndigheten, använder sociala medier som sin 

scen där de utför sina företeelser inför publiken, som i denna teori påverkar publikens 

beteende (ibid, s.9).  

 

I enlighet med Goffman (2014, s.11) beskrivs intrycksstyrning när människor framhäver vissa 

aspekter av sig själva och döljer andra för att kontrollera vilka intryck som ges ut. Polisens 

framställning i sociala medier handlar varje dag om att kontrollera vilka intryck som 

förmedlas och även vad som lyfts fram och inte, vilket i relevans gör det aktuellt för mig att 

koppla Goffmans teori om intrycksstyrning till polisens framställning via Instagram. Ute på 

scenen kan människors möjlighet att göra intryck delas in i två områden: sänder ut uttryck 

(give expression) och överför uttryck (give off expression). Genom de två olika metoderna 

sänder vi ut budskap. Den förstnämnda utgörs av en mer traditionell kommunikation och 

verbala aspekter medan den andra metoden kan utgöras av aktiviteter som har andra 

bakomliggande avsikter än de synbara. Kan liknas i enlighet med svek och hyckleri. Den 

första är mer kontrollerbar inför publiken medan den andra är svårare att kontrollera (ibid, 

s.12). Bortsett från vilket mål som scenframträdandet har ligger det alltid i skådespelarens 

intresse att kontrollera och påverka publikens beteende. Polisen kan på detta sätt publicera 

diverse situationer på Instagram och beskriva hur någon, eller de själva skulle agerat/framträtt 

i liknande situation för att påverka ”publiken”, följarnas beteende. Vilket sedan kan leda till 

att publiken självmant agerar på liknande sätt i uppkommande situation (ibid, s.13).  

 

Framträdanden, är enligt denna teori ett tillvägagångssätt att kontrollera vilket intryck en 

specifik situation förmedlar till andra. Publiken ska genom den framträdande rollen övertygas, 

det är skådespelarens förutsättningar, att observatörerna tar det intryck som framställs på 

allvar. Aktören, polisen, försöker förmedla en idealiserad bild och när den är i enlighet med 
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samhällets förväntningar och normer blir den accepterad och tycks vara det typiska (Goffman, 

2014, s.25). Polisens inlägg blir sällan kritiserade vilket gör det intressant att genom teman 

undersöka framställningen och bakomliggande tankar som skapar kontrollen för deras intryck. 

Publikens uppfattning och övertygelser kan styras genom den agerande för att uppnå andra 

syften (ibid, s.26). För att undvika att inte uppnå den idealiserade bilden under framträdandet 

måste allting som är oförenligt med idealnormerna döljas eller avstås ifrån att visas. Det som 

händer på scen, till skillnad från utanför iakttas och kan införlivas av en publik (ibid, s.44) 

vilket innebär att det som framförs av polisen bör vara strikt utfört i enlighet med de fastlagda 

rutinerna.  

 

Vid varje framträdande menar Goffman (2014, s.45) att det döljs någonting i form av att de 

misstag och fel som gjorts döljs och rättas till innan framträdandet så intrycket lämnas felfritt. 

Vid ett felaktigt inlägg som publicerades av polisen visades det tydligt att något hade dolts då 

de blev kritiserade och tog bort inlägget och menade att det var på grund av mänskliga 

faktorer. Vidare menar Goffman (2014, s.46) att produkter visas upp som färdiga för att bli 

bedömda på den avslutande produkten då möjligheten ges att lyfta fram det viktigaste, i 

enlighet med rådande normer, och då dölja framställningen. Att visas upp som en lögnare kan 

undvikas genom att skapa falska intryck utan att behöva sättas i en försvarsställning att man 

talar sanning (ibid, s.61). Genom att framställa, vinkla och använda kommunikationstekniker 

kan polisen, dra nytta av lögnen utan att det någonsin blir påvisat att det varit en halvsanning, 

eller lögn. Det är viktigt att skapa en kontroll över publiken, detta genom att vara ett team 

med en gemensam målsättning för att undvika att publiken får felaktig information och kunna 

lura dem för att skapa en gemensam bild (ibid, s.126). En gemensam bild, skapad genom 

myndigheters dokument rörande riktlinjer för sociala medier, undviker att publiken kan väcka 

misstro eller ifrågasätta intrycket av framträdandet. Detta gör det viktigt för polisen att ha en 

tydlig struktur, ett team med en generell målsättning och en tydlig bild av framträdandet innan 

inlägget publiceras på Instagram för att undvika att bli ifrågasatta.  

 

Via Instagram kan polisen arbeta, styra och skapa intryck till deras fördel. Den 

nyinstitutionella teorin belyser varför polisen som myndighet arbetar och formar sina sociala 

medier på rådande sätt som via deras kommunikation leder till deras framställning och 

uppfattning om dem på Instagram. Goffman, å andra sidan, belyser bakomliggande potentiella 

strukturer och tankesätt för att skapa en framställning samt gör det möjligt att analysera 

polisens framställning som består av intryck. Dessa teorier kompletterar varandra genom att 
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framhålla den ideala framställningen/intrycket genom intressenters förväntningar men även 

regler och normer. Vidare upprätthålls framställningen genom att undvika särkoppling och 

dölja vissa delar av framträdandet för att vinna legitimitet. Sammanfattningsvis är det 

intressant att undersöka framställningen av myndigheter och hur intrycken genom detta styr 

dess framställning. Detta genom nyinstitutionell teori om organisationers strukturer och 

förhållande till omvärlden och Goffmans teori om intryck och handlingar som återskapar och 

formar dessa. 

 

4. Metod  
I följande kapitel redogör jag för metoden som använts i denna studie. Först presenteras den 

metodologiska ansats som använts för denna studie. Därefter kommer det material, urval och 

datainsamlingsteknik som ligger till grund för studien att beskrivas för att sedan presentera 

kodning- och analysarbetet. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för validitet och 

reliabilitet och de etiska övervägningar som gjorts i förhållande till min studie. 

 
4.1 Metodologisk ansats  

I studien används en kvalitativ innehållsanalys med en konventionell inriktning, som handlar 

om att studera text eller data och förstå meningen med det. ”Målet med kvalitativ 

innehållsanalys är att ge kunskap och förståelse för det fenomen som studeras” (Hsieh & 

Shannon, 2005, s.1278). Den kvalitativa innehållsanalysen med konventionell inriktning 

innebär att fokus ligger på att förstå och analysera meningen med texten och övergripande 

tolka språket som kommunikation. Metoden ger även forskaren möjlighet att brett beskriva ett 

fenomen genom att dra slutsatser från data och dess omgivning (ibid, s.1278). I enlighet med 

mina frågeställningar behövs en metod som tillåter mig att förstå och analysera polisens 

inlägg på ett övergripande plan för att inte fokusera för mycket på ordens roll. Vidare kan 

insamlingsmetoden för texter inom denna metod variera från observationer, intervjuer, 

internet eller tryckt media som artiklar och böcker. Målet med de data som samlas in är att 

kunna samla in texten och skapa olika kategorier som symboliserar liknande 

teman/kategorier. Vidare innebär den konventionella inriktningen som kommer att användas i 

denna studie att man arbetar induktivt med kodningen genom att först hitta ord och fraser för 

att sedan hitta koder i texten. Nästa steg är att samla ihop koderna och skapa teman utifrån det 

som liknar varandra. Genom att koda och kategorisera går det att klassificera och summera 

texten i olika teman för att lättare förstå helheten i texten (ibid, s.1279). Den induktiva 

ansatsen innebär att jag som forskare försöker bemöta materialet med en öppen kodning för 
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att dra generella slutsatser om mitt material och inte utgå från en befintlig teori. Detta är en 

förutsättning för att kunna använda sig av den här typen av kodning (David & Sutton, 2016, 

s.275). 

 

För studien passar ett induktivt och öppet angreppssätt som ger mig möjlighet att undersöka 

en mer övergripande bild av myndighetens framställning, snarare än ordens betydelse i varje 

inlägg. Vidare behövs det en grundläggande idé om vad man vill få ut av sitt material innan 

kodningen påbörjas så som syftet eller det befintliga problemet i studien (Fejes & Thornberg, 

2015, s.24). Jag närmade mig materialet med min grundläggande idé om att undersöka hur 

polisen framställer sin myndighet via sitt kommunikationsarbete på Instagram. Genom en 

”hur” fråga har jag möjlighet att vara öppen inför materialet samtidigt som potentiella koder 

kan finnas som är i enlighet med det ”problem” jag undersöker (ibid, s.31). De andra 

inriktningarna inom kvalitativ innehållsanalys, riktad och summativ kräver att man arbetar 

deduktivt eller stegvis utifrån ett manifest och räknar förekomsten av teman och perspektiv 

vilket inte passar för denna typ av studie. Vidare behandlar den kritiska diskursanalysen en 

typ av makt, diskurs och ett fokus på språkets roll i den sociala konstruktionen (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2002, s.13). Detta ställdes i relation till den kvalitativa 

innehållsanalysen där det finns en större möjlighet att arbeta induktivt och mer övergripande 

vilket ledde till att den metoden valdes.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen gör det möjligt att tolka texten i ett större sammanhang. 

Texter som utgör inläggen på Instagram publiceras ofta för att nå ut till en större grupp med 

ett underliggande budskap eller information. Sociala medier används som ett av de större 

kommunikationsverktygen vilket gör det intressant att undersöka mer noggrant hur polisen 

anpassar kommunikationen baserat på myndighetens organisationsmål. Det de publicerar och 

kommunicerar ut, som Sveriges största myndighet, skapar och formar hur deras egen framtid 

kommer att se ut i form av legitimitet och framställning. 

 

4.2 Material  

För att nå det material som utifrån mitt syfte är relevant passar den konventionella 

inriktningen då jag genom en större samling text, alla inläggen, kan beskriva och förklara ett 

fenomen. Inläggens innehåll tolkas och förmedlas av följare men kan genom metodens 

möjlighet, att under inläsandets gång skapa kategorier för att skapa nya insikter till fenomenet 
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(Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). 

 

4.2.1 Urval och datainsamling 

Det material som kommer att användas för den här studien är polisens officiella 

instagramkonto, @polisen och de 420 inlägg som publicerats mellan åren 2015-2016 och 

2018-2019. Eftersom mitt syfte avser att undersöka myndighetens framställning och 

rekrytering under två perioder är det viktigt att alla inlägg tas med i materialet. Det behövs för 

att skapa en helhet av myndighetens framställning för att sedan kunna analysera olika teman 

och specifika delar som är relevant i förhållande till frågeställningarna. Valet av polisens 

sociala medier grundar sig i flera anledningar och Instagram är i detta fall intressant då 

polisen blivit kritiserade då de använt sig av flertalet influencers för att marknadsföra deras 

rekrytering (Carlén & Cosar, 2019) samt blivit kritiserade gällande deras tonläge och fakta för 

ett inlägg på Instagram (Blomdahl, 2020). Kritiken gör att det blir intressant att samla in 

material från Instagram och undersöka hur polisen framställer sin myndighet och bedriver 

deras rekrytering via sitt kommunikationsarbete på Instagram då det också är en stor plattform 

för dem att marknadsföra rekryteringen.  

 

Tabell 1. Instagramkontot @polisen diverse år med tillhörande antal inlägg. 

År Antal inlägg 

2015 103 

2016 105 

2018 151 

2019 61 

 

Baserat på avgränsningen beskriven ovan har det även avgjort min begränsning av vilken data 

som samlats in för studien. Materialet behövde begränsas för att inte få en överflödig mängd 

data. Totalt finns det 619 inlägg på det studerade Instagramkontot, @polisen vilket innebär att 

ca 200 inlägg har valts bort mot bakgrund av studiens syfte. Detta skulle kunna liknas i form 

av ett bortfall som enligt Bryman (2018) beskrivs som ”en felkälla som inte rör själva 

urvalsprocessen och som kan uppstå då individerna väljs ut” (Bryman, 2018, s.227). Vid 

urvalsprocessen var jag medveten om att endast en del av materialet skulle presenteras, dock 

är detta ingenting som rör urvalsprocessen. Generellt sett till studien så har jag inte behövt ta 

hänsyn till något bortfall, dock kommer steg för steg presenteras för att skapa tillförlitlighet 
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då jag som forskare väljer ut de mest relevanta delarna av inläggen för presentation i 

förhållande till min studie. 

 

För studien har ett bekvämlighetsurval gjorts vilket innebär att urvalet bygger på det forskaren 

tycker är mest relevant och vilka objekt som ligger nära till hands. Ett bekvämlighetsurval ger 

forskaren möjlighet att välja det som är enkelt och snabbt utifrån studiens syfte (Richards, 

2005, s.19). Detta för att skapa mig en överblick över hela myndigheten oavsett delar i landet 

och fokusera på hur myndigheten arbetar med dess Instagram. Mitt syfte och mina 

frågeställningar berör polisen som myndighet i helhet med bakgrund mot rekryteringsmålet 

som avgränsar studien till olika perioder. Därigenom ger det mig ingen anledning att mer 

specifikt undersöka polisens olika konton och innehåll för diverse orter i Stockholm eller 

olika storstäder i Sverige. 

 

Eftersom materialet är offentligt var det lättillgängligt att samla in, utan godkännande och 

deltagare. Urvalsprocessen hade sin utgångspunkt i polisens officiella Instagramkonto och för 

att sedan samla in mer information om deras resurser kring rekrytering, då kritik riktats mot 

detta, använde jag Google och googlade: ”resurser polisen” (Bryman, 2018, s.374). 

Sökningen gav flertalet träffar varav ett dokument som hette ”Uppdrag till polismyndigheten 

att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas”. En del av dokumentets 

innehåll utgjordes av kompetensförsörjning och handlade om deras rekrytering, 

marknadsföring och möjlighet att anställa 10 000 personer innan våren 2024. Dokumentet 

innebar en förändring efter hösten 2017 vilket bidrog till min begränsning av tidsaspekt, att 

undersöka polisens framställning via sitt kommunikationsarbete på Instagram under åren 

2015-2016 respektive 2018-2019. Inhämtningen av data skedde därför via polisens Instagram 

och de 420 aktuella inläggen under åren 2015-2016 och 2018-2019. Texterna från de enstaka 

inläggen sammanställdes i ett Word dokument för att lättare kunna bearbeta mitt material 

ordentligt och systematiskt under min kodningsprocess (Lindgren, 2014, s.31). Detta genom 

att börja läsa igenom alla inlägg för att skapa mig en överblick och en helhet över mitt 

material som ligger till grund för studien.  

 

4.3 Kodning och analys  

Kodning används för att ordna upp sitt material i koder och på ett tydligare sätt begripliggöra 

vad som hänger ihop och vad som är relevant i relation till varandra. De koder som 

framkommer av materialet är neutrala men används för att beskriva t.ex. känslor eller 
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teoretiska begrepp. Koderna ger oss sedan möjlighet att rikta vår uppmärksamhet till de 

styckena som intresserar oss mest (David & Sutton, 2016, s.271). För att veta vad koden 

innebär behöver den definieras så att man förstår varför den koden kodats på det sättet, en 

kodanvisning. Att skapa koder genom det induktiva angreppsättet, som är relevant i relation 

till min studie, innebär det att kodningen sker antingen under datainsamlingens gång eller 

efter. Man kan alltså gå igenom det insamlade data redan efter första insamlingen och skapa 

koder som kan bidra med tillfälliga slutsatser eller vänta tills all data samlats in (Aspers, 

2011, s.169). I enlighet med Aspers (2011, s.172) rekommenderas en öppen kodning för att 

inte bemöta materialet med förbestämda uppfattningar. Materialet bemöts istället rad för rad 

och öppnar upp för reflektion under processens gång vilket jag reflekterade över under min 

process. I ett nära arbete med materialet skapades en större möjlighet för mig att bli en del av 

det och reflektera över inläggens innehåll.  

 
Inläggen är mer övergripande och utgör inte lika många nyckelord som i en transkribering 

t.ex. vilket gör att även kodningen blir lite mer övergripande. En del inlägg utgörs endast av 

ett fåtal ord/meningar eller en bild vilket innebär att alla inlägg inte resulterade i några koder. 

Detta underlättade naturligtvis under inläsningen och kodningen då jag förstod att alla inlägg 

utgörs av varierande innehåll vilket fortfarande gör det möjligt att ta med alla uttänkta inlägg. 

Alla inlägg lästes däremot noga igenom för att skapa mig en överblick och en helhet över mitt 

material. Sedan gick jag noggrant igenom inlägg för inlägg och fetmarkerade betydelsefulla 

ord/meningar i förhållande till mina frågeställningar (Lindgren, 2014, s.38). De fetmarkerade 

ord/meningar som liknande varandra, antingen i ord eller betydelse tilldelades en färg. Jag 

gick igenom materialet och kodningen resulterade till slut i fem färger som kategoriserades i 

teman utifrån vad de olika meningarna i respektive färg utgjordes av. Tematiseringen gör det 

möjligt att finna de kopplingar och mönster i materialet i förhållande till syftet som avses att 

undersökas (ibid, s.40). Dessa teman/kategoriseringar är: ”involverande”, ”rekryterande”, 

”informerande”, ”medmänsklig” och ”resultatorienterade” och hur några av dessa teman fick 

respektive namn redovisas lite mer i ett stycke nedan. Resterande bakomliggande 

beskrivningar som ledde till de olika temana redovisas ytterligare i resultat och analys 

kapitlet. Flera citat har tilldelats olika färger då inlägg som publicerats inte bara belyser en 

specifik sak, händelse, brott m.m.   

 

Tack till dig som ringde oss när du misstänkte att din granne blev misshandlad av sin sambo. 

Tack vare dig kunde vi gripa gärningsmannen och hjälpa offret att få vård och hjälp. Det är 
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många gånger vi önskar att vi kunnat stanna upp och säga tack för hjälpen och vi vill att ni ska 

veta att vi är oerhört tacksamma för den hjälp vi får av allmänheten i stort och smått. Tagga 

någon du vill hylla lite extra idag i kommentarsfältet. #polisen. 

 

Med detta citat vill jag tydligare påvisa hur kodningen gått till i form av en öppen kodning där 

jag kunde bemöta materialet rad för rad vilket underlättade i min process. Som beskrivet ovan 

utgörs de flesta inläggen av att texten bildar ett sammanhang eller något form av budskap. I 

detta citat, i första meningen vill polisen involvera människor genom att tacka den person som 

ringde polisen i nöd och genom detta skapa något slags band och upplysa människor om att 

ringa när man har misstankar. Inläggets andra mening har fått temat resultatorienterade i 

enlighet med att de framställer sin framgång i situationen. Genom att visa följarna vad 

myndigheten uppnår med sitt arbete kan polisen förhoppningsvis uppfylla följarnas 

förväntningar och lättare vinna legitimitet. Avslutningsvis har detta inlägget kodats i ett tredje 

teman, ”medmänsklig” då man kan utläsa hur polisen oftare vill tacka medborgarna för 

hjälpen som underlättar för polisens arbete. En ödmjuk och mänskligare sida av ett 

Instagramkonto skapar naturligtvis känslor och medkännande hos följarna som i längden 

kommer att gynna polisen. Genom att påvisa hur de bryr sig om alla och deras insatser skapar 

det en motivation hos medborgarna att fortsätta agera och hjälpa till för att ”rädda samhället”.   

 

Till en början resulterade kodningen i sju teman, men temat ”uppmuntrande” utgjordes av 

väldigt liknande innehåll som ett annat tema, varför det sedan slogs ihop med ”involverande”. 

Temat ”uppmuntrande” utgjordes av liknande ord och förklaringar vilket gjorde det svårare 

att hålla isär de under kodningen och resulterade därför i ett tema, istället för två. Även temat 

”allvarliga” slogs ihop med ”informerande” då det blev svårt att motivera de som två olika 

teman då de under de undersökande åren utgjordes av liknande innehåll. Vissa färger förekom 

flera gånger än andra men alla förekom fler än 40 gånger av 420 inlägg, vilket utgör en 

betydande del i materialet, även i relation till varandra. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

För att kunna generalisera resultaten med studien är god reliabilitet och validitet en 

förutsättning. Detta används för att kunna beskriva processen kring studiens datainsamling 

och hur det har fungerat. I studien eftersträvar jag som forskare hög validitet och reliabilitet 

men det ena förutsätter inte det andra, endast hög validitet förutsätter hög reliabilitet (Aspers, 

2011, s.253).  
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Reliabilitet säkerställs genom att det jag mäter mäts på ett tillförlitligt sätt. För att säkerställa 

reliabilitet har jag genom en tydlig beskrivning av mitt utförande i form av datainsamling och 

dess bearbetning, tidsbegränsningar, material och urvalsprocess gjort det lättare för läsaren att 

replikera studien. Eftersom studiens material är offentligt, tydligt avgränsat från syfte till 

metod och jag beskriver exakt vilka inlägg som är med i studien gör det att studiens 

tillförlitlighet ökar. Vidare handlar validitet mer om metoden som används i studien och att 

det som ska mätas, mäts. Även att detta är relevant i förhållande till mina forskningsfrågor. 

Detta är i likhet med tidigare beskrivning och kommer pågå under forskningens process. För 

att kunna diskutera och presentera validiteten behöver forskaren vara medveten om materialet 

som skapas i linje med metoden (Bryman, 2018, s.465-466). Den kvalitativa 

innehållsanalysen med konventionell inriktning tillåter mig att bemöta mitt material med en 

öppen kodning och en fri tolkning baserat på den text som används i min forskning. Texten är 

och kommer alltid vara huvudfokus i denna metod och får på något sätt inte förvrängas till ens 

fördel och sätts i denna studie i relation till andra inlägg så det inte tas ur kontext. 

 

Validiteten har även säkrats genom att en förstudie utförts under metodkursen tidigare denna 

termin för att närma mig fältet och undersöka om det tänkta syftet tillsammans med metod 

kommer att fungera för huvudstudien. Förstudien baserades på ett begränsat urval i form av 

93 inlägg under månaderna maj och oktober under åren 2015-2016 och 2018-2019. 

Månaderna valdes ut genom en slumpmässig dragning från en hög med årets tolv månader 

och resulterade i maj och oktober. Resultatet av förstudien ledde till att materialet var rätt men 

mer material skulle behövas och mina förbestämda 420 inlägg skulle bli aktuella för 

huvudstudien. Detta för att kunna dra mer omfattande och styrkande slutsatser om 

uppkommande teman och myndighetens framställning, som även är teoretiskt förankrade. 

Förstudien resulterade även i att en annan metod hade varit relevant, kritisk diskursanalys 

men efter inläsning av metoden och diskussion med lärare landade valet i den först tänkta 

metoden. Detta är fördelarna med en förstudie, det öppnar upp för att undvika framtida 

misstag men även sådana som kan bli kostsamma om studien skulle sträcka sig under en 

längre period. Det är svårt att skapa sig en överblick över det valda fältet om inte forskaren 

använder en förstudie då det underlättar för att samla in information som inte lyfts fram i de 

akademiska verktygen. Samtidigt som det ger möjlighet för att testa metoden så öppnar det 

även upp för att ta reda på vilken teori som kan vara relevant i förhållande till 

forskningsfrågan (Aspers, 2011, s.76). En förstudie kan kännas tidskrävande men det gav mig 
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som forskare en överblick över mitt fält samtidigt som min tänkta metod utsattes för 

prövning.  

 

Svagheten liksom styrkan med kvalitativ innehållsanalys är forskarens tidigare utbildning, 

erfarenhet och kunskaper som kan komma att forma studien. Styrkan är alla kunskaper som 

finns med i bagaget men det utgör även en svaghet. Detta i form av att det kan finnas 

förutfattade meningar och kunskaper om hur saker och ting bör vara och fungera. 

Kodningsprocessen är omöjlig att utforma utan att inkludera någon typ av tolkning från 

forskaren och risker finns att ohållbara slutsatser dras om man letar efter t.ex. skillnader eller 

likheter (Bryman, 2018, s.380). I enlighet med Fejes och Thornberg (2015) behövs en 

grundläggande idé utifrån mitt syfte/problem med studien för att bemöta materialet. Jag har 

under inläsandets gång tagit del av materialet och analyserat det med en öppen kodning. 

Koderna som framkommit av materialet ligger till grund för de relevanta teman och materialet 

har därigenom inte förvrängts eller tolkats till min fördel (Fejes & Thornberg, 2015, s.34-36). 

Eftersom metoden innehar en stor flexibilitet och kan användas i olikartade studier har den 

kunnat användas för även denna studie som inte följer den typiska metoden med intervjuer 

och transkribering (Bryman, 2018, s.706).  

 

4.5 Etiska överväganden  

I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) är forskningen en stor och viktig del i samhället men 

även dess förväntningar. Forskaren bär ett stort ansvar gentemot de medverkande i form av 

samhällets etiska värderingar och normer. Inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning 

ska forskaren dels ta hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (ibid, s.8). Utöver forskarens hänsyn till medverkarna har även forskaren 

ett ansvar gentemot samhället, forskningen i sig och forskarsamhället. Forskaretiken handlar 

om ansvaret av publicering och forskarens beteende i olika roller (ibid, s.12).  

 

Min studie utgörs inte av ovanstående krav eftersom ingen kontakt med människor har 

etablerats. Därigenom har studien inga medverkanden men ansvaret som forskare utövas i 

enlighet med forskaretiken. Mitt material utgörs av allmänna handlingar som är offentliga 

vilket är en del av grundprincipen, om inte handlingarna bestämt är sekretessbelagda, vilket 

inläggen på Instagram inte är. Inom offentlig verksamhet, polisen, gäller 

offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av information och få 

insyn i kommunens och statens verksamhet. Vidare utgörs inläggen på polisens officiella 
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konto endast av datum vilket innebär att inga namn förekommer, i sådant fall skulle dessa 

plockats bort (ibid, s.40). De inläggen som används i studien är valda ur sitt sammanhang för 

att inte snedvrida materialet då flertalet inlägg kan vara publicerade efter varandra i enlighet 

med något sammanhang.  

 

5. Resultat och analys  
I den här studien avser jag att undersöka hur polisen framställer sin myndighet och bedriver 

sin rekrytering via deras kommunikation på Instagram under två olika perioder. Detta för att 

närmare undersöka om kommunikationen mot bakgrund av rekryteringsmålet skiljer sig åt i 

myndighets framställning på Instagram. Jag avser i detta kapitel att besvara det och i 

kombination analysera det aktuella resultatet i relation till tidigare forskning och aktuella 

teorier. I detta kapitel presenteras empirin i fem olika avsnitt: Polismyndigheten som: 

”involverande”, ”rekryterande”, ”informerande”, ”medmänsklig” och ”resultatorienterade”. 

Delkapitlen kommer att innehålla citat och redogörelser från åren 2015-2016 och 2018-2019 

för att redogöra för de skillnader som påvisats under perioderna.  

 
5.1 Polismyndigheten som involverande  

Inläggen som utgör temat ”involverande” handlar om att polisen skapar ett intryck som 

lämnar en öppenhet och möjlighet för interaktion. De vill med inläggen involvera följarna 

genom att välkomna dem till olika forum, tacka för diverse insatser, sprida, kommentera och 

tagga varandra. Detta så att det uppstår en tvåvägskommunikation vilket är en viktig aspekt 

för dem att framhålla: 

 
10 000 tack! I helgen uppnådde vårt nationella instagramkonto 10 000 följare. Vad vill ni läsa 
mer om? Vad vill ni se mer av? Dela med er i kommentarsfältet. Här hittar du fler konton från 
polisen:@polisen_sodermalm @polisen_lund@polisenstockholm@nationelltforensisktcentru
m #polisen#instagram. (oktober 2015) 
 

I detta citat från 2015 ges detaljerad information att polisen uppnått 10 000 följare tack vare 

deras följare men inlägget överlag riktar sig till alla. Genom att börja citatet med ”tack”, och 

avsluta med ”vad vill ni se mer av” vill polisen skapa en känsla att vi är involverade i deras 

arbete. Ännu mer då möjligheten ges att dela med sig av sina kommenterar vilket öppnar upp 

för önskemål som sedan kan bli besvarade via ett inlägg. I enlighet med tidigare forskning 

Bertot m.fl. (2012) samt Fredriksson och Pallas (2014) är sociala medier designade för att 

skapa en dialog, alla emellan och bör därför användas för att engagera och involvera 
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människor. Det anses även som en förlängning i kommunikationen vilket polisen utnyttjar då 

denna typ av frågeställningar inte hade varit möjliga att ställa i traditionell media så som en 

dagstidning. Polisen vrider och vänder på innehållen i inläggen för att involvera olika 

målgrupper men även för att sprida olika konton för att generera följare: 

 
Vad händer i Stockholm City? Följ kollegorna på @polisen.norrmalm för att hänga med i 
händelser på stadens norra sida. (oktober 2018) 
 

Inlägget inleds med en öppen fråga för att visa på ett engagemang samtidigt som det kan 

öppna upp för en hel del information som kan gynna dem i t.ex. förebyggande arbete eller 

span. Följt av det uppmanar de till att följa kollegorna på Norrmalm vilket kan involvera bl.a. 

boende på Norrmalm att börja följa samt ge polisen en kontroll över vad de vill förmedla med 

sina publiceringar. Det involverande intryck som polisen sänder ut på Instagram, kan i 

enlighet med Goffman (2014, s.12) liknas med (give expression) där de genom ett 

kontrollerbart sätt sänder ut budskap genom en kommunikation bestående av verbala aspekter. 

Budskapet från detta inlägg från 2018, till skillnad från inlägget från 2015 är mer kontrollerat 

i att uppmuntra till att följa polisen och dess vardag på Norrmalm. Kommunikation som sänds 

ut på detta konto är kontrollerat av polisen vilket innebär att de involverande inläggen bytt 

fokus från allmänhetens önskemål och vilja till det polisen väljer att involvera följarna till att 

göra. I enlighet med tidigare forskning av Odén m.fl. (2016, s.118) har den involverande 

kommunikationen ökat i takt med smarta telefoner och kan leda till ett större fokus på 

budskap, popularitet på Instagram och stressade resurser snarare än en ytterligare 

kommunikationskanal.  

 

Ökad kommunikation leder även till en ökad efterfråga från polisen att ständigt uppdatera och 

i detta fall involvera allmänheten i olika situationer och till att göra vissa saker. De 

involverande inläggen förekommer både under åren 2015-2016 samt 2018-2019 men 

kontexten i vilket tema förekommer skiljer sig åt. Framställningen blir därmed kravställande 

och det som till en början uppfattades som involverande blir under 2018-2019 ett större fokus 

på att förmedla budskap samt pressade resurser för att uppdatera och involvera allmänheten i 

olika aktiviteter. En skillnad som kan utläsas från inlägget från 2015 och detta nedan:  

 
Är du redo för en större uppgift? Nu är i alla fall vi redo att träffa alla besökare på årets 
Dreamhack winter. Vi befinner oss i expohallen monter B06:14, kom gärna förbi och prata 
med oss under helgen. Vi berättar gärna mer om vad du kan jobba med hos oss. Vi berättar 
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självklart om polisutbildningen och arbetet som polis men vi har också många olika civila 
funktioner där det inte krävs en polisutbildning för att kunna jobba hos oss. I vår monter 
kommer du kunna testa vår CTF-utmaning för se hur långt du kan hacka dig in i utmaningen. 
Vi har några av våra IT-forensiker på plats som bland annat kommer visa dig hur dom jobbar 
med deras IT-forensiska bil. Du kommer även kunna testa dina kunskaper om polisen i vårat 
quiz! Vi ser fram emot att träffa dig. Tipsa och tagga gärna dom som du vet kommer befinna 
sig på Dreamhack winter i helgen!  (november 2019) 

 

Här försöker polisen anpassa sig till den målgrupp som kommer att befinna sig på Dreamhack 

winter genom att ta med deras IT-forensiker för att på något sätt involvera denna grupp ännu 

mer. Vidare menar de att många jobb hos polisen inte kräver någon polisutbildning för att 

involvera de som inte har något intresse av att gå polisutbildningen men kan tänka sig att höra 

mer om vilka andra möjligheter som finns. Polisens framträdande under denna helg ger dem 

en möjlighet att kontrollera besökarnas intryck genom b.la. samtal och insyn i de IT-

forensiska bilarna. I enlighet med Goffman (2014, s.25) försöker aktören skapa en idealiserad 

bild och när den är i enlighet med samhällets förväntningar och normer blir den accepterad 

och tycks vara det typiska. Publikens uppfattning kan därmed styras av den agerande för att 

uppnå andra syften (ibid, s.25), så som reklam av polisen själva. Under denna helg vill polisen 

berätta om deras arbete, utbildning och de civila arbeten som finns hos dem, och kommer att 

berätta det i enlighet med samhällets förväntningar och normer som leder till en bild hos 

besökarna som tycks vara det typiska. Har polisen lyckats med det öppnas en större möjlighet 

för de att involvera personer på ett djupare plan. Under en sådan helg finns det stor möjlighet 

att sprida det goda ordet och se till att man lämnar med ett övertagande och involverande 

intryck. Detta påvisar en skillnad i temats framställning under åren 2015-2016 och 2018-2019 

i form av ett från början involverande intryck med allmänheten som senare gått över till hur 

polisen själva väljer att involvera människor. Under den senare perioden är inläggen mer 

stängda för tolkning och kommunikation. Dock öppnar inläggen fortfarande upp för att tagga 

varandra men den interagerande aspekten som utgör en tvåvägskommunikation förekommer 

mindre och ett mer kontrollerat intryck lämnas. 

 

5.2 Polismyndigheten som rekryterande   

Sociala medier bidrar till en mer frekvent kommunikation och i många av dem undersökta 

inläggen framgår det en rekryterande kommunikation. Detta är inlägg som utgörs av ett mer 

rekryterande syfte där inläggen utgörs av detaljerad information kring polisutbildning, lediga 
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jobb och polismyndigheten som arbetsgivare:  

 

Vill du eller någon du känner bli polis? Nu startar ansökningsperioden för dig som vill påbörja 
polisutbildningen hösten 2016. Länk till ansökan finns i bion. Sista dag för ansökan är 6 
december. Påminn gärna dina vänner genom att tagga dem i kommentarsfältet. (november 
2015) 

 
Här vill polisen tydligt informera om att ansökningsperioden är igång och fånga potentiella 

sökande genom en mer personlig fråga. Ansökningsdagen skrivs ut tillsammans med en länk 

för att göra det lätt tillgängligt och även locka de yngre målgrupperna som i större 

utsträckning befinner sig på sociala medier, vilket påvisats i den tidigare forskningen av Odén 

m.fl. (2016, s.16). Inlägget från 2015 försöker ”sälja” in och rekrytera personer till 

polisutbildningen, på ett relativt diskret sätt genom att skriva texten mer informerande än 

säljande. Sett till perioden innan och efter 2017 har de rekryterande inläggen blivit allt fler 

och komplexa. Från hösten 2017 till och med våren 2024 ska det anställas 10 000 personer 

inom polisen och det kommer resultera i att arbetet behöver utföras i enlighet med att behålla, 

attrahera och rekrytera (Polisen, 2018, s.4). Tidigare forskning av Ottestig (2015) menar att 

polisen har möjlighet att rikta informationen på Instagram beroende på intressanta 

målgrupper, som exemplen nedan: 

 
Är du eller någon du känner redo för en större uppgift? Sök till polisutbildningen 14-31 
maj! Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Du kommer att 
utvecklas som människa och få erfarenheter för livet. Att vara polis är att finnas på plats när 
något händer och gå emellan när det behövs. Att skydda och hjälpa, förebygga och klara upp. 
Det är att hålla någon i handen och peka med hela handen. Det kräver mod, omtanke och 
förnuft. Som polis vet du aldrig hur nästa dag ser ut. Du kommer se delar av verkligheten som 
många aldrig ser och möta människor i livets mest utsatta situationer. Du kommer arbeta i 
glädje och sorg. Tillsammans med kollegor du aldrig glömmer. Vi ska bli fler. Hjälp oss 
genom att dela inlägget! Läs mer om kraven för att bli polis och antagningen på polisens 
hemsida. Länk finns i bio! (maj 2018).  

 
Till skillnad från ett kort, koncist och öppet inlägg från 2015 som inte är riktat till någon 

specifik målgrupp har det här inlägget indirekt riktat sig till målgruppen som känner igen sig 

med de personlighetsdrag och situationer som krävs för att vara polis; mod, omtanke och 

förnuft. Det säljs in som om man vill arbeta för att skapa trygghet, skydda och förebygga samt 

om man har förmågan att arbeta i glädje och sorg bör du söka. Det uppmanas även att dela 

inlägget efter att det konstaterats att polisen ska bli fler vilket indirekt antyder till att, hjälp oss 

få fler poliser i samhället. Polisen ska och arbetar för att bli fler vilket framställs via Instagram 
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genom djupare och mer personliga inlägg. I enlighet med Rikspolisstyrelsens tidigare 

forskning (2013, s.6) är det något som allmänheten uppskattar, att få ta del av mer personliga 

och vardagliga uppgifter som ger en större insyn i polisens vardag: 

 
Vad gör en trafikpolis? I trafiken är ingen dag den andra lik, och våra beteenden kan vara 
skillnaden mellan liv och död. För att passa som trafikpolis bör du vara nyfiken, ha hög 
arbetsmoral och en vilja att lära dig nya saker. Sen skadar det förstås inte om du gillar att köra 
bil, för det gör vi ju en hel del. Följ med trafikpolisen Johannas viktiga uppdrag i att öka 
tryggheten på vägarna. Det finns många olika tjänster och cirka 80 olika funktioner inom 
polisen. Är du redo för en större uppgift? Sök till polisutbildningen. Läs mer på 
polisen.se/blipolis. #blipolis (maj 2019) 

	
Genom inlägget kommuniceras det fram hur varierad vardag man har som trafikpolis samt 

vad som krävs för att arbeta i den rollen. Polisen vill härmed framhäva hur viktigt det är att 

vara en person som är nyfiken och vill lära sig nya saker samt ha ett bilintresse. Till skillnad 

från inlägget från 2015 har det rekryterande perspektivet blivit allt mer anpassat efter 

målgrupp men framför allt mer säljande i form av egenskaper, intresse och vad personer drivs 

av i yrkeslivet.  

 

Framställningen av hur man bör vara och intressera sig för som polis kan liknas med den 

normativa isomorfismen. I Rikspolisstyrelsen (2013, s.6) framkommer det att sociala medier 

ska ingå i den ordinarie verksamheten då det bedrivs på fritiden utöver arbetstider. Eftersom 

poliserna arbetar och går samma utbildning tenderar de att uppfatta, reagera och handla efter 

normer och tankar som formats under utbildning och i samband med samma professioner i 

samma nätverk (DiMaggio & Powell, 1983, s.151). Detta gör att inlägget kan utesluta 

målgrupper som känner att de inte uppfyller precis alla egenskaper och intressen men kanske 

hade passat och blivit antagen som polis ändå. Med dessa rekryterande inlägg behöver 

polisen, som påvisat i inlägget ovan, se till att följarna får följa med poliserna för att behålla 

myndighetens legitimitet. Genom att följa med i polisen Johannas vardag ger de oss insyn i 

deras inre verksamhet och kan lättare bekräfta att polisen arbetar i enlighet med det 

organisationen avser att vara och arbeta för, och kan därigenom undvika särkoppling. 

Särkoppling innebär att det finns ett effektivt skal i organisationen men den inre kärnan är inte 

moraliskt rätt utifrån samhällets normer och uppfattningar (Meyer & Rowan, 1977, s.345). 

Genom denna typ av framställning som skapas av myndigheten kan särkoppling undvikas och 

återkommande rekryterande inlägg kan uppmana till fler ansökningar.  
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Att polisen ska arbeta med att attrahera är i enlighet med 10 000 anställda målet och kan 

förstås som tvingande isomorfism genom dess påverkan av lagar och regler från staten som 

polisen i detta fall behövt förhålla sig till. Det innebär olika förändringar som att bredda 

kommunikationen för polisen men samtidigt behålla och utgå från målen med sociala medier 

(DiMaggio & Powell 1983 s.150). De arbetar för att uppnå målet men samtidigt kan 

legitimiteten komma att försvagas genom ett personligt och icke formellt språk, vilket chefer 

från polisen menar i tidigare forskning av Bergquist m.fl. (2015, s.14). Liknande resultat 

återfinns i den tidigare forskningen av Schneider (2016, s.2) att denna typ av öppenhet på 

sociala medier gör polisen mer sårbar och fler har större möjlighet att kommentera om de 

tidigare upplevt något annat än vad polisen menar på att de arbetar med. Sårbarheten kan 

därmed leda till minskad legitimitet för myndigheten eftersom legitimitet i detta fall skapas 

genom att beskriva vad polisens arbetsuppgifter bidrar med till samhället då det skapar tillit 

hos allmänheten. Trots den risk som finns med öppna inlägg, som öppnar upp för andras 

kommentarer och åsikter så har de rekryterande inläggen ökat under åren 2018-2019 mot 

bakgrund av rekryteringsmålet. Polisens rekrytering bedrivs utifrån ett mer legitimsökande 

kommunikation och målgruppsanpassat perspektiv. Detta för att nå ut med en effektivare 

rekrytering där allmänheten har möjlighet att känna igen sig, lära sig om polisens arbete och 

utbildning samt lockas av att få utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i inläggen, till skillnad 

från mer övergripande inlägg från 2015. 

 

5.3 Polismyndigheten som informerande   

Många av inläggen publicerade under åren 2015-2016 och 2018-2019 präglas av 

informerande text och framställningen av inläggen utgör en påvisad skillnad under åren 2018-

2019 jämfört med 2015-2016. Medan all typ av text som publiceras ofta är informerande 

förklaras det i detta tema som: all information som är viktig för allmänheten att ta del av som 

b.la. kommande högtider/årstider men även information kring brott och lagar. Informationen 

utgörs även av varningar där polisen framhäver sin makt och kunskap i förhållande till något 

annat: 
Vill du få tillbaka din mobiltelefon vid stöld? Slå: stjärna fyrkant 06 fyrkant på din mobil så 
kommer IMEI-numret upp på displayen. Anteckna och spara numret. Uppge numret vid 
anmälan så ökar chansen att du får igen din mobiltelefon. (jan 2015)  

 
Genom detta inlägg vill polisen informera hur man kan förbättra sina chanser att få tillbaka 

sin mobiltelefon vid en eventuell stöld. Här riktas informationen till allmänheten som ett 
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generellt tips för att underlätta då användningen och beroendet av mobiltelefoner bara ökar. 

Detta visar den tidigare forskningen av Odén m.fl. (2016, s.16) där vi kan se en ökning i 

tillgång till smarta telefoner från 22 % år 2010 till 77 % år 2015 som ger polisen en möjlighet 

att nå ut med deras information till en bredare allmänhet. Ökningen sätter press på en ständig 

uppkoppling men öppnar även upp för en bredare kontroll av framställningen på Instagram: 

 

Ska ni ut på krogen i helgen? Tänk på att hjälpa dina vänner att hålla koll på sina saker. 
Ficktjuvarna är snabba och passar ofta på att stjäla till exempel mobiltelefoner och plånböcker 
i krogköer. Det kan gälla köer till entrén, garderoben eller baren. Att det härjar ficktjuvar på 
restauranger och krogar är kanske inget nytt, men det är inte alltid så lätt att märka om man 
blir bestulen. Om du blivit det, ring 114 14 och gör en anmälan. Ring 112 vid pågående brott. 
(mars 2016)  

 
I enlighet med inlägget från 2015 är det ett informerande inlägg, dock är detta i större 

utsträckning mer kontrollerande i form av att polisen vill uppmuntra till ett visst beteende när 

man ska ut på krogen. Helgen är på ingång och polisen är noga med att informera om de 

påföljder som kan komma till följd av att man går ut på krogen. Vidare upplyser de om att 

stölder oftast sker i köer och att man tillsammans med vänner bör vara uppmärksamma. 

Samtidigt vill de med detta inlägg förtydliga att allmänheten bör veta att det finns mycket 

ficktjuvar på både restauranger och krogar men avslutar med att det inte kan vara så lätt. En 

snällare avslutning tillsammans med polisens kontaktuppgifter kan göra att de inte uppfattas 

lika hårda utan mer informerande och accepterande. Tidigare forskning av Odén m.fl. (2016, 

s.14) visar att även om sociala medier öppnat upp för nya kommunikationsvägar och skapat 

en större möjlighet att sprida information till anpassade målgrupper bör ton och språk 

kontrolleras. Ibland kan användningen av sociala medier framstå mer som en förväntan av 

myndigheten än en avsatt resurs med passion för kommunikationen (ibid, s.14). Inläggens 

språk och ton är det som formar polisens framställning, följarnas uppfattning och känsla av 

dem. Inlägget ovan vet vi, riktar sig till målgruppen 18+ baserat på att det är 18 årsgräns på 

krogen medan inlägget nedan riktar sig till de som är 15+ utifrån mopedålder. Det från början 

informerande inlägget kan istället uppfattas som brottsrelaterat och nedlåtande: 

 
Kära ungdomar i mopedåldern som i ungdomlig omognad inte förstår varför polisen ”jagar 
trimmade moppar”; Det finns bättre och sämre saker du kan råka ut för. Något av det bättre 
som kan hända dig är att vi får tillfälle att vinka in dig för ett snack om trafiksäkerhet och 
olycksrisker. I bästa fall leder det till ett mer moget uppträdande från ditt håll att du avstår från 
att köra fordon du saknar behörighet för. Något av det sämre som kan hända dig är att andra 
blåljusmyndigheter (räddningstjänst och ambulans) tvingas rycka ut för att antingen rädda 
livet på dig eller i värsta fall städa upp efter dig. Det dör ca 250 människor i trafiken varje år 
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och tiotusentals skadas, många invalidiseras för livet. Bli inte en av dessa genom ungdomligt 
oförstånd och arrogans. (Olyckan på bilden är inte omedelbart relaterad till texten) (mars 
2019)  

 
Informationen riktas till ungdomar i mopedålder för att upplysa om de brott som finns med en 

trimmad moped. Ungefär hur många som omkommer och skadas i trafiken lyfts fram för att 

låta de ”omogna” ungdomarna förstå allvaret med detta brott. Tidigare forskning av Schneider 

(2016, s.9) menar att den stora möjligheten att nå ut till allmänheten genom sociala medier 

även ger polisen en nedsatt möjlighet till exklusivitet gällande att berätta brottsinformation. 

Polisen försöker förmedla denna information på ett förklarande sätt men hård jargong och 

hårda ord kan göra det svårare att få exklusivitet då kommentarer och åsikter från följare kan 

röra till det och få inlägget att kännas osammanhängande. Detta kan ses som ett exempel på 

det Goffman (2014, s.13) menar med att kontrollera sitt scenframträdande. Här vill polisen 

genom detta scenframträdande kontrollera och påverka följarna, särskilt den specifika 

målgruppen som detta riktar sig till. Genom att beskriva de olika scenarier som kan hända om 

en trimmad moped ger sig ut på vägarna kan polisen som auktoritet påverka framtida 

handlingar. Att förmedla olika definitioner av en situation kan leda till att följarna självmant 

agerar på önskat sätt i framtida uppkommande situationer.  

 

För att fortsätta påverka framtida handlingar har det utifrån riktlinjer som gjorts i enlighet 

med rekryteringsmålet bestämts att polisen ska stärka sin förmåga i arbetet med den rådande 

digitaliseringen. De ska därigenom arbeta med att etablera en närvaro genom sociala medier 

för att arbeta med brottsförebyggande verksamhet (Polisen, 2018, s.13). Mot bakgrund av det 

kan inläggen under åren 2018-2019 uppfattas mer brottsförebyggande än informerande: 

 

Kör säkert. Ditt fordon SKA ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars 
om det är vinterväglag. Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon 
del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig. (nov 
2018)  

 
Följarna bör lyda det som står i inlägget ordagrant och noggrant då inlägget inleds med 

versaler. Polisen menar att lagen bestämmer under vilka datum och vilken period 

vinterdäcken ska användas men samtidigt menar de på ett allvarligt sätt att man bör passa sig. 

Detta för att det är polisen som avgör om det råder vinterväglag eller inte så polisen har det 

sista ordet att bestämma i området du befinner dig i. Genom att framställa sig själva i enlighet 

med lagen förmedlar de ett intryck av att följarna bör uppfatta polisen som lagen. Lagen är en 
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del för sig och polisen en annan, deras arbete handlar om att kontrollera att alla i Sverige 

följer den svenska lagen. Utifrån ett dramaturgiskt perspektiv, i enlighet med Goffman (2014, 

s.9) vill man ta reda på hur skådespelaren presenterar sig själv samt hur hen kontrollerar 

andras uppfattning om det som presenteras. Polisen vill att följare och allmänheten ska 

uppfatta de i enlighet med lagen och påvisa den avgörande makten som de har. 

Intrycksstyrningen sker här genom att de framhäver vissa aspekter av sig själva, men inte alla 

för att kontrollera de intryck som ges ut (Goffman, 2014, s.11). Polismyndigheten driver 

själva deras sociala medier och kan därmed styra inläggen utifrån vilket intryck och budskap 

som ska framställas. 

 

Målet från start med polisens sociala medier var att öka sin närvaro och dialog med 

allmänheten genom att sprida diverse information och tips för att minska brottsligheten. 

Utvärderingen av Rikspolisstyrelsen (2013, s.6) visar att polisen lyckats använda sociala 

medier i form av att kommunicera ut brottsförebyggande resultat men behöver utvecklas ännu 

mer gällande att kunna ta emot tips och vittnesuppgifter. Utifrån detta är det lättare att förstå 

de från början med informerande inläggen under åren 2015-2016 som sedan blev mer 

brottsförebyggande under 2018-2019. De förändrade inläggen och dess innehåll är en 

funktion av den förändrade kommunikationen som polisen bedriver via sin Instagram utifrån 

rekryteringsmålet. Trots detta bör språk och ton kontrolleras för att inte påverka 

områden/umgängen och polisens egen framställning negativt. Just brottsinformation och den 

exklusivitet som polisen har att förmedla den, har den i enlighet med tidigare forskning av 

Schneider (2016, s.9) minskat genom kommunikationen på sociala medier vilket tydliggör 

vikten av språk och ton i brottsförebyggande inlägg och polisens framställning. 

 

5.4 Polismyndigheten som medmänsklig 

Det här temat utgörs av att polisen presenterar sig som medmänsklig, hjälpande och 

omtänksam. Inläggen under åren 2015-2016 utgjordes av kortare inlägg eller enstaka 

meningar förekommande i andra temans inlägg: 

 
Nu är det snart helg för många. Vi finns där ute för er dygnet runt. Ta hand om varandra och 
ha en trevlig helg. #polisen #fredag #helg #hållihop (aug 2015) 

 
Här vill polisen förmedla att de arbetar för allmänheten dygnet runt och vikten av att ta hand 

om varandra. Polisen har under båda perioderna, 2015-2016 och 2018-2019 publicerat inlägg 

som genom ord och meningar visat att polisen är medmänsklig, oavsett i tjänst eller inte. 
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Däremot har djupare och tydligare inlägg av myndighetens medmänskliga sida förekommit 

mer under åren 2018-2019. Dessa inlägg har utgjorts mer av medborgarundersökningar, 

polisens handlingar för samhället och medborgares hälsningar till polisens mänskliga 

handlingar m.m. Detta kan ses mot bakgrund av den utökade budget som polismyndigheten 

fick från regeringen som ledde till en möjlighet att anställa 10 000 personer vilket innebar ett 

ökat arbete med att attrahera, behålla och rekrytera. Polisen ska attrahera kompetens genom 

att arbeta med myndighetens attraktionskraft (Polisen, 2018, s.4) vilket påvisas i detta tema. 

Detta genom att framställa ett yrke där man alltid är omtänksamma och prioriterar 

allmänheten. Polisen vill även med dessa inlägg ”passa på” att tacka och belysa av vilken vikt 

allmänheten har för deras arbete: 

 
Det är många gånger vi önskar att vi kunnat stanna upp och säga tack för hjälpen och vi vill att 
ni ska veta att vi är oerhört tacksamma för den hjälp vi får av allmänheten i stort och 
smått. Tagga någon du vill hylla lite extra idag i kommentarsfältet. #polisen (oktober 2018) 

 
Allmänheten hyllas och tackas för den hjälp som bidragit till polisens arbete, i stort och smått 

samtidigt som polisen här vill framstå som den mänskliga myndigheten som utför sitt arbete 

externt med samhället likväl som internt. Att se detta inlägg som en hyllning framgår tydligt 

genom att de vill involvera följarna att tagga någon man vill hylla lite extra. Ett av målen med 

polisens sociala medier är att informera samhället om deras arbete för att skapa tillit 

(Polismyndigheten, 2020) vilket inte är fallet här. I enlighet med Bergquist m.fl. (2015) 

tidigare forskning finns det en problematik i att poliser som arbetar med sociala medier 

frångår de offentliga mål och uppdrag för att själva bli uppmärksammade och populära. 

Vidare menar forskningen att användningen av sociala medier öppnar upp möjligheter för att 

skapa legitimitet (Bergquist m.fl., 2015, s.2). Med andra ord vet polisen att detta inte är i 

enlighet med något mål utan vill framställa sig själva, på egen hand, för att visa sin 

medmänskliga och tacksamma sida till allmänheten. Visar den största myndigheten i Sverige, 

polisen, en sådan sida i förhållande till den ”hårda” verksamheten de utför skapar det i 

längden legitimitet. Detta för att Rikspolisstyrelsens (2013) forskning visade att allmänheten 

vill få en större insyn i polisens vardag. Legitimiteten skapas när organisationen anpassar sig 

efter intressenters förväntningar (Meyer & Rowan, 1977) och detta när polisen anpassar 

inlägget efter följarnas tycke. Polisen förmedlar deras stressiga vardag genom att säga att de 

önskade att de hann stanna upp och säga tack för hjälpen, samt att denna tacksamhet är något 

som är med de varje dag i deras arbete. De vill därmed lämna en känsla hos följarna att vi är 
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medmänskliga och vill tacka för att ni också är det. Polisen framställer sig på liknande sätt, 

även i förhållande till andra myndigheter i andra länder: 

 
Chefen för Säkerhetspolisen SÄPO och chefen för Stockholmspolisen deltar i Prideparaden i 
Stockholm. En självklarhet i Sverige men otänkbart i andra delar av världen. Säkerhetspolisen, 
Polisen och Försvarsmakten är garanter för att det självklara ska fortsätta vara självklart idag, i 
morgon och i framtiden. Håll kvalitet på kommentarerna, troll, trams och oförskämdheter åker 
rakt ner i soporna. (augusti 2019)  

 
Den medmänskliga och omtänksamma framställningen av polisen framgår tydligt i detta 

inlägg jämfört med inlägget från 2015. Inlägget inleder med att skapa en känsla av ”tack vare” 

dessa myndigheter är det en självklarhet att chefer deltar på Prideparaden till skillnad från 

andra delar i världen där detta är otänkbart. Att framställa det i relation till något annat vill 

den svenska polisen förmedla vilken enastående myndighet de bidrar med i detta land och 

tillåter därmed inte att det på något sätt framställs olämpligt via kommentarer eller troll. 

Polisen avslutar troligtvis inlägget på det sättet för att de vet, sedan tidigare inlägg att 

oförskämdheter förekommer i större utsträckning än de önskar vilket påverkar uppfattningen 

av inläggen och den information som förmedlas. I enlighet med Goffman (2014, s.46) bör 

misstag, men även lögner undvikas för att inte förlora sitt anseende samt att intrycket från 

framträdandet lämnas felfritt inför publiken så att det bedöms utifrån den avslutade 

produkten. Polisen vill framställa sina medmänskliga intryck felfritt inför följarna och genom 

att skriva att kvalitet på kommentarerna bör hållas så lämnas misstag och opassande 

kommentarer till allmänhetens ansvar.  

 

De djupare och mer komplexa inläggen som präglat polisens framställning under åren 2018-

2019 gör att polisen uttrycker sig så för att endast stå till svars för det medmänskliga och 

omtänksamma i inläggen. Avslutningsvis använder polisen de djupare, komplexa och 

legitimitetssökande inläggen för att framstå som den medmänskliga, hjälpande och 

omtänksamma polismyndigheten. Detta i förhållande till något ”svagare” bl.a. andra länder 

som vi kan se i inlägget från augusti 2019 där polisen relaterar sin insats i relation till andra 

länder där denna handling hade varit otänkbar.  

 

5.5 Polismyndigheten som resultatorienterad  

Den tydliga förändringen i framställningen av detta tema är flertalet förekommande inlägg 

under åren 2018-2019 jämfört med 2015-2016. Polisen har kontinuerligt arbetat med 

resultatorienterade inlägg under åren men vikten av att framhäva detta förekommer mer under 
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åren 2018-2019. Temat utgörs av inlägg där vi får läsa om polisens framgång och resultat i 

diverse situationer men även hur tacksamma allmänheten bör vara för det arbete de utför: 

 
Alla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna. Vi 
ansvarar för att övervaka och utreda brott i trafiken. I samband med trafikövervakning 
upptäcks exempelvis hastighetsöverträdelse, rattfylleri och bilbältesbrott. Bild från 
fordonskontroll i Helsingborg, Skåne. (jan 2016)  

 
Här beskrivs hur resultaten uppfylls i samband med polisens arbete med trafikövervakning. 

Att framställa polisens uppgift i relation till det som uppnåtts skapar en tro och tillit till 

polisen som kan liknas med legitimitet. Polisen har ständigt förväntningar och press på sig att 

leverera utifrån sina arbetsuppgifter, särskilt från allmänheten, samtidigt som mord och brott 

ska lösas, helst så snabbt och professionellt som möjligt. Legitimitet skapas när organisationer 

anpassar sig efter intressenters förväntningar (DiMaggio & Powell, 1983) och i enlighet med 

tidigare forskning ska polisen fortsätta arbeta med sociala medier och föra en dialog med 

allmänheten om deras arbete (Rikspolisstyrelsen, 2013, s.6). Genom att bekräfta och förmedla 

sina framgångar på sociala medier anpassar de sig efter intressenters förväntningar vilket 

leder till legitimitet för polisen. Ökningen av den här typen av inlägg kan grunda sig i ett 

ständigt sökande efter legitimitet då polisen inte kan riskera att förlora sitt rykte. Vidare kan 

framställningen förklaras mot bakgrund av möjligheten att anställa 10 000 personer efter 

hösten 2017 (Polisen, 2018, s.4) vilket kan leda till att det uppfattas lite desperat. Att attrahera 

nya kollegor genom att framhäva de resultatorienterade inläggen för att påvisa resultatet av 

arbetet. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv i enlighet med Meyer och Rowan (1997, s.345) 

kan detta ses som att det även kan motbevisa för icke intressenter att de utför ett arbete som är 

i likhet med myndighetens struktur och mål för att behålla legitimiteten. Även bemöta den 

kritik som riktats mot polisens användning av sociala medier och genom inläggen ta kål på 

den kritiken:  

 
I dag på internationella kvinnodagen medverkade rikspolischef Anders Thornberg på ett 
seminarium hos statssekreterare Pernilla Baralt på Socialdepartementet om sexuella 
trakasserier. ”Vi ska säkerställa en arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkningar. Det är 
ett långsiktigt och förebyggande arbete för att förändra de strukturer som möjliggjort de 
händelser som lyfts i nödvärnsuppropet”, säger Anders Thornberg. (mars 2018)  

 
Betoningen i inlägget ligger på att rikspolischefen Anders Thornberg deltagit på 

internationella kvinnodagen som då ska visa på en fin gest av en man. Utvecklande och 

förebyggande arbete ska och behöver ske utifrån de händelser som lyfts upp. Lättats för 
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polisen är att inte lyfta upp händelserna i nödvärnsuppropet utan bara framställa att det är en 

modern myndighet som inte tillåter diskriminering på arbetsplatsen. I enlighet med Goffman 

(2014, s.46) döljs det något vid varje framträdande, de misstag och fel som gjorts döljs och 

rättas till innan framträdandet så intrycket lämnas felfritt. I detta inlägg har misstagen redan 

skett och är ingenting som väljer att framställas då det genom rikspolischefens handling 

rättats till innan man väljer att publicera inlägget. På det sättet blir polisen bedömd på den 

färdiga produkten som presenteras i enlighet med rådande normer (ibid, s.46) vad gäller att 

motverka diskriminering på arbetsplatser. Polisen kan därigenom välja vad som ska 

framställas och lyfter därmed fram det viktigaste för att inte riskera att bli dömda för hårt 

genom att presentera vilka händelser som lyfts fram i uppropet. 

 

Den ökade kommunikationen av resultatorienterade inlägg under åren 2018-2019 kan 

förklaras utifrån en strategi att öka arbete med att attrahera, som istället framställts som mer 

desperat. En ökning i framställning av dessa inlägg jämfört med 2015-2016 kan grundas i en 

strävan efter ökad legitimitet för att på så vis anpassa, bevisa och attrahera inför andra. Men 

även att polisen på något sätt vill kontrollera och lämna felfria intryck för allmänheten oavsett 

om det inte är så. Detta för att hela tiden utföra ett arbete som bevisar att de utför arbetet i 

enlighet med myndighetens mening.  

 

6. Diskussion  
I det här kapitlet kommer jag att diskutera studiens resultat och analys med de resterande 

delarna i studien. Inledningsvis kommer syfte och frågeställningar lyftas fram igen för att 

presentera studiens resultat och analys i förhållande till det. Vidare diskuteras resultatet i 

relation till tidigare forskning samt studiens bidrag till forskningsfältet. Studiens resultat och 

analys kommer sedan att diskuteras i relation till teorin och de metodologiska val som 

använts. Avslutningsvis kommer jag att diskutera studiens slutsatser och implikationer för 

vidare forskning och praktik. 

 

6.1 Summering  

Syftet med denna studie är att genom polisens arbete med sociala medier undersöka hur de 

framställer sin myndighet och hur rekrytering bedrivs genom sin kommunikation på sociala 

medier under olika perioder. Detta för att närmare undersöka hur kommunikationen mot 

bakgrund av rekryteringsmålet skiljer sig åt i myndighets framställning på Instagram. 

Frågeställningarna för studien är: ”Hur framställer polisen sin myndighet under åren 2015-
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2016 respektive 2018-2019 via sitt kommunikationsarbete på Instagram?” och ”Hur bedrivs 

polisens rekrytering under de olika perioderna via sitt kommunikationsarbete på Instagram?”.  

Genom en kvalitativ innehållsanalys har frågeställningar besvarats i resultat och analys 

kapitlet och fem teman kunde förklara polisens framställning under båda perioderna. Mot 

bakgrund av rekryteringsmålet har en påvisad skillnad i polisens framställning på Instagram 

konstaterats under åren 2015-2016 jämfört med 2018-2019. Även om antalet inlägg inte ökat 

avsevärt under de undersökta perioderna har ökad kommunikation och framställning i de olika 

temana påvisats. Under åren 2018-2019 framställs polisen som legitimitetssökande men även 

intrycksstyrande i form av en riktad kommunikation till skillnad från en mer öppen 

kommunikation under åren 2015-2016. Empirin resulterade även i en djupare, mer komplex 

och ökad framställning av polisens rekrytering under åren 2018-2019. 

 
6.2 Studiens bidrag 

De resultat som studien bidragit med ligger till viss del i linje med tidigare forskning från 

myndigheters utveckling och möjligheter på sociala medier men även polisens. Tidigare 

forskning av Fredriksson och Pallas (2014, s.26) visade att myndigheter fortsätter att anpassa 

sig till medialiseringen eftersom media blivit den dominerade kommunikationskanalen men 

att fler och fler anser detta som en självklar del i verksamheten. Media, som sociala medier i 

detta fall är en kommunikation som ger myndigheten en förlängd arm i att nå ut till individer 

och sprida kommunikation. Detta visar Bertot m.fl. (2012, s.31) men även Fredriksson och 

Pallas (2014, s.18) i deras forskningar.  

 

Resultatet av denna studie visar att polisen som myndighet fortsätter att anpassa och utveckla 

sina sociala medier efter sin verksamhet även om de sedan flera år tillbaka anser sociala 

medier som en självklar del i deras arbete. Vidare visar resultaten att polismyndighetens 

kommunikation förändrats och delvis ökat framställningen av vissa ”teman” med åren i form 

av att nå ut till olika grupper av individer och lättare kunna sprida all typ av kommunikation 

då de måste öka sin kommunikation och närvaro för att nå upp i 10 000 anställda. Ökningen 

kan även liknas i den tidigare forskningen av Odén m.fl. (2016, s.118) där den ökade 

tillgången till smarta telefoner, ökat användningen av sociala medier som gör det möjligt för 

myndigheter att arbeta strategiskt och målgruppsanpassat och därmed nå ut med information 

lättare. De resultat som inte ligger i linje med tidigare forskning är hur polisens framställer sin 

myndighet och även deras rekrytering via kommunikationsarbetet på Instagram. 
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Denna typ av forskning bidrar till att öka förståelsen om polisens användning av sociala 

medier och hur myndigheten själv anpassar och kontrollerar vad som framställs mot bakgrund 

av organisations mål vilket i detta fall är rekryteringsmålet. Därigenom bringa mer klarhet i 

anledningar till varför studien resulterar i de olika teman samt att det finns fler anledningar till 

användandet än att föra en kommunikation med allmänheten för att öka dialog, närvaro och 

upplysa om deras arbete. Tidigare forskning av Bergquist m.fl. (2015, s.2) menar att 

polismyndigheten organiserar olika aktiviteter som legitimitetsarbete och genom att följa lag 

och ordning se till att skapa tillit och ordning. Vidare menar de att sociala medier öppnar upp 

för nya kommunikationsvägar samtidigt som det öppnas nya möjligheter för att skapa 

legitimitet. Genom de olika teman som studien resulterat i kan polisen anpassa hur de vill 

framställa sin myndighet och rekrytering beroende på vad de avser att förmedla med inläggen. 

Resultatet visar att särskilt tre teman under åren 2018-2019, ”rekryterande, medmänskliga och 

resultatorienterade” genomsyras av legitimitetsarbete. De nya kommunikationsvägarna som 

tillkommer med sociala medier skapar inte bara mer tillfälle för polisen att skapa legitimitet 

utan gör de även mer sårbara. I studiens resultat och analys kapitel har jag kunnat se liknande 

sårbarhet i form av att polisen i flertal inlägg ber allmänheten hålla koll på kommentarer och 

troll samt lyfta fram allt positiva med polisens insatser och arbete för att inte låta någon tro 

annat. Detta har till viss del lyfts fram i tidigare forskning av Schneider (2016, s.9) om hur 

användning av sociala medier öppnar upp för allmänheten att ifrågasätta polisen samt röra till 

publicerad information genom kommentarer.  

 
Sammanfattningsvis går det att se att vissa delar av studiens resultat bygger på den tidigare 

forskningen samtidigt som mycket av tidigare forskning pekar på effekten och allmänhetens 

uppfattning av myndigheters/polisens användning av sociala medier och hur den uppfattas av 

medarbetare. Studiens resultat har visat på en rådande kunskapslucka i forskningen gällande 

hur polisen har nyttjat sin högre grad av användning av sociala medier, den faktiska 

kommunikation och dess innehåll. Även hur det skiljer sig åt under olika perioder i takt med 

samhällets digitalisering och nya organisations mål. 

 
6.3 Relation mellan resultat/analys och teori/metod  

Användningen av två teorier har öppnat upp för en bredare och tydligare analys av 

polismyndighetens framställning, särskilt utifrån denna studie där jag undersökt polisens 

framställning och dess bedrivande rekrytering på Instagram utifrån två olika tidsperioder. 

Teorierna behandlar både makro och mikro nivåer vilket innebär att nyinstitutionell teorin om 
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legitimitet, isomorfism och särkoppling har gjort det möjligt att analysera varför polisen som 

myndighet arbetar med sociala medier på det sätt de gör som sedan leder till deras 

framställning och rekrytering. Vidare kunde isomorfismen, dels den tvingande och normativa 

förklara polisen framställning i relation till de lagar och regler som lett till att 

polismyndigheten överhuvudtaget framställer sig på Instagram. Även hur de framställer sin 

myndighet kunde analyseras utifrån den normativa isomorfismen som förklarar professioners 

tvingande verkan. Detta har därmed format att delar av analysen utgår ifrån ett 

organisationsperspektiv vilket också är i linje med mitt syfte att undersöka polismyndighetens 

framställning.  

 

Dock behövdes en till teori som hjälpmedel för att kunna redogöra och analysera för hur 

polisen framställer sin myndighet och rekrytering, bakomliggande potentiella strukturer och 

tankesätt för att skapa en framställning i enlighet med de befintliga målen. Som hjälpmedel 

användes därmed Goffmans teori om intrycksstyrning där jag kunde då ta mig an och 

analysera framställningen som kan liknas med en form av intrycksstyrning. Detta ur ett 

dramaturgiskt perspektiv likt en teaterföreställning där man vill ta reda på hur 

”skådespelaren” presenterar sig själv samt hur hen kontrollerar andras uppfattning om hen och 

vad som anses okej att framföra och inte. Jag har kunnat se att polisen inte bara framställer sin 

myndighet och rekrytering för att arbeta utifrån befintliga mål och riktlinjer utan även för att 

själva styra intrycket som framställs, påverka och kontrollera publiken samt arbeta med 

kontroll av budskap. 

 

Resultatet har inneburit att jag kunnat uttala mig om förändringar i framställningen mot 

bakgrund av rekryteringsmålet och hur myndigheten framställs utifrån olika tidsperioder. Det 

har därmed inte funnits någon möjlighet att fånga polisernas förståelse och erfarenhet av detta 

vilket också hade krävt en annan teori för att fånga upp det. Att ta del av deras förståelser och 

erfarenheter hade varit intressant för att tydligare kunna förstå polisens framställning under de 

olika åren samt förändringen i deras rekrytering som skett efter hösten 2017. På grund av tid 

och begränsning av materialet fick detta lämnas utanför just denna studie.  

 

Utifrån min metod, kvalitativ innehållsanalys med konventionell inriktning, behövde jag 

avgränsa mitt urval för att inte få överflödigt med material i form av text. Detta gjorde att 

polisens officiella Instagramkonto valdes, under åren 2015-2016 och 2018-2019 och 

begränsade mig till de åren och endast ett konto, vilket är något som kan ha påverkat mitt 
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resultat. Det blir svårt att dra generella resultat till hela polismyndigheten baserat på ett konto 

då polisen har flertalet lokala konton i hela Sverige. Syftet med denna studie var dock inte att 

generalisera till hela polisen utan undersöka hur polisen via sitt kommunikationsarbete 

framställer sin myndighet och bedriver sin rekrytering på Instagram. Detta under olika 

perioder i förhållande till rekryteringsmålet att anställa 10 000 personer från hösten 2017 till 

år 2024. Därigenom valdes det officiella kontot men detta är värt att nämna då en studie 

baserad på flera lokala konton hade kunnat generera ett mer generaliserbart resultat till hela 

polismyndigheten. Samtidigt som jag behövde avgränsa mitt material har den valda metoden 

tillsammans med den induktiva kodningsprocessen öppnat upp för en kodning som gjort det 

möjligt att skapa teman som lett till ett strukturerat och tydligt resultat. Teman har underlättat 

för att redovisa hur och på vilket sätt polisen framställer sin myndighet och bedriver deras 

rekrytering via Instagram samt att kunna utföra en jämförelse mellan åren. 

 

För att stärka studien ytterligare hade den kvalitativa innehållsanalysen kunnat kombineras 

med intervjuer för att ställa resultatet i relation till de som arbetar och publicerar inläggen som 

leder till polisens framställning. Därigenom skapas en möjlighet att undersöka om 

innehållsanalysens resultat om framställningen är i linje med den bilden polisen avser att 

framställa eller om framställningen kan tolkas på något annat sätt med bakgrund till 

polisernas förklaring utifrån vad som bestämts mot bakgrund av rekryteringsmålet.  

 

6.4 Implikationer för forskning och praktik  

De slutgiltiga slutsatserna som kan dras av denna studie är att polismyndighetens 

framställning och rekrytering mot bakgrund av rekryteringsmålet har förändrats. Det nya 

organisationsmålet från hösten 2017 har skapat ett tryck på myndigheten att arbeta utifrån att 

attrahera, rekrytera och behålla personal. Utifrån sociala medier har detta skapat en 

framställning som präglas av ”målgruppsanpassade” inlägg som istället uppfattas som ett sätt 

att arbeta med intrycksstyrning. Vidare präglas framställningen av legitimsökande inlägg till 

skillnad från åren 2015-2016 där inläggen utgjordes av övergripande och informerande text. 

En tydlig skillnad i hur polisen bedriver sin rekrytering via deras kommunikationsarbete 

påvisades i studien under åren 2018-2019 jämfört med 2015-2016 då det tydligt visade hur 

polisen aktivt behövde arbeta med att rekrytera och attrahera. Så aktivt att inläggen blev mer 

komplexa och till och från uppfattades desperat i form av liknande inlägg som publicerats i 

följd efter varandra. Detta för att upplysa om t.ex. polisutbildning och dess ansökningsperiod, 

polisernas arbete och nytta och polisen som arbetsgivare m.m. De praktiska implikationerna 
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av denna studie hade kunna vara att polismyndigheten ser över tidigare kommunikation och 

framtida kommunikation via Instagram så att framställningen inte uppfattas desperat. Att med 

en tydlig plan och struktur se över deras sociala medier om det används men även framställs 

för att sprida information och öka dialog eller används för att skapa legitimitet och styra 

intrycken hos allmänheten. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys kan framställningen 

under åren 2018-2019 uppfattas som en mer legitimsökande och intrycksstyrande 

polismyndighet än under åren 2015-2016.  

 

Utifrån de slutsatser som genererats av denna studie vore det för vidare forskning intressant 

att kombinera en kvalitativ innehållsanalys med intervjuer för att komma närmare fältet. På 

det sättet finns det en större möjlighet att ta del av och undersöka hur poliserna upplevt 

organisationsförändringen i form av att anställa 10 000 personer och inte bara hur den 

uppfattas utåt via sociala medier. Genom intervjuer finns det möjlighet att fånga en djupare 

insyn i myndigheten och hur de verkligen arbetat utifrån rekryteringsmålet. Även fånga upp 

vilka utmaningar, möjligheter samt positiva och negativa aspekter som medkommit. Vidare 

hade det varit intressant att även undersöka de lokala poliskontona som finns runt om i 

Sverige för att undersöka deras framställning av myndigheten under de olika perioderna och 

om det potentiellt skiljer sig åt i de större och mindre kontona. Det skulle ge en större kunskap 

i polismyndigheten och hur organisationsförändringar påverkar olika kontor i landet.  

 

En annan aspekt som hade varit intressant är att undersöka om polisens sociala medier hjälper 

myndigheten att uppnå 10 000 anställda snabbare och om polisens legitimitet påverkats under 

vägen av användningen av sociala medier. Detta är något som varit påtalat i media och 

tidigare forskning men även klargöra om polisen bör använda sig av sociala medier. Alla 

myndigheter kanske inte gynnas av det vilket hade varit en intressant diskussion att bedriva 

vidare forskning om.  
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