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Sammanfattning 
Sociala medier har öppnat upp för helt nya möjligheter att delta med sin röst i det offentliga 

rummet. Vidare lever vi i en värld präglad av promotion-kultur, där individer som arbetar med sitt 

personliga varumärke, synliggörandet av en attraktiv livsstil, belönas med socialt kapital och 

symboliska medel. Problem som uppstår parallellt med detta grundar sig i den förutfattade 

meningen att alla individer kan delta på lika villkor, vilket ligger till grund för undersökningens 

syfte. Den här studien syftar till att undersöka hur, eller om, operativa poliser upplever att 

yrkesrollen bidrar till möjligheter och/eller begränsningar i den privata kommunikationen på 

sociala medier. Samtidigt som Polismyndigheten är en av Sveriges yttersta auktoriteter, och har 

både våldsmonopol och makten att frihetsberöva, är det människor bakom uniformen som besitter 

kunskap och erfarenhet som är av stort socialt och demokratiskt värde för samhällsdebatten. För 

att söka djupare förståelse för undersökningens syfte, formulerades en övergripande frågeställning 

som sedermera bröts ner i fyra olika delar:  

 

Hur upplever individen att yrkesrollen bidrar till självcensur i framställning av jaget på sociala medier? 

Hur upplever individen att yrkesrollen bidrar till självförverkligande i framställning av jaget på sociala medier? 

Hur upplever individen yrkeskårens officiella närvaro på sociala medier? 

Hur upplever individen profilpolisers närvaro på sociala medier? 

 

För att ge svar på frågeställningarna genomfördes åtta samtalsintervjuer med poliser från en 

mellanstor stad i Sverige. Resultatet analyserades primärt med hjälp av Erving Goffmans teori om 

impression management i relation till Anthony Giddens teorier om reflexiv modernitet, med inslag 

från socialpsykologiska teorier av Leon Festinger och Fritz Heider. Resultaten visade på att samtliga 

respondenter använder sig av impression management-strategier som ett resultat av sin yrkesroll, 

huvudsakligen på grund av en upplevd hotbild. Samtidigt finns det mer komplexa orsaker till hur 

yrkesrollen bidrar till självcensur och självförverkligande. Slutsatsen vi kan dra av denna 

undersökning är att individerna förhandlar gränsen mellan yrkesrollen och den privata rollen, samt 

att självcensur är en vanligt förekommande form av impression management som en strategi för 

att möta publikens förväntningar på hur en individ som arbetar som polis ska vara.  

 

Nyckelord: Impression management, sociala medier, kognitiv dissonans, reflexivitet, 

intrapersonella avtal 
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Abstract  
Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their 

voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where 

individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded 

with social capital and symbolic means. Problems that arise in parallel with this are based on the 

premise that all individuals can participate on equal terms, which is the basis for the purpose of 

this study. This study aims at examining how, or if, operational police officers find that the 

professional role contributes to the possibilities and/or limitations of private communication on 

social media. While the police authority is one of Sweden's utmost authorities, and has both 

violence monopoly and the power to detain, there are people behind the uniforms who possess 

knowledge and experience that is of major social and democratic value to the public/social debate. 

In order to seek a deeper understanding of our topic of study, an overall question was formulated 

which was subsequently broken down into four different parts: 

 

How does the individual police officer experience that the professional role contributes to self-censorship in the 

representation of self on social media? 

How does the individual police officer experience that the professional role contributes to self-realization in the 

representation of self on social media? 

How does the individual police officer experience the presence of the police force on social media? 

How does the individual police officer experience the presence of profiled police officers on social media? 

 

To answer the questions above, eight interviews were conducted with police officers from a 

medium-sized city in Sweden. The results were analyzed primarily using Erving Goffman's theory 

of impression management in relation to Anthony Giddens theories of reflexive modernity, with 

elements from social psychological theories of Leon Festinger and Fritz Heider. The results showed 

that all informants use impression management strategies as a result of their professional role, 

mainly due to experienced threats. At the same time, there are more complex reasons for how the 

professional role contributes to self-censorship and self-realization. The conclusion we can draw 

from this research is that individuals negotiate the boundary between the professional role and the 

private role, and that self-censorship is a common form of impression management as a strategy 

to meet the audience’s expectations of how an individual who works as a police officer should be. 

 

Keywords: Impression management, social media, cognitive dissonance, reflexivity, intrapersonal 

agreements 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Det senaste decenniet har polisens roll i media förändrats drastiskt, från att ha varit en relativt 

insynsskyddad organisation till att vara den myndighet i Sverige som har flest aktiva konton i sociala 

medier. Rikspolisstyrelsen presenterade 2013 en omfattande rapport om polisens roll online, 

”Polisens närvaro i sociala medier”, en utredning som resulterade i en rad olika handlingsförslag 

som kan hjälpa till att bygga förtroendet för polisen med hjälp av digital kommunikation (Stakston, 

2013), däribland hur man potentiellt skulle kunna använda sig av profilpoliser — yrkesverksamma 

med starka personliga varumärken (Stakston, 2013, s. 74). 

Personligt varumärkesbyggande som koncept kan förklaras som idén om att strategiskt 

synliggöra och kommunicera kärnan i individens identitet, i.e. unika egenskaper och attribut, till 

omvärlden på ett konsekvent och trovärdigt sätt i utbyte mot socialt kapital eller symboliska medel, 

exempelvis förvärvsarbete, säkerhet, utbildning, status och stärkta relationer (Sheperd, 2005; 

Shuker, 2010; Lair, Sullivan & Cheney, 2005; McNally & Speak, 2002). Parallellt med detta hävdar 

Gershon (2016) att nyliberalismens syn på den ideala karriärmänniskan är ytterligare en drivkraft 

bakom den postmoderna människans medvetna presentation av sin identitet. Det nyliberalistiska 

förhållningssättet värderar flexibilitet — där individen, i en era där företag och organisationer 

förväntas kunna anpassa sig till marknadens snabbföränderliga utveckling och behov, snabbt ska 

kunna anpassa sig till den nya riktningen. Internet är i sin tur en stor del av svenskarnas liv, där i 

princip alla (98 procent) upp till och med 65 års ålder har tillgång till det hemma. Samma siffra för 

hur många som använder sig av sociala nätverksplatser någon gång, exempelvis Facebook eller 

motsvarande, är 81 procent (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Genom att ställa ovanstående 

forskning i förhållande till problembakgrund kan vi bilda en hypotes om att det finns begränsningar 

för vissa yrkeskategorier i samhället att förmedla det autentiska jaget. 

 

1.2 Uppsatsens bidrag till existerande forskning 
Problemet inom promotion-kulturen är att den mer än gärna förutsätter att alla individer har 

samma förutsättningar och möjligheter att nå ut med sitt personliga varumärke genom bruset för 

att sedermera kunna skörda och åtnjuta alla de symboliska och sociala fördelar som tillkommer. 

Genom att skanna av tidigare forskning inom personligt varumärkesbyggande ställde vi oss kritiska 

till den optimistiska synen på att alla människor har samma förutsättningar att konstruera och 

förmedla sitt personliga varumärke. Till skillnad från mer marknadsorienterade perspektiv och den 

administrativa forskning som bedrivs inom fältet (exempelvis Peters, 2007; Chen, 2013; Petruca, 
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2016), har vi i denna uppsats valt att lyfta fram ett annat perspektiv, som genom ett mer kritiskt 

förhållningssätt ser på yrkesrollens påverkan på kommunikationen av den egna identiteten. 

Uppsatsens bidrag grundar sig på så vis i perspektivet att människan inte är en blanksida, eller 

artefakt, som går att ladda med valfria egenskaper, utan mer komplex och mångfacetterad i den 

meningen att hennes identitet är både positivt och negativt betingad av interna och externa faktorer. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur individer som arbetar som poliser upplever 

begränsningar och/eller möjligheter i kommunikationen av det privata jaget online i förhållande till 

sin yrkesroll. 

 

1.4 Frågeställningar 
Våra frågeställningar har konstruerats utifrån teman som vi kartlagt med utgångspunkt från vår 

övergripande frågeställning. Tematiseringen som gjorts resulterar i följande frågeställningar: 

 

Hur upplever individer som arbetar som poliser att yrkesrollen påverkar kommunikationen 

av identiteten online? 

 

• Hur upplever individen att yrkesrollen bidrar till självcensur i framställning av jaget på sociala medier? 

• Hur upplever individen att yrkesrollen bidrar till självförverkligande i framställning av jaget på sociala 

medier? 

• Hur upplever individen yrkeskårens officiella närvaro på sociala medier? 

• Hur upplever individen profilpolisernas närvaro på sociala medier? 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat intervjuerna till poliskåren i en specifik region, med åtta (8) intervjupersoner. Vi 

har också avgränsat intervjuerna till de poliser som arbetar operativt (exempelvis patrullerande 

poliser eller insatspoliser), och valt att inte intervjua de som innehar eventuella chefspositioner eller 

dylikt — då chefspositioner och andra administrativa roller är en maktposition inom en 

maktposition, vilket gör det svårt att separera om individen styr framställningen av sin identitet i 

rollen som chef eller som polis. 
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1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju olika kapitel, där tillhörande underrubrik hänvisas till som avsnitt. Den 

inleds med en presentation av tidigare forskning och de teoretiska ramverk som används i den 

fjärde och femte delen, där vi redovisar och analyserar uppsatsens resultat. Fortsättningsvis består 

kapitel tre av en mer djupgående reflektion kring valet av metod, med tillhörande diskussion kring 

undersökningens validitet och reliabilitet. I kapitel sex besvarar vi uppsatsens övergripande 

frågeställningar, redogör för slutsatser, ger förslag på framtida forskning och för en diskussion 

kring förekommande brister i vår forskning. Slutligen ges implikationer för samhället och arbets-

/yrkesliv i uppsatsens sjunde del. 

 

1.7 Definitioner 

1.7.1 Sociala medier  
Samlingsbegreppet sociala medier syftar till diverse format av online-baserade kanaler (Petruca, 

2016; Trottier & Lyon, 2012), exempelvis forum och bloggar samt sociala nätverk såsom Facebook, 

Twitter och Whatsapp. Dessa förklaras som mötesplatser som utgörs av deltagare där ett socialt 

samspel utförs i samband med att dela innehåll.  

 

1.7.2 Jaget/individen 

Utifrån Goffmans studier om individens presentation av sig själv (1959) kan “jaget” förklaras som 

den privata identiteten och används i samband med den kommunikation som individen utför vid 

framställningen eller synliggörandet av den världsbild en har om sig själv.  

 

1.7.3 Profilpoliser 
Begreppet profilpoliser omfattar profilerade individer inom poliskåren som genom engagemang på 

sociala medier förtjänat medialt utrymme, och kan ses som starka personliga varumärken (Stakston, 

2013, s. 74). Dessa personer visar en offentlig bild av sig själva som statliga myndighetsutövare 

samtidigt som de delar med sig av innehåll som dels är relaterat till yrkeslivet, och som dels utgörs 

av personliga åsikter och erfarenheter.  

 

1.7.4 Yrkeskåren 

I detta arbete omfattar begreppet yrkeskåren polisen som myndighet samt den grupp individer som 

arbetar inom polisen.   
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1.7.5 Självcensur  
Den begränsning som en individ gör vid kommunikationen av “jaget” kallas för självcensur, där 

konkreta åtgärder används för att reglera vem som får ta del av informationen som förmedlas. 

Detta medför en social avgränsning som användare tillämpar som försök till kontroll (Stutzman & 

Hartzog, 2012).  

 

1.7.6 Självförverkligande  
Självförverkligande förklaras av Giddens (1991) som det utrymme som möjliggörs för personlig 

utveckling genom balans mellan risker och möjligheter som utgångspunkt. Målet är att uppnå 

“idealjaget”, som följaktligen ska överensstämma med de värderingar som ligger hos individen.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom det valda problemområdet. Därefter 

presenteras de teorier och analytiska ramverk som används i intervjuernas resultatanalys. Primärt 

kommer undersökningen analyseras med hjälp av Erving Goffmans impression management-teori, 

där utgångspunkten är teorin om frontstage/backstage och skådespelare/publik för att analysera 

teman som berör yrkesroll respektive privatperson. Följaktligen kommer Anthony Giddens teorier 

om reflexiv modernitet att nyttjas för att analysera de teman som behandlar polis/privat i 

förhållande till yrkeskår och profilpoliser, men också teorier inom socialpsykologi. Slutligen 

kommer teorier och perspektiv inom området övervakning att tillämpas, bland annat utifrån André 

Janssons teoriperspektiv om mellanvakning (interveillance). 

 

2.1 Yrkesrollen och identitet 
Lars-Erik Lauritz presenterade år 2009 den omfattande studien “Spirande polisidentiteter: En 

studie av polisstudenters och nya polisers professionella identitet” som sin doktorsavhandling i 

företagsekonomi. I studien pekar Lauritz (2009: s. 187) bland annat på den utbredda bilden hos 

intervjupersonerna att allmänheten riktar misstro, misstänksamhet och har en nästintill fientlig 

inställning mot polisen som yrkeskår och yrkesroll, vilket antas bottna i den motstridiga attityden 

till övervakning. Fortsättningsvis visar resultaten på att de aspirerande poliserna hade en negativ 

bild av mass-/nyhetsmedia, där media avfärdades som motarbetande och svartmålande. Lauritz 

(2009: s. 191) skriver bland annat att: “Det finns en mycket tydlig konsensus om att massmedia 

generellt skriver mycket negativt, och aktivt letar negativt att skriva om polisen. Uppfattningen är 
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att de mest letar fel och brister.” Samtidigt var det få av poliserna i studien som hade verkliga 

exempel på negativa personliga erfarenheter av nyhetsmedia, ofta var fallet tvärtom. 

Lauritz (2009) lyfter också hur poliserna i studien tenderade att känna sig utvalda och känna sig 

betraktade som utvalda. Att känna sig utvald pekas ut som en faktor till att poliskåren (och dess 

funktion) blir en del av den idealiserade självbilden — den av att vara ett föredöme och besitta en 

position som kräver höga moraliska åtaganden. Lauritz (2009: s. 174) pekar på att studien generellt 

visar på en positiv bild, och att “informanterna känner en stark affektiv bindning till sin 

professionella identitet”. Flera av respondenterna i studien uppvisar kännedom om att polisyrket 

är något som kommer att påverka det privata och ta stor plats även privat (i studien benämns det 

privata som ‘fritiden’), bland annat i form av hårdare krav på regelefterlevnad och delvis också av 

personliga restriktioner i umgängeskretsar. Respondenterna upplever samtidigt att man också 

måste få vara människa och inte kan förhålla sig till orimliga mängder med krav (Lauritz, 2009: s. 

173). 

 

2.2 Identiteten och den föreställda publiken online 

Möjligheten till att gestalta jaget och synliggöra sin identitet för omvärlden har ökat drastiskt som 

ett resultat av sociala medier och nätverkssajter. Online-plattformar som LinkedIn och Facebook 

har gjort det möjligt för vem som helst med en smartphone och internetuppkoppling att uttrycka 

sin identitet — när som helst, var som helst. Van Dijck (2013) lyfter begreppet ’mass self 

communication’ i ett försök att förklara hur de största nätverkssajterna; bland annat Facebook, 

LinkedIn och Twitter, har bidragit till vågen av identitetsskapande- och förmedlande online. Initialt 

fungerade de sociala plattformarna som ett kompletterande verktyg för att stärka redan etablerade 

relationsband ”i verkliga livet”, likväl som upprättandet av nya svagare kontaktnät. Det kritiska 

skiftet kom sedermera när Facebook lanserade sin plattform på global basis, vilket medförde att 

användarna kunde offentliggöra sina identiteter utanför de tidigare slutna vänskapskretsarna (Van 

Dijck, 2013).  

Den här typen av skifte har gett upphov till något som Marwick och Boyd (2011) benämner 

som context collapse, eller kontextkollaps — hur sociala nätverk sammanför en stor diversitet av 

människor på en och samma plattform. En aspekt av kontextkollaps innefattar att individen har 

svårt att urskilja vem som är mottagaren av kommunikationen, i.e. den föreställda publiken. Tufekci 

(2008) menar att det är föga överraskande att människor vill bli sedda, och pekar på en problematik 

i hur ‘att se och synas’ har migrerat över till den digitala sfären — vilket försvårar individens interna 

förhandling av var gränsen går mellan privat respektive publikt. I face-to-face kommunikation är 

det relativt lätt att få en överskådlig bild av vem som är mottagaren av budskapet, men sociala 
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medier har i sin tur suddat ut gränserna för vilken grupp det är som lyssnar, vilket ger upphov till 

självcensur (Das & Kramer, 2013).  

Även Sleeper, Balebako, Das, McConahy, Wiese, och Cranor (2013) lyfter hur användare på sociala 

nätverkssajter självcensurerar som en följd av att de inte kan precisera exakt vem det är som tar del 

av den kommunikation som förmedlas. Fortsättningsvis hävdar de att kommunikationen av 

olämpligt innehåll, i den här meningen innehåll som på något sätt kan uppfattas som stötande av 

någon i individens nätverk, ger varierande konsekvenser med allt ifrån ångestkänslor till att 

individen blir av med jobbet. Kontextkollaps medför att individen föreställer sig publiken som de 

mest ‘känsliga’ mottagarna i sitt nätverk — med andra ord den lägsta gemensamma nämnaren för 

det som kommuniceras (Marwick & Boyd, 2011: s. 126). Fortsättningsvis skiljer Marwick och Boyd 

(2011) på två olika typer av föreställda publiker som är av relevans när vi pratar om kontextkollaps: 

(1) ideal reader och (2) nightmare reader. Idealläsaren (ideal reader) kan beskrivas som en spegelbild av 

den som kommunicerar innehållet, en läsare som delar avsändarens värderingar och åsikter. 

Mardrömsläsaren (nightmare reader) är i stället den mottagare som begränsar individens ‘autentiska’ 

kommunikation, exempelvis en tonåring som föreställer sig att föräldrarna tar del av det som 

kommuniceras. (s. 126). För att hantera den här typen av sociala spänningar har användarna börjat 

tillämpa taktiker, ofta i syftet att styra det förmedlade uttrycket.  

Intrycksstyrningen sker bland annat i form av skapandet av separata konton, 

användandet av pseudonymer, smeknamn/initialer och andra former av censur för den ‘riktiga’ 

identiteten (Sleeper et al. 2013). Som ett samlingsbegrepp för begränsningen av jagets 

kommunikation innefattande självcensur, limiterad insyn för vissa grupper samt mer konkreta 

tekniska åtgärder i form av sekretessinställningar och åtkomstkontroller använder sig Stutzman och 

Hartzog (2012) av begreppet gränsreglering (boundary regulation). Sleeper et al. (2013) pekar på att 

upprättandet av olika grupper, så kallad ‘grouping’, är en form av gränsreglering som tillåter 

användare att avgränsa sina sociala relationer och på så sätt styra vem som tar del av vad. Det här 

går också i linje med Brooks och Anumudu (2015) som beskriver identiteten som medvetet 

anpassad till den föreställda publikens förväntningar: ”People’s stories are selective and strategic: 

They construct and perform them for specific audiences for particular purposes. Stories endow 

lives with some unity and purpose, while also reflecting societal expectations and norms.” (s. 24). 

Gränsreglering går därför hand i hand med teorin om audience segregation (Goffman, 1959), som 

menar att individer är noga med att anpassa sitt beteende för olika publiker och tillfällen, vilket 

leder oss över till Goffmans teorier om impression management. 
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2.3 Hela världen är en scen 
Impression management eller intrycksstyrning brukar ses som synonymt med självpresentation, och är en 

teori som bygger på Goffmans klassiska verk från 1959: ”The Presentation of Self in Everyday 

Life”, där han studerade individens presentation av jaget. Utgångspunkten inom impression 

management är att alla människor, vid alla tillfällen, är mer eller mindre medvetna om att de spelar 

en roll. Fortsättningsvis är det i rollerna vi presenterar oss själva, vår identitet, och bygger relationer 

med andra (Goffman, 1959: s. 19). Impression management bygger vidare på den dramaturgiska 

metaforen om att all kommunikation, passiv som aktiv, kan liknas vid relationen mellan 

skådespelare och publik under ett uppträdande (Johansson, 2009). Goffman (1959) grundar en 

övervägande del av sina teorier på face-to-face kommunikation, och belyser hur individer 

ömsesidigt influerar varandras beteende när de befinner sig i varandras direkta närvaro. 

Förutsättningarna för det kommunikativa samspelet utgörs av två olika delar: (1) den 

lättmanipulerade verbala kommunikationen, samt (2) den omedvetna och därtill mer 

svårkontrollerade icke-verbala kommunikationen. Följaktligen innebär det att skådespelaren har 

möjligheten att använda sin verbala kommunikation strategiskt för att gestalta och styra publikens 

perception, samtidigt som publiken kan välja att ta ställning till och positionera sin åsikt i 

förhållande till det som kommuniceras. Vidare är den här relationen asymmetrisk då skådespelaren 

bara har kontroll över den verbala delen, till skillnad från publiken som kan tolka och värdera både 

den verbala- och icke-verbala kommunikationen (Johansson, 2009). Tufekci (2008) pekar på hur 

impression management är centralt för hur vi förstår socialisering på digitala plattformar, då 

individen (i större utsträckning än förut) kan välja hur den framställer sig själv och sin identitet. 

 En stor del av impression management bygger på teorierna om front- och backstage. 

Frontstage kan liknas vid den formella presentationen av jaget, ett medvetet uppträdande som 

förhåller sig till vissa givna ramverk och normer. Goffman (1959) använder sig av begreppet 

appearance för att förklara det sammanhang som individen gör sig synlig i, exempelvis en formell 

tillställning kontra arbete. Manner används i stället för den roll som skådespelaren intar i det sociala 

sammanhanget, exempelvis en initiativrik dialogskapande roll kontra en mer passiv ‘efterföljande’ 

social roll. Publiken förväntar sig i sin tur att det finns en viss samstämmighet mellan 

skådespelarens appearance och manner. Centralt för självpresentation är att publiken godtar de 

attribut som skådespelaren presenterar framför dem som sanna. Goffman (1959) liknar det här vid 

en ’mask’ som representerar ett koncept av jaget — en position som individen strävar efter att 

uppnå och som sedermera blir en integrerad del av personligheten. 

Till skillnad från frontstage är Backstage i stället det som försiggår bakom kulisserna, det 

dolda, informella och ibland motsägelsefulla uppträdandet som publiken inte får en inblick i. Här 
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ryms det beteende som inte anses överensstämma med det önskvärda beteendet och/eller 

identiteten i det formella uppträdandet. Följaktligen är det relevant att prata om teamframträdande — 

hur individen förhåller sig till en grupp och samarbetar med denna i framställningen av jaget. En 

intressant aspekt av teamframträdande är hur individen kan inbilla sig att det finns en publik 

närvarande som han måste upprätthålla vissa beteendenormer för, där målet är att undvika att bli 

bestraffad för avvikelser från dessa (Goffman, 1959). I och med att polisen som yrkeskår har vissa 

moraliska ståndpunkter, värderingar och yrkesetiska aspekter att ta hänsyn till, förväntas även 

individerna i organisationen att vara och handla på ett visst sätt, bland annat genom en ökad 

regelefterlevnad. För att samtidigt upprätthålla den önskade riktningen och bilden av teamet är det 

viktigt att skådespelaren ger sken av att ha accepterat vissa moraliska ståndpunkter, det Goffman 

kallar för dramaturgisk lojalitet. Det handlar till stor del om att inte avslöja teamets hemligheter mellan 

de uppträdanden som sker, vare sig det gäller principer, självintresse eller bristfällig diskretion 

(Goffman, 1959: s. 212). I likhet med den tidigare studien av Lauritz (2009) kan detta potentiellt 

vara av intresse just för att poliskåren blir en del av den idealiserade självbilden — skadas bilden 

av polisen så tar även identiteten till yrkesrollen skada. Medlemmarna i teamet avråds därför från 

att utnyttja sin närvaro frontstage för egen vinning, vilket exempelvis yttrar sig i situationer där 

profilpoliser har gått emot interna normer. Enligt Goffman är en teknik, för att motarbeta den här 

typen av illojalitet mot teamet, att utveckla en hög gruppsolidaritet, vilket i sin tur bidrar till en 

gruppgemenskap där individen kan få moraliskt stöd att upprätthålla sin frontstage för publiken. 

Följaktligen innebär dramaturgisk disciplin att skådespelaren besitter en viss grad av självkontroll, det 

vill säga en kontroll över sina känslor under uppträdandet. Den disciplinerade skådespelaren kan 

också balansera sina roller och röra sig relativt oproblematiskt mellan frontstage och backstage, 

formalitet och informalitet, utan att den här typen av ombytlighet ger upphov till förvirring 

(Goffman, 1959). För att illustrera yrkesrollens påverkan på den privata kommunikationen används 

i analyskapitlet det som Max Weber benämner som idealtyper — sociala konstruktioner baserade på 

den insamlade datan, vilket gör det lättare att överblicka mönster, likheter och skillnader mellan de 

olika respondenterna (Swedberg & Agevall, 2016). 

 

2.4 Reflexiv modernitet 
Reflexivitet är ett begrepp som används för att förklara hur individen refererar till sig själv, sin 

identitet, genom det externa — utanför sig själv. Giddens (1991) liknar en strävan efter det ideala 

jaget vid ett projekt som individen ägnar sig åt i strävan efter en sammanhängande självidentitet. 

Giddens (1991) hävdar att en väg till självförverkligande är att utmana allt som känns tryggt. 

Självförverkligande förklaras som en balans mellan risker och möjligheter med målet att generera 
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utrymme för den egna utvecklingen, vilket också har sin grund i tillit till institutioner, 

samhällssystem och diverse situationer som individen behöver bemöta och ta ställning till. Tillit är 

också tätt sammanvävt med individen eller gruppens psykologiska tryggh —där en aspekt av tillit är 

‘att konfronteras med möjligheten av förluster’ (Giddens, 1991: s. 54). Risk är en naturlig del av det 

moderna samhället, och genomsyrar de vanor och aktiviteter som individen ägnar sig åt. Enligt 

Giddens (1991) finns det i princip alltid ett konsekvenstänk och riskmedvetande närvarande i den 

moderna människans handlingar. Handlingar som är av en mer avgörande karaktär för individens 

väg mot självförverkligande kan benämnas som ödesdigra ögonblick. Vanligtvis sker inte de ödesdigra 

ögonblicken i vardagslivets relativt förutsägbara sfär, men inom arbetet och de aktiviteter och 

vägskäl individen ställs inför under sin ‘karriär’. De är både ytterst avgörande och högst 

problematiska situationer som står i ett direkt förhållande till bedömning av risk och potentiella 

konsekvenser. 

Fortsättningsvis är det relevant att tala om livsstil i förhållande till självförverkligande, där 

Giddens (1991: s. 102) pekar på hur arbetets komplexa roll i moderniteten kan verka begränsande 

för individen i alla olika livsstilsmöjligheter som finns tillgängliga. Samtidigt hänger sig individen åt 

en livsstil och identifierar vissa möjligheter som helt oförenliga med den livsstilen. För att koppla 

tillbaka till den tidigare forskningen (avsnitt 2.1) kan det exempelvis handla om individer som arbetar 

inom polisen som ställer högre krav på den egna regelefterlevnaden. 

En förutsättning för konstruktionen av en sammanhängande självidentitet är också att 

individen har en samstämmighet, i.e. konsistens, mellan kunskap, attityder och värderingar 

respektive om- eller hur individen faktiskt handlar enligt dessa. Festinger (1957) kallar den här 

typen av konsistens för konsonans — huruvida det finns en samklang mellan vad en individ tror på 

och i vilken grad det också manifesterar sig i individens handlingar. Motsatsen till konsonans kallar 

Festinger för dissonans. När individen har flera motstridiga idéer samtidigt och befinner sig i ett 

tillstånd där värderingar och övertygelser krockar med hur man faktiskt handlar, uppstår det som 

Festinger (1957) kallar för kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans är ett högst obekvämt psykologiskt 

tillstånd, och som en konsekvens av detta föds en drivkraft hos individen att motarbeta och 

reducera dissonansen.  

Crandall, Silvia, N’Gbala, Tsang & Dawson (2007) talar vidare om Heiders attribution, 

balans och enhetsbildning vilka tillsammans utgör balansteorin. Teoretikerna sammanfattar Heider 

som menar på att människor gillar det som är enkelt, tydligt och konsekvent, eftersom det medför 

en säkerhetskänsla och minskar risken för eventuella överraskningar. Avsaknad av klarhet, 

exempelvis om det råder obalans kring en individs åsikter och handlingar med sig själv eller andra, 

leder till obehag vilket kan antingen motivera människor till att “acceptera läget”, acceptera andras 
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attityder eller motivera individer till att överge eller bortse egna tankar och åsikter för att finna 

psykologisk balans (Crandall, Silvia, N’Gbala, Tsang & Dawson, 2007). Denna balansreglering 

redovisas i P-O-X-modellen, som beskriver de positiva eller negativa förhållanden som kan råda 

mellan en person (P), en annan person (O) och en enhet (X), som i sin tur kan bestå utav en tredje 

person, idéer, värderingar eller opersonliga objekt (Crandall, Silvia, N’Gbala, Tsang & Dawson, 

2007). 

 

 
 

Figur 1. P-O-X modellen. 

 

2.5 Den nya typen av övervakning  
Övervakning har förekommit sedan långt tillbaka med utgångspunkten i hierarkiska former, där 

instanser med inflytande och högre makter kunde ha uppsikt över en grupp människor av lägre 

socialt anseende, exempelvis befolkningen, genom så kallad top-down-övervakning (Lyon, 2013). 

Denna typ av traditionell bevakning har genom de senaste åren genomgått ett markant skifte, där 

framväxten av digitala medier och nya typer av personanpassade teknologier har förändrat 

spelplanen för nästintill vem som helst, som besitter på kunskapen och färdigheterna, att bevaka 

det som förmedlas. Christensen (2016) talar om den förändrade kulturen som en bidragande faktor 

till främjandet av samhörighetskänslor, säkerhet och underhållning hos individer. I samband med 

detta anknyts individer med system som följer digitala fotspår och som bevakar 

konsumtionsbeteenden samt privata intressen. Digitaliseringens framåtskridande har emellertid 

bidragit till framträdandet av olika typer av så kallade övervakningskulturer (Christensen, 2016) som 

fått sitt fotfäste i den moderna människans liv.  

Nya, subtila former av övervakning växer fram samt integreras i människans professionella 

fält likväl i sociala och privata sådana, där övervakning blir mer av en mekanisk social interaktiv 

process mellan användare. Denna nya typ av övervakning benämner Jansson (2015) som 

mellanvakning, eller interveillance, ett kulturellt tillstånd för identitetsbyggande och en form av peer-
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to-peer-övervakning med fokus på reglering av uttryckssätt på sociala medier. Mellanvakning utgår 

sålunda inte från en traditionell hierarkisk form av övervakning med makten som utgångspunkt, 

utan den distinkta skillnaden återspeglas i det mellanmänskliga förhållandet som råder i det 

sistnämnda perspektivet (Jansson, 2013). Som en följd av sociala medier och dess rådande 

expansion har nya beteendenormer uppstått bland användare, med ett online-klimat som präglas 

av kontinuerlig bevakning och ett konsekvenstänk för att undvika risker (Jansson, 2015).  

Användare som är medvetna om övervakningsaspekten kan enligt Humphreys (2013) känna en 

större säkerhet i och med att kontrollen över informationen och identiteten ligger hos individen. 

Problematiken blir däremot om individen mister kontrollen på något vis (Humphreys, 2013), 

antingen genom att en grupp användare går ihop för att kontrollera informationen eller 

framställningen av identiteten, eller om individen i största allmänhet inte är medveten om de 

konsekvenser som särskilda aktiviteter på sociala medier kan medföra. Flertalet sociala medier 

erbjuder diverse funktioner/åtgärder för att reducera risker, men färre möjliggör kontrollering av 

användare som endast bevakar profiler och aktiviteter, utan att interagera. Denna form av 

övervakning kallas för shadow surveillance och menar således att individer bevakas av andra utan 

dennes kännedom (Lyon, 2013, s.76). 

Vidare visar forskning från Trottier och Lyon (2012) att avsaknaden av profiler på sociala 

medier kan väcka misstankar hos publiken om misstro hos användaren. Förtroendeaspekten spelar 

därmed en viktig roll i korrelation med det kollaborativa identitetsskapandet som sker på sociala 

medier, eftersom innehåll som delas och en aktiv närvaro speglar en individs karaktär och 

personlighet, vilket vidare kan antingen hjälpa eller stjälpa identitetsbyggande. 

 

2.6 Sammanfattning av teori 
Att vara polis till yrket innebär också en stark professionell identifikation som tenderar att påverka 

individen även i det privata. De aspirerande poliser som intervjuades av Lauritz (2009) påvisade en 

större medvetenhet gällande regelefterlevnad och val av umgängeskretsar, samt en negativ 

inställning till medias granskande intrång i yrkeskåren. Framväxten av sociala medier har medfört 

att individen i större utsträckning känner ett behov av att hantera och styra sin identitet online, 

samt att det finns en problematik kring detta då det inte alltid går att fastslå vem som är mottagaren 

av kommunikationen. Svårigheterna med att identifiera publiken online gör att individen anpassar 

sitt budskap till den lägsta gemensamma nämnaren i sin kommunikation, men det är också vanligt 

förekommande att individen tillämpar självcensur. Självcensur och gränsreglering är i sin tur en 

form av impression management, som liknas vid rollen som en skådespelare intar vid ett uppträdande 

för sin publik. Intrycksstyrning och/eller självcensur är fortsättningsvis en åtgärd som vidtas på 
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grund av de risker och konsekvenser som individen bedömer att en olämplig kommunikation 

potentiellt skulle kunna ha för självidentiteten och det framtida jaget, bland annat som ett resultat 

av de nya möjligheterna till övervakning som sociala medier bidrar till. 

3. Metod  
I följande kapitel presenterar vi vilken forskningsansats vi har valt att använda oss av. 

Fortsättningsvis presenteras valet av metod i relation till syfte och frågeställningar, metodkritik, 

uppsatsens population, urval och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande 

studiens validitet och reliabilitet samt tillhörande forskningsetiska överväganden. 

 

3.1 Forskningsansats 
Studien utgår från en abduktiv forskningsansats, vilket innebär att etablerade teorier kommer 

tillämpas som analysverktyg samtidigt som vi har ett öppet förhållningssätt för den insamlade 

empirin för att kunna tolka nya relationer och dimensioner av verkligheten som studeras (Ekström 

& Larsson, 2010). Den abduktiva ansatsen är primärt ett resultat av att problemområdet 

identifierades i samband med de två separata litteraturöversikterna som gjordes inom området 

självpresentation, narrativ identitet och personal branding innan studiens start, där vi mynnade ut 

i frågan hur det kommer sig att vissa personer som är yrkesverksamma inom poliskåren använder 

sin (makt)position för att förstärka sitt budskap, men där majoriteten till synes verkar hålla sig i 

bakgrunden av de aktuella debatterna. Det är med andra ord en situation och ett område som är 

främmande, outforskat och som präglas av ovisshet som vi vill försöka förstå i ljuset av tidigare 

teorier inom självpresentation (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.2 Metodval: Samtalsintervju 
Syftet med vår forskning är att få en djupare förståelse för hur yrkesverksamma inom polisen 

uppfattar sin självidentitet i förhållande till deras yrkesroll som myndighetsutövare, med 

utgångspunkt i kommunikationen av jaget online. Eftersom vi vill göra en djupdykning och 

tolkning av individernas upplevelser anser vi att kvalitativa intervjuer är den mest lämpliga metoden 

för vår undersökning. Vi har tillämpat metoden semistrukturerade intervjuer, med utgångspunkt i 

en intervjumanual som lämnar utrymme för följdfrågor (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2003), vilket vi anser var det optimala tillvägagångssättet för att kartlägga gemensamma teman och 

samtidigt minimera risken för att vi styr studieobjektet i en specifik riktning. Frågorna ställdes med 

andra ord i form av en standardiserad intervjuguide som operationaliseras i likhet med en 

enkätundersökning, men där de olika frågorna fungerade som stöd för de övergripande teman vi 
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har identifierat (Ekström & Larsson, 2010). Om intervjupersonen inte självmant öppnade upp sig 

kring våra övergripande teman så fanns följdfrågorna där för att få utvecklade svar. Att frågorna 

var av en mer öppen karaktär gav också utrymme för att upptäcka om det var något vi missade att 

ta med i vår intervjuguide som kunde vara intressant för forskningsområdet. Genom denna metod 

möjliggjordes en djupare kunskap kring ämnet i och med att vi kunde gå igenom flera lager och få 

fram olika nyanserade bilder att analysera och tolka utifrån datan som insamlades från 

intervjupersonerna. Följaktligen valde vi ut två olika inlägg publicerade av profilpoliserna Scott 

Goodwin och Peter Springare, varav dessa visades för intervjupersonerna vars åsikter kring dessa 

efterfrågades. Inläggen visar på hur två olika individer utrycker sig i sociala medier, där det kan 

tolkas som att gränsen mellan yrkesroll och privatliv är subtil (se bilaga 2 + 3).  

 

3.3 Metodkritik 
En optimal samtalsintervju förutsätter ett fysiskt möte mellan forskare och intervjuperson, till 

skillnad från kvantitativa/kvalitativa innehållsanalyser och enkätundersökningar som primärt 

avgränsas till den digitala sfären i dagens forskning. Det innebär också att kvalitativa intervjuer 

involverar personliga förhållanden och aspekter av mötet mellan intervjuare och intervjuperson 

(Kvale & Brinkmann, 2014). På så vis finns det hela tiden en risk för subjektivitet i 

intervjuförhållandet mellan aktörerna inblandade i samtalet. Annan kritik som riktats mot intervju 

som metod är bland annat att resultaten inte går att generalisera då det är för få intervjupersoner 

inblandade, vilket också kopplar tillbaka till forskningens upptagenhet av kvantifierad data. Den 

vanligast förekommande kritiken mot intervju som metod är ändå den om ledande frågor, det vill 

säga att små justeringar eller avvikelser (placering av nyckelord eller dylikt) från den intervjuguide 

som syftar till att påverka intervjupersonen i så liten grad som möjligt, kan ha stora inverkningar 

på hur personen svarar på frågan (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtidigt menar bland annat Kvale 

och Brinkmann (2014: s. 214) att ledande frågor tvärtom kan stärka reliabiliteten i vissa fall, och att 

det är underanvänt i den kvalitativa intervjumetoden att använda sig av medvetet ledande frågor. 

Det är med andra ord inte ledande frågor i sig som är problemet, men graden av förförståelse för 

i hur stor grad de ledande frågorna påverkar reliabiliteten negativt. Eftersom intervjuerna hela tiden 

för med sig nya kunskaper om problemområdet skiljer sig varje intervju åt, då den första 

respondentens upplevelser kommer att prägla nästa intervju och så vidare. Ekström och Larsson 

(2010) menar därför att en risk med samtalsintervjuer också är att forskarna tenderar att försöka 

vara likadana genom alla intervjuer, vilket på så vis motverkar nya perspektiv och infallsvinklar. 
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3.4 Population och urval 
I och med att vi hade vissa praktiska och tidsmässiga aspekter att ta hänsyn till är intervjuerna 

avgränsade till poliskåren i en medelstor stad, där vi ursprungligen tänkt oss cirka 8-10 

intervjupersoner. Det här menar Ekström och Larsson (2010) är en form av bekvämlighetsteknik 

som är tillämpbar i tids- och resursbegränsade studier. Även om det anses vara en form av 

bekvämlighetsteknik så anser vi att ett urval koncentrerat till en polisregion inte haft någon direkt 

påverkan på intervjuernas validitet och reliabilitet. Antalet respondenter är primärt baserat på den 

pilotstudie som genomfördes innan uppsatsens startskott. Bedömningen vi gjorde var att 

pilotstudien var så pass informationsrik när vi hade täckt upp alla teman att det kunde bli 

överflödigt med fler intervjuer än åtta (8), men med åtanken att kommande intervjuer kunde variera 

i riklighet. Vi var fortsättningsvis intresserade av att intervjua individer som arbetar operativt inom 

polisorganisationen (exempelvis patrullerande poliser), och inte de som innehar eventuella 

chefspositioner eller dylikt—då chefspositioner och andra administrativa roller är en maktposition 

inom en maktposition, vilket gör det svårt att separera om personen styr framställningen av sin 

identitet i rollen som chef eller som polis. Samtliga personer som intervjuades har därmed 

befattningar inom den operativa verksamheten inom polisen. Alla intervjupersoner kom även att 

uppfylla de kriterier vi satt för intervjuerna, vilka var följande: intervjupersonerna ska använda sig 

av sociala medier samt ska ha arbetat inom poliskåren i minst fyra (4) år. Minimikravet sattes 

eftersom vi ansåg att det var av vikt att personerna vi intervjuade var ‘varma i kläderna’ och hade 

hunnit bilda sig en reell uppfattning om organisationen för att kunna ge relevanta svar för vår 

frågeställning. Vi ansåg också att det var av vikt att individerna kände sig bekväma med att uttala 

sig om organisationen, varav strategin av ett minimikrav. Intervjuerna varierade i längd, men i snitt 

mynnade de ut i cirka femtio (50) minuter och trettio (30) sekunder. 

 

3.4.1 Urval 
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Tabell 1. Översikt av intervjupersoner. 
 

Studien utgick från ett snöbollsurval där en intervjuperson ledde oss vidare till nästa (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 63; Ahrne & Svensson, 2015, s. 41), då vi själva inte hade någon insyn i vilka 

personer som matchade våra kriterier och som sedermera skulle kunna vara relevanta för vår studie. 

Genom att använda oss av en ‘insider’ ökade vår chans att få tag på individer som har en relevant 

profil för vår frågeställning. För att få tag på en ‘insider’ utnyttjade vi från början en person i vårt 

kontaktnät som i sin tur hade en person som arbetar som polis i sitt nätverk. Tabell 1 visar en 

översikt av studiens slutgiltiga respondenter. 

 

3.5 Operationalisering/tematisering 
I följande avsnitt redovisas ett urval av de frågor som ställdes under intervjuerna utifrån 

intervjumanualen, följt av motiveringar till dessa. Intervjumanualen konstruerades utifrån det 

teoretiska ramverk som presenterats i tidigare kapitel för att ge svar på studiens syfte och 

frågeställningar. För att ta del av intervjumanualen i sin helhet, se bilaga 1.  

 

Berätta lite om dig själv och hur du använder dig av sociala medier 

Frågan ovan ställdes som en inledande fråga efter ett fåtal allmänna bakgrundsfrågor, för att skapa 

en bekväm stämning och för att få igång samtalet med intervjupersonen. Samtidigt skulle vi få en 

bild av intervjupersonen och dess sociala medieanvändning. Frågan var övergripande med ett antal 

följdfrågor om respondentens aktivitet på sociala kanaler.  

 

Hur upplever du dig själv online?  

Denna fråga syftar till att få intervjupersonens syn på dess egna framställning och identitetsbild i 

sociala medier. Frågan konstruerades på ett öppet vis med förhoppningen att få en djupare 

förståelse för hur intervjupersonen reflekterar kring kommunikation av “jaget”, med hänsyn till 

tidigare nämnda teorier om fronstage/backstage inom området självförverkligande. 

 

Vad upplever du för möjligheter i att kommunicera i sociala medier som privatperson? 

Frågan syftar till att komma åt vad intervjupersonen har för tankar kring potentiella fördelar med 

sociala medier och om/hur respondenten använder sociala medier i syfte till självförverkligande.  
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Upplever du att du kan uttrycka dig fritt på sociala medier?  

Ovanstående fråga kretsar kring området självcensur och ställdes med avsikten att få en större 

inblick i huruvida intervjupersonen anser att denne kan kommunicera på ett oreglerat vis. Samtidigt 

kan frågan visa på vad “fritt uttryck” betyder för respektive respondent. 

 

Upplever du begränsningar i hur du kommunicerar i sociala medier som privatperson? 

Berätta! 

Denna fråga inriktar sig på att få fram respondentens syn på limiteringar inom sociala medier och 

är viktig i den mån att få fram tankar kring hur intervjupersonen självcensurerar sig som 

privatperson med kopplingar till yrkesrollen.  

 

Vidtar du några säkerhetsåtgärder för att skydda dina konton? Vilka/varför? 

Frågan ovan syftar till att undersöka om/hur intervjupersonen skyddar information och sin 

identitet på sociala medier, beroende på vilka säkerhetsinställningar denne använder sig av. Vidare 

blir frågan viktig eftersom den visar på hur respondenten ser på offentlighet kontra privatliv.  

 

Hur påverkar samhällsdebatten om polisen hur du kommunicerar privat? 

Frågan har avsikten att ta reda på hur extern påverkan från samhället och samhällsfrågor påverkar 

vad intervjupersonen kommunicerar i sina privata kanaler. Frågan är betydande för studien i den 

mån att den kommer åt intervjupersonens syn på gränsdragningen mellan sitt privata “jag” och sitt 

offentliga “jag” med koppling till hur pass mycket personen väljer att uttrycka privata åsikter på 

sociala medier.  

 

Hur upplever du poliskårens närvaro i sociala medier? 

Ovanstående fråga syftar till att ta reda på hur intervjupersonen reflekterar kring hur andra i 

yrkeskåren uttrycker personliga tankar, åsikter och händelser i befattningsnamn på 

polismyndighetens sociala medier.  

 

Hur ser du på att ‘profilpoliser’ använder sin yrkesroll för att framföra personliga eller 

privata åsikter? 

Denna fråga syftar till att ta reda på hur intervjupersonen reflekterar kring hur en särskild grupp av 

individer i yrkeskåren som fått medialt utrymme uttrycker personliga tankar, åsikter och händelser 

i privata kanaler på sociala medier.  
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3.6 Tillvägagångssätt 

3.6.1 Insamling av data 

Intervjuerna började alltid med att vi frågade om tillåtelse att spela in materialet, om 

intervjupersonen var underförstådd med det vi undersökte samt om de hade några frågor innan vi 

började intervjun. Medgivandet finns dokumenterat genom de anonymitetsavtal som utformades 

innan det första intervjutillfället, där det framgår vilka forskarna är, vad intervjuerna handlar om 

och att vi försäkrar deras fulla anonymitet förutom ålder och kön. Respondenterna fick givetvis 

också en kopia av avtalet. För att samla in data har vi spelat in intervjuerna på en smartphone, och 

kom på så sätt ifrån det som Ekström och Larsson (2010) benämner som ‘the observer’s paradox’ 

— att intervjupersonen känner sig övervakad och studerad in i minsta detalj. Då vi spelat in 

intervjuerna digitalt så har vi även fått med det som sagts ord för ord, vilket i sin tur gett oss 

möjligheten att gå tillbaka till det som har dokumenterats för att göra nytolkningar av materialet. 

Det innebar också att vi kunde få med information som vid intervjutillfället verkade vara av låg 

relevans för frågeställningen, men som bidrog till nya insikter i efterhand (Østbye et al., 2003). 

Fortsättningsvis har den digitala inspelningen medfört att vi har kunnat fokusera på att lyssna och 

observera i högre grad, i stället för att vara upptagna med att anteckna det som sägs. Datan har 

sedermera lagrats på en mobiltelefon samt på forskarnas gemensamma molntjänst online (Google 

Drive), samt på de enheter (telefoner, dator) som användes vid intervju- och analystillfället.  

 

3.6.2 Bearbetning av data 

Det insamlade materialet transkriberades därefter in i ett textdokument på Google Drive av båda 

forskarna, där texterna skrevs ut ‘in extenso’, det vill säga med alla uttalade ord, pauser, skratt, 

suckar och upprepningar (Ekström & Larsson, 2010: s. 69). Vissa forskare hävdar att man kan 

hoppa över att skriva ut delar av intervjun som saknar direkt relevans för analysen. Vi gjorde 

ställningstagandet att ta med alla delar då materialet transkriberades direkt efter varje intervju, på 

så vis kunde vi försäkra oss om att vi inte missade återkommande teman i de efterföljande 

intervjuerna. Vidare importerades datan och kategoriserades följaktligen efter tillhörande tema som 

noder i analysverktyget NVivo. Vi har med andra ord valt att använda oss av dataanalys där vi kodat 

textsegment till olika nyckelord (Kvale & Brinkmann, 2014: s. 241). Kodning är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) den vanligaste typen av dataanalys, där man först läser igenom de transkriberade 

utskrifterna för att sedan kategorisera de olika uttalandena efter relevanta teman. Kodningen är 

bland annat nödvändig för att kunna överblicka materialet, och genom NVivo kunde vi se hur 

många respondenter som hade svarat i olika riktningar — exempelvis att X antal intervjupersoner 

berörde temat begränsningar i sina utsagor medans Y antal personer berörde temat möjligheter. 
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Ekström och Larsson (2010) pekar på att det ibland kan vara av relevans att kvantifiera innehållet 

i olika kategorier även i kvalitativa studier, men att det inte bör utnyttjas för mer än vad de faktiskt 

står för. Vi har därför använt det enbart som riktlinjer för oss själva och inte för att på något sätt 

stödja vår uppsats. Noderna som vi kodat utgick i sin tur från de teman som vi identifierat som 

relevanta i förhållande till det analytiska ramverket, och som intervjuguiden är utformad efter.  

Undersökningen utgick på så vis också ifrån meningskoncentrering — att försöka identifiera de 

mer latenta strukturerna i det som uttalats i intervjusammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2014: s. 

245). Som ett naturligt steg har vi använt oss till viss del av den mest traditionella metoden inom 

samtalsanalys, conversation analysis (CA), för att utvinna relevanta data för vår undersökning (Kvale 

& Brinkman, 2014). Här har vi främst fokuserat på pausernas längd, udda ljud, skratt och 

tveksamhet i rösten som övrig data utöver det som faktiskt sagts för att få tillgång till tyst kunskap 

(Østbye et al., 2003: s. 123). Efter varje intervju fördes en diskussion mellan forskarna om 

intervjuns reliabilitet och validitet, där vi diskuterade eventuella påverkansfaktorer för analysen 

vilket vi går vidare in på i nästa punkt. 

 

3.7 Studiens validitet och reliabilitet 
En samtalsintervju styrs i mångt och mycket av forskarna som genomför den. En risk med detta 

är att forskarna också kan ha en direkt påverkan på informationsutbytet. Ekström och Larsson 

(2010: s. 74) menar att en fälla man kan hamna i är att man som forskare formulerar en 

intervjumanual som stödjer egna antaganden och intentioner, vilket påverkar intervjuns reliabilitet. 

En fråga i vår intervjumanual som skulle kunna tolkas som ledande och formulerad utifrån ett 

antagande är den om respondenten upplever begränsningar i den egna kommunikationen i 

förhållande till sin yrkesroll. Då vi även ställer samma fråga fast om respondenten upplever 

möjligheter i den egna kommunikationen, anser vi att dessa två balanseras mot varandra. Samtidigt 

är frågorna medvetet ‘ledande’ med respektive nyckelord för att kunna specificera det område vi 

undersöker och utvinna relevanta data för vår undersökning. Ekström och Larsson (2010) lyfter 

hur intervjupersonerna kan uppfatta snarlika frågor olika och associera dem med olika 

frågeställningar. Det är med andra ord en medveten strategi att ställa liknande frågor med olika 

nyckelord för att öka reliabiliteten i vår undersökning. Ekström och Larsson (2010: s. 73) hävdar 

att en av de viktigaste strategierna för att få en hög kvalitet och validitet i den kvalitativa 

samtalsintervjun är att bygga ett förtroende som gör att man når fram till de intervjuades innersta 

meningar och värderingar. För att bygga förtroende som möjliggjorde en öppenhet mellan 

respondenten och forskarna använde vi oss av inledande frågor där vi som forskare kunde vara 

mer deltagande i samtalet, vilket var ett medvetet val av oss för att intervjupersonerna skulle känna 
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sig bekväma med situationen och på så vis utveckla sina svar på eget initiativ. Följaktligen 

underlättade det i ett senare skede av intervjun, när frågorna blev mer djupgående och hade större 

relevans för våra frågeställningar. Problematiken kring att bygga upp det här förtroendet i vårt 

forskningssammanhang var den subtila gränsen att genom dialog och kroppsspråk vara deltagande 

men samtidigt inte påverka intervjupersonens tankegångar i en viss riktning. 

Kvale och Brinkman (2014) hävdar att validitet löst kan definieras som i vilken utsträckning 

metoden undersöker det som avses att undersökas — i vilken grad våra intervjuer återspeglar det 

fenomen som vi är intresserade av. I syfte att uppnå mättnad i vårt arbete försökte vi i största 

möjliga mån få en variation i urvalet. Vi anser att det finns en variation, men i och med att vi 

tillämpade ett snöbollsurval, där intervjupersonerna befinner sig i samma ålders-, och yrkesgrupp, 

samt där majoriteten hör till samma könsgrupp, finns risken för ett homogent resultat. Variationen 

kring kön kan därmed diskuteras, i och med att studien på åtta (8) respondenter kom att omfattas 

av sju (7) män och endast en (1) kvinna. Detta skulle kunna påverka variationen och mättnaden i 

studien, vilket i sin tur kan minska studiens validitet (Ekström & Larsson, 2010). Vidare kan antalet 

intervjuer i relation till validitet diskuteras, med hänsyn till att vi tidsmässigt hade haft möjlighet att 

genomföra fler intervjuer för att öka mättnaden och således öka validiteten. Detta blev däremot en 

avgränsning för oss då vi som tidigare nämnt upplever att det befintliga materialet är innehållsrikt 

samtidigt som fler intervjuer inte skulle garantera ett annorlunda resultat då vi uppfattar att 

intervjuerna kom att mynna ut i liknande resultat, vilket Ekström och Larsson (2010, s. 77) menar 

är ett tecken för när man bör avsluta intervjuarbetet.  

Kvale och Brinkman (2014, s. 295) talar om konsistens i förhållande till reliabilitet, där de 

ställer sig frågan om intervjuer som genomförs skulle kunna utföras återigen och få samma resultat, 

men med andra forskare och vid andra tillfällen. Flertalet av våra intervjupersoner uttryckte efter 

våra samtal att konversationen oss mellan bidragit till att sätta igång reflektioner kring deras sociala 

medieanvändning och personliga ställningstaganden till olika ämnen, relaterat till ämnesområdet. 

På så vis skulle eventuella svar från samma intervjupersoner, men med andra forskare, kunna 

komma att påverka resultatets/studiens reliabilitet.  

 

3.8 Generaliserbarhet i kvalitativa studier 
Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att en vanlig motsättning mot samtalsintervjuer som 

forskningsmetod är att den vanligtvis begränsade mängden respondenter gör att resultatet inte går 

att generalisera. Vi gör därför inte, i denna studie, anspråk på att det är en generell kunskap som 

kan överföras till en identisk studie och ge samma utfall. Däremot kan den, i enlighet med analytisk 

generalisering, ge vägledning och riktlinjer för liknande situationer. Med andra ord skulle en snarlik 
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undersökning på en liknande yrkesgrupp (till exempel sjukvård och brandkår) med stor sannolikhet 

kunna identifiera ungefär samma problematik som denna studie påvisat. 

 

3.9 Forskningsetiska överväganden  
I vår studie har vi utgått från de fyra forskningsetiska principerna för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning, vilka är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav som konkretiserar skyddet av individen som deltar i studien (Vetenskapsrådet, 

u.å; Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har även utgått från etiska principen forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Nedan förklaras hur dessa principer implementerades under vår 

forskningsprocess.  

Ovannämnda krav har avsikten att informera deltagare om studiens syfte och villkoren för 

deras deltagande, vilket vi tillämpade genom en inledande muntlig redogörelse kring dessa för 

respektive intervjuperson. Vi informerade deltagarna om undersökningens generella syfte och vad 

informationen skulle komma att användas till. Vi var noga med att informera om att deltagandet 

sker frivilligt samt att intervjupersonen har rätt att när som helst under studien avbryta sitt 

deltagande om så önskas (Vetenskapsrådet, u.å; Kvale & Brinkmann, 2014, 107). Följaktligen 

krävdes samtycke av inspelning, vilket vi fick genom muntliga godkännanden från respektive 

respondent. Konfidentialitetskravet framkom genom dels ett anonymitetsbrev som 

undertecknades av deltagare och forskare, dels genom den inledande muntliga redogörelsen. Ett 

annat etiskt krav vi tog hänsyn till berörde nyttjandet av uppgifterna som framkom i och med 

studien, där deltagarna informerades om att forskningsresultatet inte skulle användas för något 

annat syfte än för forskning (Vetenskapsrådet, u.å). Vi tog även hänsyn till att yrkesverksamma 

inom polisen är en grupp som ofta hanterar känslig information som ibland/ofta är 

sekretessbelagd, vilket begränsade vilka frågor vi faktiskt kunde ställa i intervjuerna. Däremot vilade 

inte vår frågeställning på specifik information relaterat till deras uppdrag, utan berörde i stället deras 

upplevelser av hur de själva måste förhålla sig till yrket i sitt privatliv. Det sistnämnda etiska kravet, 

forskarens roll, försökte vi ta hänsyn till i största möjliga mån i och med att flera av de upplevelser 

och tankar som intervjupersonerna delade med sig av kom att vara personliga eller innehålla känslig 

information, vilket utmanade oss i våra roller. Å ena sidan ville vi visa på samförstånd och empati, 

för att skapa en bekväm relation och inte ge dem ett kyligt bemötande. Å andra sidan ville vi inte 

bli alltför empatiska och tappa det kritiska förhållningssättet som behövs hos oss som forskare 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111). Med hänsyn till detta försökte vi i största möjliga mån agera 

på ett etiskt korrekt sätt och tillämpa ovannämnda kriterier för att minimera eventuella 

konsekvenser och säkerställa ett etiskt användbart resultat. 
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4. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras resultat och analys av det empiriska arbetet i releation till studiens 

syfte och frågeställningar, samt i förhållande till tidigare nämnda teoretiska utgångspunkter. 

Undersökningens utfall mynnade ut i sex (6) identifierade områden som vi redogör för nedan. 
 

4.1 Bakgrundsinfo, identitet och sociala medier 
Det inledande temat i intervjumanualen berör bakgrundsfrågor och har till syfte att kartlägga 

grundläggande relevant information, såsom ålder, antal yrkesverksamma år samt vilka sociala 

plattformar som respektive person använder. Det uppenbarade sig att samtliga av våra 

intervjupersoner befinner sig i närliggande åldersgrupper, där majoriteten är i åldrarna 33-38 år, 

med 6-8 års yrkesverksamhet inom poliskåren samt där Facebook, Instagram och Twitter var de 

mest förekommande sociala medierna. För att komma åt de mer djupgående reflektionerna ställdes 

även frågor om drivkrafterna bakom yrkesvalet. Avsnittet utgår ifrån Lauritz (2009) resultat om att 

aspirerande poliser skapar sig en stark identitet till yrkesrollen, då de tenderar att känna sig utvalda 

— vilket också blir en del av den idealiserade självbilden. För att få en djupare förståelse för hur 

intervjupersonernas identitet till yrkesrollen kan ha en påverkan på kommunikationen väljer vi att 

redovisa resultatet i detta avsnitt. En av de nämnda orsakerna var bland annat att yrket funnits i 

släkt- och vänkretsar sedan tidigare, vilket haft inflytande på intervjupersonernas yrkesval och 

drivkraften bakom viljan att arbeta inom poliskåren: 
 

Min farfar jobbade som polis, han var väl lite av en förebild […] så att det var väl kanske 

lite ingången till att jag sökte från början. […] En av mina bästa vänner sökte polis i samma 

veva som jag sökte första gången och kom in och han smittade av sig på mig […] som 

gjorde att jag till slut sökte igen — Albert 

 

Kopplat till ovanstående citat menar Lauritz (2009: s. 172) att ju längre man har strävat efter en 

viss yrkesidentitet, i det här fallet polis, desto starkare blir viljan att nå fram till den. Även fast detta 

inte var det mest centrala temat vi identifierade kan det vara viktigt att ha i åtanke. Flera av 

respondenterna talade istället om viljan att göra skillnad för samhället och dess invånare, där viljan 

att hjälpa till där andra inte har samma möjlighet var framträdande, i takt med att yrkesrollen bidrar 

till en form av självförverkligande: 
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[…] jag vill jobba med människor på ett eller annat vis. För det ger mig en kick […] att jag 

klarar av att gå in i en potentiellt livsfarlig situation och kanske hjälpa någon annan 

människa. […] Jag kan göra skillnad där andra kanske inte klarar det — Emrik 

 

Det här tyder på att respondenten förhandlar risk och möjligheter i sin yrkesroll, vilket enligt 

Giddens (1991) är en väg till självförverkligande — att kunna göra något som många andra inte har 

kapacitet till, vilket också tyder på att respondenten känner sig utvald. I samband med ovannämnda 

berättade en av intervjupersonerna om att ännu en bidragande faktor berör viljan att skapa 

förändring inom polisorganisationen, samtidigt som synen på myndigheten speglar den av att 

inneha en position som kräver höga moraliska åtaganden (Lauritz, 2009): 

 

Jag tror att det är det som har drivit mig jämt. Och det driver nog mig även idag internt hos 

oss. […] Att vilja vara en del utav att förändra polisen som organisation […]. Vi är nog 

samhällets viktigaste myndighet och vi behöver vara den bästa. Och det är nog någonstans 

där som min drivkraft är — Kim 

  

I takt med att respondenterna berättade om sina drivkrafter framkom en intressant aspekt av 

identitet, där samma ovannämnda intervjuperson talade om en identitetsförändring som skett hos 

henne efter att ha arbetat inom kåren. Citatet visar på hur identiteten till yrkesrollen gör att 

respondenten ställer vissa krav på yrkeskåren, samt ser möjligheter i att vara med och förändra 

organisationen till det bättre: 

 

[…] Jag har fått en egen identitet i […] rollen som polis och […] jag hör ju inte till den 

stoltaste skaran utav de anställda i den här kåren. För var vi är och för vad vi gör och för 

vilka beslut som fattas. — Kim 

 

4.1.1 Olika kanaler för olika ändamål 
För att ta reda på hur individerna ställer sig till att använda sociala medier privat i samband med 

deras yrkesroll ställdes frågor om deras sociala medie-användning, såsom typ av plattform, aktivitet 

och innehåll. Samtliga intervjupersoner visade på gemensamma mönster, där Facebook och 

Instagram används av majoriteten. Användningen av Facebook kretsar för det mesta kring dels 

privat bruk, att delta i privata konversationer, dels för att gruppera sig med andra inom yrket: 
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Facebook har jag i princip bara till grupper inom båda mina yrkesroller då och 

diskussionsforum […]. Hålla koll på händelser och så tagga kompisar i dumma grejer. Det 

är ungefär det jag gör där. — Caspian 

 

Citatet ovan visar på hur plattformen används för både personliga och yrkesrelaterade ändamål, 

där olika online-grupper inom bland annat personens polisyrke utgör en stor del av användandet. 

Den privata användningen av sociala medier har även visat sig vara svår att särskilja från yrkesrollen 

genom följande citat: 

 

Jag använder mig av Facebook […] dels för privat bruk såklart men i tjänsten använder jag 

ganska mycket också. Det går att söka ganska mycket information… om folk.  

— August 

 

Ovannämnda citat visar på hur intervjupersonen använder sig av en egen privat kanal/profil för 

personligt bruk samtidigt som det används i samhörighet med arbetsrelaterade uppdrag. Detta 

påvisar en diffus gräns mellan användningen av sociala medier som dels personlig plattform, dels 

ett yrkesrelaterat verktyg, vilket innebär att individen hamnar i ett komplext mellanläge. Flera av 

intervjupersonerna ser med andra ord flertalet möjligheter i att kommunicera på sociala medier för 

lönsamhet i både privatlivet och yrkeslivet.  

 

Instagram var den näst mest förekommande kanalen som användes, och beskrevs av en respondent 

som ett bildalbum för att ta del av och dela personliga bilder med en mindre, mer intim följarskara. 

Följande citat påvisar inställningen och användningsområdet för kanalen: 

 

Instagram, det har jag mer som ett fotoalbum, som man sparar liksom när det händer något 

roligt och så lägger jag upp det där. — Caspian 

 

Vidare berättade en annan person om att hans användning av Instagram har två syften. Det ena är 

i form av ett eget konto för privat bruk och det andra var i syfte till ett yrkesrelaterat konto för 

arbetsbruk: 

 

Jag har två Instagram-konto, ett privat och så har jag ett för supporterpolisen [ort] som vi 

har skaffat […] — Albert 
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Något som framkom under intervjuerna var att Twitter används av ett fåtal engagerade personer, 

för att uttrycka personliga åsikter om samhällsfrågor, aktuella debatter och för framförande av kritik 

om polisorganisationen. Följande citat visar hur Twitter gör det möjligt för yrkesverksamma inom 

kåren att ventilera åsikter som vanligtvis inte hörs i det offentliga rummet:  

 

[…] Twitter (.), där skriver man mer åsikter och sånt. Och nu hör jag att de bittrar inom 

kåren så då tenderar det att gå åt det hållet liksom. […] Om det hänt någonting nyligen i 

omvärlden eller på jobbet, då blir jag mer aktiv där. Ah, så det är det jag använder det till. 

— Caspian 

 

Citatet ovan tyder även på att yrkesrollen som polis lätt blandar sig ihop med den privata sidan av 

individens liv, vilket understryker att det råder en diffus gränsdragning mellan individen och 

individen som polis.  

 

Utöver de tre huvudplattformarna Facebook, Instagram och Twitter, framkom det även under 

intervjuerna att respondenterna använder sig av appen Whatsapp och dess chattfunktioner för 

internkommunikation. Kommunikationen sker i såväl “jobbgrupper” som privata vängrupper, 

både i tjänst och på fritiden. Denna aspekt kommer däremot inte få större utrymme i arbetet och 

blir en avgränsning, med hänsyn till undersökningens syfte. 

 

4.2 Gränsen mellan yrkesroll och privatliv 
För att ta reda på om eller hur personer påverkas av sin yrkesroll i sin privata kommunikation är 

det av vikt att undersöka gränsen mellan privatliv och yrkesroll. För att separera dessa två roller 

använder vi oss av Goffmans teorier om frontstage och backstage — där frontstage representerar 

den formella yrkesrollen och backstage den mer informella privata rollen (Goffman, 1959). För att 

gå djupare in på detta bad vi intervjupersonerna berätta hur de upplevde att deras yrkesroll som 

poliser påverkade dem som privatpersoner. Vi märkte också relativt tidigt att gränsen 

privat/yrkesroll var ett genomgående tema som inte bara behandlades vid den specifika frågan om 

det, utan något som behandlades i intervjuns alla delar — vare sig man uttalade sig om sig själv, 

om andra eller om yrkeskåren. 

  

4.2.1 Man är ju alltid polis 

Något som framgick efter våra intervjuer var att det fanns två synsätt i frågan om huruvida 

yrkesrollen hade inflytande på privatlivet. Så här uttalar sig en person om gränsdragningen: 
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Ja (suck), man är ju alltid polis egentligen. Det går inte att gömma sig så, ja det går, men jag 

är ju alltid polis, jag har ju alltid skyldigheter liksom […] Så att allt jag gör gör jag ju som 

polis, och det är ju den bilden folk har också. — August 

  

Ovanstående citat är ett exempel på en person som upplever att frontstage och backstage är svåra 

att separera, i den meningen att allt han gör i sin privata roll måste balanseras med hans roll som 

polis. En annan intervjuperson uttrycker liknande tankegångar: 

  

Vissa säger ju att jag är polis när jag jobbar och sen är jag ledig, men det är nog en sanning 

med modifikation. Alltså man, jag i alla fall, jag tänker ju mycket polis även när jag är ledig. 

Det går inte å komma ifrån det liksom. — Manfred 

  

Intervjupersonen pekar på att andra yrkesverksamma inom polisen hävdar att de kan kliva ur rollen 

som polis när de är lediga, och väljer att avfärda det som en sanning med modifikation. Båda 

individer uttrycker en stor medvetenhet kring hur yrkesrollen påverkar dem privat, vilket går att 

koppla tillbaka till hur arbetet kan begränsa de tillgängliga livsstilsmöjligheterna (Giddens, 1991). 

En tredje intervjuperson är även han inne på samma tankegångar, och menar att yrkesrollen alltid 

finns med i bakhuvudet: 

  

Man kan ju aldrig helt släppa yrket, det kan jag först göra om jag […] eller ja, lämnar Sverige 

och åker på semester. […] Här måste ändå någon liten del av mig tänka på vad det är jag 

har som yrke hela tiden, och det är inte alltid lätt. — Emrik 

  

Sammantaget visar de tre citaten på personer som visar på en stor medvetenhet om yrkesrollens 

påverkan på dem i privatlivet, en form av teamframträdande som syftar till att upprätthålla vissa 

beteendenormer för den föreställda publiken (Goffman, 1959). Följaktligen fanns det 

intervjupersoner som hade en helt annorlunda upplevelse av detta, vilket vi går in på i nästa punkt. 

 

4.2.2 Det definierar inte vem jag är 

Andra intervjupersoner hade en mer lättsam syn, och strävade efter att skilja på yrkesrollen och 

privatpersonen. Samtidigt framgår det även här att det finns en viss medvetenhet om att det är en 

yrkesroll som påverkar det privata. Skillnaden är att de tre respondenterna är benägna att söka en 

balans mellan frontstage och backstage, vilket enligt Goffman (1959) är ett tecken på dramaturgisk 

disciplin — konsten att röra sig mer eller mindre oproblematiskt mellan frontstage och backstage: 



	 32	

I och med att det är ett ganska speciellt jobb så, jag tycker i alla fall personligen att det är 

ganska skönt om man kan i så stor utsträckning som möjligt försöka skilja på privatlivet 

och vad man gör på jobbet. […] Så jag försöker koppla bort jobbet helt och hållet 

egentligen så fort jag går hem. — Albert 

  

Intervjupersonen uttrycker en önskan om att försöka separera yrkesrollen med det privata i den 

mån det är möjligt. Den inledande meningen tyder på en medvetenhet kring arbetet som en 

potentiell belastning för det privata. Ytterligare en intervjuperson är tydlig med att han inte tänker 

låta yrkesrollen ha en stor påverkan på det privata. Han menar att det går att stänga av yrkesrollen 

så länge det inte handlar om skyldigheten att ingripa: 

  

Jag åker hem och sen är jag klar liksom. Så om inte någon gör något dumt framför mig så, 

då är jag ledig. Det är jag. Det var ett beslut jag tog och det går inte att vara polis hela tiden 

liksom. Det jag jobbar med det definierar inte vem jag är. — Caspian 

 

En tredje intervjuperson berättar att han är medveten om att allmänheten (publiken) ser honom 

som polis, men ser inte att det skulle hindra honom från att kliva ur sin roll som polis: 

 

[...] För allmänheten så är man ju polis jämt. Det är ju klart jag är polis jämt, men jag kliver 

ju verkligen ur yrkesrollen när jag går hem. — Viggo 

  

4.2.3 Alla känner dig som polisen 

Vi märkte ganska snart att det fanns en subtil gräns mellan när man uttryckte sig som privatperson 

kontra när man uttryckte sig i sin yrkesroll. Här är det aktuellt att lyfta dramaturgisk lojalitet, som 

handlar om att inte utnyttja sin position frontstage för egen vinning eller i självintresse (Goffman, 

1959). Följande citat är en intervjuperson som berättar om en upplevd diskrepans kring var gränsen 

går, i relation till att andra personer inom organisationen tenderar att tolka gränsen annorlunda: 

  

[…] Sen kan man ju tycka men det här gör jag som privatperson, men jag har ju varit den 

första att kritisera en kollega här i huset som yttrade sig olämpligt i mina ögon, eh på 

Facebook. Och han ansåg att han gjorde det privat, fast det spelar ingen roll för att du är 

polisen. Alla känner dig som polisen. — Kim 
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Problematiken i det som intervjupersonen uttrycker handlar om hur den privata kommunikationen 

oundvikligen associeras med yrkesrollen som polis. I linje med det Giddens (1991) säger om ett 

rådande konsekvenstänk hos den moderna människan kan vi även urskilja att intervjupersonen är 

medveten om eventuella konsekvenser för teamet som kan uppstå vid ett “felaktigt” eller 

“riskabelt” handlande. Följaktligen är det här ett återkommande tema som lyfts av 

intervjupersonerna. En annan individ berättar att den privata kommunikationen och de egna 

åsikterna lätt blandas ihop med åsikterna i rollen som polis: 

  

[…] Det är mycket man kan ha åsikter om, men det kanske är svårt att lyfta det på sin 

privata Facebook-sida […] det blir lite konstigt liksom, det blir liksom ett språkrör för 

polisen eller språkrör mot polisen – mot rättssamhället när man är polis som privatperson.” 

— Gabriel 

 

Att de privata åsikterna blandas ihop med yrkesrollen bidrar också till att personerna förväntas 

anpassa vissa moraliska ståndpunkter och värderingar till den privata kommunikationen (Goffman, 

1959), som också speglar det som polisen står för i samhället. Fortsättningsvis innebär detta en 

diskrepans mellan appearance och manner — att ett framträdande backstage tenderar att präglas av 

individens frontstage, och vice versa. I följande citat berättar en intervjuperson om hur individers 

privata åsikter också förväntas spegla yrkeskårens värderingar: 

  

Man ska ju inte förbjuda folk att säga vad de tycker och använda sociala medier bara för att 

de jobbar som polis liksom, det tycker jag verkligen inte. Utan det är ju viktigt att de får 

uttrycka sin åsikt ändå, eh förhoppningsvis ska ju den åsikten rimma någorlunda med vad 

vi faktiskt ska göra liksom, vad vi ska representera på något sätt. — Manfred 

  

Att representera polisen även i sina privata åsikter bidrog också till att en av intervjupersonerna 

visade större varsamhet och eftertanke i sin kommunikation för att inte bli marginaliserad till sin 

yrkesroll. Samtidigt framgår det att personen är medveten om att det kan komma att tolkas av vissa 

som att de privata åsikterna egentligen är kopplade till yrkesrollen: 

  

[…] Jag får ju vara lite noggrann med vad jag säger och när jag säger det, och på vilket sätt 

jag säger det. Så att jag inte bara är polisen som tycker och tänker, utan också att det är 

människan Kim som tycker vissa saker. Inte att det var min yrkesroll som gjorde att jag var 

tvungen att säga till om det här liksom (suck). — Kim 
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Vidare påvisar samtliga upplevelser att det finns en inre förhandling om huruvida de privata 

åsikterna kan kopplas till deras yrkesroll.  Den medvetna inre förhandlingen har vi valt att kalla för 

intrapersonella avtal, vilket står som en metafor för den uppgörelse som de gjort med sig själva när 

de blev poliser — medvetna kompromisser som respondenterna gör på grund av sin yrkesidentitet.  

 

4.2.4 Intrapersonella avtal 
Som vi var inne på tidigare framgår det av resultaten att det finns en medvetenhet kring den egna 

kommunikationen och hur den kan komma att påverkas av yrkesrollen som polis. Nedan 

presenteras två upplevelser som tyder på att respondenterna ser vissa möjligheter som oförenliga 

med den livsstil som polisyrket medför (Giddens, 1991).  Följande citat belyser hur 

intervjupersonen förhandlar med sig själv om gränsen mellan sin yrkesroll och sin privata roll: 

 

[...] Man skriver ju under för sig själv tycker jag ett slags avtal att man ska sköta och bete 

sig på ett korrekt sätt i mångt och mycket. — Gabriel 

 

Intervjupersonen uttrycker bokstavligen att man skriver under ett avtal med sig själv, vilket kan 

tolkas som en slags inre policy för hur man ska möta förväntningar i sin kommunikation som polis, 

också i det privata. Ytterligare en intervjuperson delar med sig av en reflektion kring hur inträdet i 

yrkesrollen har inneburit intrapersonella förhandlingar: 

 

Vissa saker har jag avsagt mig ändå på något sätt när jag gick in i den här yrkesrollen. [...] 

Det är ju ingen som har sagt det, men det är så jag uppfattar det. — Kim 

 

Ovanstående citat återfinns i ett sammanhang där respondenten reflekterar kring ett uttalande från 

en av profilpoliserna. Respondentens reflektion tyder på att det finns en förhandlad gräns för vad 

som går att uttrycka och inte i förhållande till yrkesrollen som polis, vidare tyder det också på att 

de intrapersonella avtalen är ‘frivilliga’ element. Fortsättningsvis finns det en annan sida av myntet, 

där en av de ovanstående intervjupersonerna också hänvisar till människan bakom uniformen. 

Detta går i linje med tidigare forskning av Lauritz (2009) där respondenterna är ense om att 

polisyrket kommer utgöra en stor del även av fritiden, men att man inte kan ställa orimliga krav: 

 

Man är ju också människa, man är ju ingen robot [...] — Gabriel 
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Det tyder på att förhandlingen sker mellan människan med sina fel och brister, och tanken om att 

yrkesrollen har vissa fördefinierade krav på en viss regelefterlevnad och vissa moraliska och etiska 

ställningstaganden. Balansgången mellan att vara människa och ha sina brister, respektive en 

förväntan på sig från den sociala omgivningen att vara objektiv och regelrätt, ger upphov till det 

som Festinger (1957) kallar för kognitiv dissonans. De intrapersonella avtalen, som en medveten 

begränsning av jaget, kan därför potentiellt verka som en strategi för att reducera den upplevda 

dissonansen i form av ‘att man vet vad man gav sig in på från början’. För att få en djupare förståelse 

för vilka förväntningar respondenterna upplever att den sociala omgivningen har på dem 

presenterar vi i nästa avsnitt resultat kring hur man föreställer sig mottagarna av kommunikationen 

— den föreställda publiken. 

 

4.3 Den föreställda publiken  
I följande avsnitt redovisas resultat från intervjuerna som berör hur den föreställda publiken, med 

andra ord allmänheten, yrkeskåren och media, kan tänkas uppfatta intervjupersonernas privata 

kommunikation i förhållande till yrkesrollen, samt vilka förväntningar intervjupersonerna upplever 

finns på dem. Detta var också ett genomgående tema som behandlades i andra delar av intervjun. 

Inledningsvis går vi in på allmänheten som föreställd publik, och fortsätter därefter med yrkeskåren 

och slutligen media.  

 

4.3.1 Allmänheten 

Här pratar vi om allmänheten i den breda meningen, det vill säga familj, vänner, bekanta och alla 

människor som inte hör till media eller yrkeskåren. En förekommande bild av allmänheten är att 

den information som delas ska vara rätt och spegla det som polisen står för som organisation. En 

intervjuperson berättar att man har en viss modell att förhålla sig till i sin privata kommunikation: 

 

[...] Förväntningar som jag upplever är att det ska vara ganska rätt och riktigt. [...] Och att, 

det finns inte jättemycket utrymme för att vara udda liksom, eller för att tycka annorlunda 

eller — utan det är nog en viss modell. — Kim 

 

Personens upplevelser tyder på att det finns ett abstrakt ramverk att förhålla sig till, där det finns 

lite utrymme för oliktänkande. Upplevelsen tyder på att en del av den föreställda publiken begränsar 

respondentens autentiska kommunikation, vilket Marwick och Boyd (2011) benämner som 

mardrömsläsare. En annan respondent är inne på samma spår relaterat till allmänhetens 

förväntningar, och upplever att det finns en föreställd bild av hur poliser bör vara: 
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[...] Det finns mycket större förväntningar att vi kommer med korrekt information och att 

vi, i språkligt bruk liksom bara är poliser så som vi ska vara. Och det är ju det som där som 

det kanske skulle bli svårt om man skulle vara väldigt aktiv privat [...] för allmänheten så är 

man ju polis jämt. —Viggo 

 

Även här går det att identifiera en förhandlad gränsdragning mellan frontstage och backstage, där 

intervjupersonen också upplever ett ramverk som kommunikationen bör förhålla sig till för att 

möta eventuella förväntningar. Enligt Goffman (1959) förväntar sig publiken att skådespelaren 

under framträdandet ska hålla sig till sin karaktär, och kommunicera enbart utifrån den roll som 

projiceras. Övergripande finns också en positiv bild av att allmänheten är nyfikna och intresserade 

av hur det är att jobba som polis — att det är ett spännande yrke som man vill höra mer om. Några 

respondenter berättar att det är något som människor i deras omgivning brukar reagera på, och en 

person upplever att det inte är något han vill skylta med då man lätt hamnar i polisfacket: 

 

Om man kommer till nya sällskap så är det kanske inte det första jag berättar [...] för annars 

blir det förutfattade meningar om hur man är som person bara för att man jobbar som 

polis. — Emrik 

 

Respondenten drar sig alltså för att berätta om yrkesrollen som polis för att undvika att bli 

tillskriven vissa generella egenskaper en polis förväntas ha, även privat. Detta visar på en form av 

gränsreglering som tillämpas (Stutzman & Hartzog, 2012), eftersom personen i fråga styr vem som 

får ta del av informationen och anpassar beteendet utefter det sällskap han är omgiven av, något 

som följaktligen kan kopplas till Goffmans (1959) teori om audience segregation. En annan 

intervjuperson har liknande upplevelser, och menar att det är många som har synpunkter på hur 

man bör vara privat om man arbetar som polis, och att de som inte känner någon yrkesverksam 

inom poliskåren personligen tenderar att glömma bort att de är vanliga människor som vem som 

helst: 

 

Generellt kan man väl säga att alla har en synpunkt, alla vet ju något eller har ju nån åsikt 

liksom [...] Många som inte kanske känner nån polis själva tror liksom att man ska va sån 

sur strikt myndighetsperson liksom, och ah glömma bort att ah det är ju vanligt folk liksom. 

— Manfred 
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Här yttrar sig intervjupersonen om specifika egenskaper som en individ som arbetar som polis kan 

tänkas tillskrivas i det privata, och visar på en medvetenhet kring att allmänheten har synpunkter 

och åsikter kring hur en polis är. Sammanfattningsvis är det övergripande mönstret att allmänheten 

anses vara intresserade och nyfikna på polisyrket, samt att de ofta har svårt att skilja på polisen i 

deras privata roll respektive deras yrkesroll. Några av intervjupersonerna föreställer sig också att 

allmänheten har förutfattade meningar om individen i yrkesrollen, samt vissa förväntningar på hur 

man bör vara och handla om man jobbar som polis. I det följande går vi in på vilka förväntningar 

respondenten tänker sig att yrkeskåren har på den egna kommunikationen, och hur man föreställer 

sig yrkeskåren som publik. 

 

4.3.2 Yrkeskåren 

En sammanhängande bild som nästintill alla av intervjupersonerna hade var att det finns en form 

av enad förväntan från yrkeskårens sida om hur man ska kommunicera i sociala medier. Flera 

intervjupersoner berättar exempelvis att det är en form av sunt förnuft som råder när det kommer 

till kommunikation kring delar som berör verksamheten. Samtidigt framgår det inte av svaren om 

det finns en kommunikationspolicy att ta hänsyn till. Däremot framkommer det att yttrandefriheten 

är en markant spelare, vilket kan tänkas ligga till grund för detta: 

 

Jag tror arbetsgivaren […] är väldigt försiktig med vad de går ut och säger, vad man ska 

göra och inte göra, det är ju väldigt lite pekpinnar så. För de vet, de kan ju inte gå in och 

begränsa någons yttrandefrihet, även om de gärna skulle vilja ibland. Däremot kan de ju 

komma med lite såhär, pekpinnar och liksom ”tänk på vad ni gör”. — August 

 

En annan respondent anser däremot att det inte finns en enad förväntan: 

 

Man kan inte säga att det finns en enad förväntan utifrån yrkeskåren utan, för det är som 

samhället i stort. — Viggo 

 

Med yttrandefriheten i åtanke och i takt med att man tillämpar ett sunt förnuft-perspektiv på 

kommunikationen, kommer vi under ett av samtalen även in på oron kring att individer som arbetar 

som poliser ventilerar personliga åsikter online: 

 

[…] Att man går ut i media och ventilerar vad man tycker och tänker, det är väl… Det 

tycker jag väl är bra egentligen att det lyfts fram, så är det ju. Men jag tror nog att det finns 
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en rädsla för det också inom polisen för det är lite såhär…, eller det har varit den känslan i 

alla fall här, tror jag. Att vissa personer har varit rädda för att säga vad man tycker och 

tänker för att det liksom ska förhindra någons karriärmöjlighet liksom. Så den känslan har 

det lite vart. — Albert 

 

Ovanstående citat markerar att det finns en inre konflikt kring vad man kommunicerar på sociala 

medier och visar på att det finns en frustration hos flera där man å ena sidan vill och har rätten att 

uttrycka sig fritt, samtidigt som yrkesrollen behöver beaktas då ”fria handlingar” kan påverka 

karriären inom yrkeskåren. I linje med Festinger (1957) talar intervjupersonen om motstridiga 

tankar som skapar ett obekvämt tillstånd där åsikter och värderingar hamnar i kläm mellan viljan 

att uttrycka vissa saker samt medvetenheten om yrkesrollen. 

 

4.3.3 Media 

Under några av intervjuerna framträdde även en ny typ av föreställd publik, medierna. Enligt 

Lauritz (2009) finns det en utbredd bild hos poliserna i hans avhandling av att nyhetsmedia ofta är 

negativa och motarbetar polisen. En intervjuperson uttryckte till en början tankar om försiktighet 

vid kommunikation på sociala medier, med bekymmer om att bli missuppfattad då media anses 

vara en publik som ofta vänder och vrider på det som sägs av personer inom poliskåren: 

 

Så man får ju tänka sig för lite grann. Vad man skriver och så vidare. För det kan tolkas…, 

folk kan göra egna tolkningar av något man skulle kunna skriva och så blir det jättefel av 

det, och sen har man en förstasida i Aftonbladet. — August 

 

Upplevelsen tyder på att också media är en mardrömsläsare, någon som begränsar den autentiska 

kommunikationen (Marwick & Boyd, 2011). Det går också i linje med Das och Kramer (2013) som 

hävdar att det är mest sannolikt att individer självcensurerar om någon i den föreställda publiken 

anses vara en ’olämplig’ mottagare av kommunikationen. Samma respondent såg dock samtidigt 

möjligheten i att kommunicera en ärligare och bredare bild av sanningen än den media frambringar, 

på ett ofiltrerat vis, samtidigt som man får göra det på egna villkor: 

 

Jag ser det som positivt – de här som faktiskt delar med sig av sitt yrke. Å får göra det på 

sina egna villkor. Det är ju liksom […] inga journalister som skriver om sanningen. Här får 

de ju faktiskt visa sin bild och det är inte ihopklippt av någon redigerare på strix för kanal 

3 liksom. […] Där är det ju sanningen som kommer fram – eller ja ofiltrerat. — August 
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Ytterligare en respondent reflekterade kring media som en föreställd publik, och lyfte hur de 

tenderar att blanda sig i och förstärka bilden av hur en polis ska vara: 

 

[...] Genom många andra skribenter, mediemänniskor, personer som tyckte att, det är inte 

lämpligt att poliser håller på och skämtar, de ska inte visa känslor exempelvis. För han skrev 

ju att man blev ledsen [...] då var det ju att man sökte sympati och man grät ut i sociala 

medier… — Emrik 

 

Polisorganisationen och diverse profilpolisers närvaro online visar utifrån citaten ovan att de sociala 

medierna öppnat upp för fler möjligheter till bevakning från diverse aktörer, bland annat medierna, 

vilket vidare för oss in på avsnittet om hotbilder och övervakning i korrelation med sociala nätverk. 

 

4.4 Hotbilder och övervakning 
I följande avsnitt redovisas uttalanden som visar på de nya övervakningskulturerna som bland annat 

Christensen (2016) och Jansson (2015) talar om och som nämnts i tidigare teoriavsnitt. Två 

aspekter som visade sig under samtalen handlade om brist på kontroll, kunskap kring 

säkerhetsåtgärder och hotbilder, i samband med ämnet övervakning. Nästintill alla respondenter 

uttalar sig om ovannämnda som faktorer till varför de är försiktiga i sin användning av sociala 

medier, varav ett konsekvenstänk präglade samtligas svar. En intervjuperson förklarade dessa som 

en anledning till hans passiva användande av sociala kanaler: 

 

Lite rädd är jag nog för att lägga upp saker på Facebook också. […] Det är nog någon sån 

här okunskap tror jag, att jag inte är riktigt säker på hur jag skyddar det där innehållet och 

så. Och så litar jag inte riktigt på, på det där fullt ut liksom. Någon ser ju vad man gör, så 

är det ju. […] Då känner jag att då är jag lite försiktig med vad jag lägger ut […] — Albert 

 

En annan intressant ingång som framkom handlar om att en person känner att hon mister 

kontrollen över informationen (Humphreys, 2013). Följande citat beskriver hur intervjupersonen 

resonerar kring det: 

 

[…] även om det är vår privata Facebook så finns det ändå individer som inte känner mig 

som “Kim” som har tillgång till det där och som ser saker. — Kim 
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I citatet ovan framkommer det att personen känner behov av att reglera sig själva online och 

anpassa identitetsbilden som framställs. Parallellt med detta kan vi göra kopplingar till Lyons (2013) 

shadow surveillance, i och med att reglering görs för att passa okända publiker som kan tänkas 

övervaka utan hennes kännedom.  

 

Vidare berättade flera intervjupersoner med lätt uppgivenhet om hotbilder som medföljer i och 

med yrket och en form av acceptans kring detta, samtidigt som material som delas på sociala medier 

medverkar till att göra det enklare för potentiella övervakare att hålla koll på och bidra till fler hot 

mot yrkesverksamma inom polisen samt deras nära och kära: 

 

[…] Med yrket så följer det ju vissa grejer, eh (suck) vi får ju mycket hot och sånt där på 

jobbet […] och det är sällan jag tar det på allvar så, men däremot […], vissa andra kollegor 

har fått […] sina liv kartlagda på nån hemsida med bilder på mamma, bilder på barn och 

grejer. […] Och det vill jag helst inte ska läcka ut. […] Så det är tyvärr sånt som jag tänker 

på i alla fall. — Manfred 

 

Liknande tankar manifesterade sig hos en annan respondent, som uttryckte att hon inte har ett 

behov av att föra talan om privata tankar och åsikter på sociala medier, med risken att bli bevakad 

och exponerad som polis av andra som eventuellt håller uppsikt:  

 

Jag vill väldigt gärna ha en anonymitet kring Kim-polisen liksom. Jag behöver inte då även 

basunera ut mig som privatperson […] och riskera att bli blottad där liksom. Det är nog ett 

slags säkerhetstänk […] — Kim 

 

I citatet ovan uttrycker intervjupersonen en slags beteendenorm som Jansson (2015) talar om, där 

hon genom medvetenhet och ett konsekvenstänk reglerar sitt uttryckssätt för att undvika risker. 

Vidare kan vi efter ett annat samtal kring hur intervjupersonen nedan tillämpar olika sociala medie-

funktioner konstatera att en likartad medvetenhet om mellanvakning råder samt en form av 

självstyrning:  

 

Sen så väljer jag att vissa av inläggen som jag tycker att, ah men det här kan jag visa för vem 

som helst […], då kan jag välja att lägga dem offentliga. Men då är det med full medvetenhet 

om att någon av de här personerna går in för att granska mig som polis och det är då oftast 

kopplat till yrket, när jag väljer att lägga det offentligt. — Emrik 
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En annan intervjuperson tog även upp ett exempel: 

 

Sen är man ju lite extra utsatt. Jag har blivit kontaktad ett par gånger på Facebook av folk 

som jag ingripit emot […]. Jag vet inte varför de kontaktat mig men det var mer för att […] 

visa att de ser mig. — Gabriel 

 

Samtliga ovanstående citat visar på att intervjupersonerna tillämpar en viss försiktighet när de 

kommunicerar online och att mellanvakning råder hos samtliga genom reglering av uttryckssätt 

(Jansson, 2015). Detta för att upprätthålla en viss bild av identiteten, för det mesta skild från 

yrkesrollen, för att undvika exponering i andra forum och hot från eventuella bevakare vilket för 

oss vidare in på avsnittet om självcensur.  

 

4.5 Impression management 
Våra resultat visade också på några olika strategier som respondenterna använde sig av för att styra 

och begränsa intrycket av dem själva — en form av impression management (Goffman, 1959). De 

primära strategierna som identifierades går i linje med Marwick och Boyds (2011) teori om 

kontextkollaps, bland annat att respondenterna manipulerade sina namn genom användandet av 

pseudonymer, men också åtgärder inom det som Stutzman och Hartzog (2012) kallar för 

gränsreglering.  

 

4.5.1 Privata och låsta konton 

Resultatet av det transkriberade materialet visade på en rad olika säkerhetsåtgärder som vidtogs av 

olika anledningar. Den vanligaste formen av självcensur var genom privata/låsta konton på sociala 

medier, en typ av gränsreglering (Stutzman & Hartzog, 2012). Gränsregleringen tillämpades primärt 

på grund av en upplevd hotbild i syftet att minimera eller eliminera risken av att bli uthängd eller 

kontaktad av personer som ett resultat av yrkesrollen som polis: 

 

Det är väl mer att man ändå på nåt sätt ska kunna styra lite grann vilka som… […] det är 

väl inte supervanligt men det händer ju att folk på olika såna här hatsidor hänger ut poliser 

med bilder, namn, bilder på anhöriga. — August 

 

Utöver den egna säkerheten visar ovanstående citat också på att det inte alltid är direkt knutet till 

individen själv, men också för att minimera och/eller eliminera hotbilden som finns mot 

intervjupersonens familj och anhöriga. En annan respondent delar en liknande hotbild: 
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[…] Så det vill jag helst inte. Att bilder på min son ska snurra runt liksom på nätet med 

massa hot och grejer liksom. — Manfred 

  

Det finns alltså en riskmedvetenhet hos respondenterna att allmänheten kan utgöra ett hot mot 

den privata sfären, där inte bara de själva men också folk i deras närhet kan drabbas av 

konsekvenser på grund av yrkesrollen. En tredje intervjuperson uttrycker att han inte är speciellt 

orolig över att bli uppsökt på grund av sin yrkesroll, men vidtar ändå sekretessåtgärder, i fall att, 

för att försvåra om någon skulle försöka göra det: 

  

Ganska högt påställt på all sekretess […] Det är ju busar som söker upp poliser liksom […] 

Väldigt lite orolig för det, utan det är mer för att göra det svårare helt enkelt, om det är 

någon som skulle vilja ha det syftet. — Viggo 

 

Det finns med andra ord olika grader av oro för att någon skulle vilja söka upp dem eller hänga ut 

dem, men den gemensamma nämnaren är att de vidtar säkerhetsåtgärder på grund av att de är 

medvetna om att risken finns att någon gör det. Gränsregleringen kan därför ses som en direkt 

form av impression management kopplat till faktorer som risk och trygghet (Giddens, 1991).  

 

4.5.2 Pseudonymer 

En annan förekommande form av impression management är att intervjupersonerna använder sig 

av påhittade, fabricerade namn eller pseudonymer för att man inte ska kunna hitta dem på olika 

sociala medier. Användandet av pseudonymer är därför delvis ett resultat av kontextkollaps — ett 

sätt att hantera de sociala spänningarna som finns på sociala medier (Marwick & Boyd, 2011), men 

tyder primärt på en form av begränsning kopplat till att det finns människor som medför potentiella 

risker som ett resultat av respondenternas yrkesroll (Giddens, 1991). Så här säger en intervjuperson 

som var tvungen att byta till sitt riktiga namn på grund av ett uppmärksammat inlägg: 

 

Jag hade ett påhittat efternamn just för att [...] tidvis är jag ju hotad på grund av min 

tjänsteutövning. Det är ju de flesta som jobbar som poliser [...] så därför hade jag ett 

figurerat namn. — Emrik 

 

Här uttrycker respondenten en bild av att hot är vardagen för de flesta inom poliskåren, och att 

han därför tidigare inte använde sig av sitt riktiga namn online. En av de andra intervjupersonerna 
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har inte heller sitt namn utskrivet, och berättar också att det är ett medvetet val att använda sig av 

bilder där det inte framgår att det är personen i fråga: 

 

Jag har ju inte mitt namn utskrivet exempelvis, å jag har ju inte bilder som visar mitt ansikte 

på det sättet [...] det går liksom inte riktigt att se att det är jag. Och som sagt, namnet, det 

är inte rättstavat eller så som det ska va. — Kim 

 

För en respondent kom namnbytet till redan under tiden på polishögskolan, där de blivande 

poliserna blev introducerade för idén att det finns folk som kan söka upp individerna på grund av 

deras yrkesroll: 

 

Facebook började redan när vi gick på skolan, att de sa tänk på att folk kan söka upp er 

helt enkelt. Och då gick jag in och ändrade namnet direkt. — Caspian 

 

4.5.3 Anonyma konton 

Följaktligen används anonyma konton, framför allt på Twitter, och delvis också på grund av en 

upplevd hotbild. Här används anonymiteten även för gränsreglering för att skydda yrkesrollen, 

framför allt på grund av ett aktivt deltagande i polisdebatten. På så vis går det att uttrycka identiteten 

samtidigt som man kan styra vem och vilka som tar del av uttrycket (Tufekci, 2008): 

 

Men jag är väl typ vad man brukar kalla en anonym polistwittrare då, eller vad dom brukar 

säga. [...] Skriver mest om polisgrejer då, inte bara, men mest. [...] Och där har jag liksom 

inte nån bild där mitt ansikte syns, jag skriver aldrig ut mitt namn och sådär så den är ju 

anonym på det sättet. Det är av den enkla anledningen att det inte skulle funka annars. Dels 

så skulle kanske inte arbetsgivaren tycka om det [...] men dels så skulle det garanterat följa 

en massa hot och grejer. — Manfred 

 

Intervjupersonen använder sin Twitter för skriva om yrkesrelaterade frågor, och menar på att 

anonymiseringen delvis används på grund av att arbetsgivaren inte ska kunna ta del av innehållet, 

vilket är en vanlig anledning till gränsreglering enligt Stutzman och Hartzog (2012). Ytterligare en 

intervjuperson menar att anonymiseringen används i syfte att vara mer fri i sin kritik och att inte 

personligen kunna kopplas till det som sägs: 
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Twitter däremot så, där är jag också en ganska passiv användare men där har jag försökt att 

komma igång och varit lite mer kritisk till grejer då. [...] Twitter har jag något helt annat 

namn som är helt anonymt då, och tanken med det var att jag skulle kunna vara lite mer fri 

då och inte kopplas till mig som person. [...] Lite mer åsiktsmegafon då [...] vad jag tycker 

är rätt och fel och koppla till polisen i mångt och mycket då. — Gabriel 

 

De två citaten tyder på att respondenterna använder sig av anonyma konton för att de ser 

möjligheten att uttrycka sig friare i debatten om polisen, innehåll som tidigare forskning menar på 

inte skulle publicerats annars (Sleeper et al., 2013), och detta till stor del för att åsikterna inte kan 

spåras tillbaka till en enskild person — en risk som kan medföra potentiella konsekvenser för både 

yrkesrollen och den privata rollen.  

 

4.5.4 Spridning och misstolkningar 

Utöver den hotbild som bidrar till den intrycksstyrning vi har tagit upp i föregående punkter, finns 

det också en eftertänksamhet i vad man kommunicerar online på grund av risken att något 

misstolkas, att man inte har full kontroll över innehållet eller att man inte är helt säker på vem det 

är som tar del av det som kommuniceras, vilket tyder på att kontextkollaps är en del av anledningen 

till varför man självcensurerar (Marwick & Boyd, 2011). En intervjuperson som upplever att det 

finns utrymme för kommunikationen att misstolkas säger följande: 

 

[...] Även om det är folk jag känner som jag liksom skriver i sådana sammanhang så vet jag 

att det där kan ändå hamna fel. [...] Någon kan vrida och vända på det där och så har man 

plötsligt uttryckt sig på ett konstigt sätt. [...] Så att jag tänker nog efter och håller nog hellre 

inne än att skriva på sociala medier tror jag. — Albert 

 

Respondenten visar en eftertänksamhet i den egna kommunikationen på grund av att någon kan 

tänkas uppfatta det på ett konstigt sätt, och väljer därför att inte dela med sig av innehållet. Vid 

frågan om vem det är som skulle kunna tänkas vrida och vända på innehållet svarar personen 

följande: 

 

Det skulle kunna vara vem som helst egentligen. Eh, det skulle kunna vara någon som man 

känner också som i sin tur känner någon, och använder sig av det där — så är det ju.  

— Albert	
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Ovanstående citat tyder på en oro över att tappa kontrollen över vem som tar del av innehållet 

som förmedlas, samt att någon skulle kunna använda det mot respondenten. Sammantaget tyder 

de två citaten på att respondenten inte kan urskilja vem det är som tar del av innehållet och tillämpar 

självcensur som en konsekvens av detta, vilket stödjer tidigare forskning av Marwick och Boyd 

(2011).  En annan intervjuperson uttrycker liknande upplevelser som också går i linje med detta: 

 

Det är svårt att vara på sociala medier. Det är jättesvårt att vara, för det misstolkas. [...] Det 

tar en millisekund så har hundra personer kunnat tyckt saker om det. Men de skulle aldrig 

replikera till mig om jag satt i ett rum och pratade. — Kim 

 

Även denna respondent upplever att innehållet kan misstolkas online, och menar på att 

kommunikationen tar fart på ett helt annat sätt än i det fysiska rummet. Det tyder också på att 

respondenten är medveten om- och tar hänsyn till flera sociala kontexter online (Das & Kramer, 

2013). 

 

4.5.5 Grupper som gränsreglering 

Av intervjuerna framgick också att två av respondenterna är medlemmar i en Facebook-grupp som 

används av befintliga och tidigare anställda inom polisen för att ventilera kring sin yrkesroll och 

dela kunskaper med varandra. Det här tyder på det som Stutzman och Hartzog (2012) kallar för 

grouping, en form av gränsreglering som syftar till att avgränsa sociala relationer för att styra vem 

som tar del av vad. En annan intervjuperson som inte är med i gruppen uppvisade också kännedom 

om den: 

 

UMF är en sån här grupp som många är med i. Det är inget positivt tror jag men det är i 

alla fall en sån här sida där man skriver om sitt missnöje typ mest som polis kanske lite 

granna. [...] — Albert  

 

En av de två respondenterna som är med i gruppen bekräftar att det är många yrkesverksamma 

inom polisen som är med i den här gruppen för att ventilera sitt missnöje kring poliskåren: 

 

De [admin] försöker hålla det så att det bara ska vara poliser eller före detta poliser som är 

med i den gruppen. Men det är inget fackförbund eller en polisorganisation som står bakom 

det så att säga. UMF står ju för underbetald, missnöjd och förbannad. — Caspian 
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Gruppen används med andra ord för poliser i den privata rollen för att kunna ventilera fritt kring 

bland annat brister i lagstiftning och kritik mot yrkeskåren. Att gruppen består endast av poliser 

tyder också på att publiken blir en slags idealläsare (Marwick & Boyd, 2011). Den andra 

respondenten som är med i UMF upplever att det går att uttrycka sig friare i den stängda gruppen: 

 

Ah men ett stort jäkla polisforum egentligen. Där man lyfter grejer [...] Så visst, till viss del 

kan det vara lättare å uttrycka sig så. — Manfred 

 

Resultat från Sleeper et al. (2013) pekar på att en stor del av de inlägg som respondenterna väljer 

att inte publicera, exempelvis i en vanlig statusuppdatering, är av negativ karaktär. Grouping som 

en strategi för gränsreglering tyder därför på, i likhet med ovanstående upplevelser, att det blir 

lättare att uttrycka bland annat missnöje.  

 

4.6 Yrkeskåren, profilpoliser och team 
Det var också några av intervjupersonerna som upplevde möjligheter eller såg potentiella 

möjligheter med att kommunicera i förhållande till sin yrkesroll. För att beröra området möjligheter 

ställde vi frågor som bland annat går i linje med Giddens (1991) teorier om självförverkligande, i 

form av vilka möjligheter man upplevde att man hade i sin kommunikation i sociala medier som 

privatperson, om man tror att yrkesrollen skulle kunna förändras positivt genom en aktiv närvaro 

på sociala medier och om man upplevde att man kunde göra skillnad genom den privata aktiviteten. 

Vi bad även respondenterna att ta ställning till yrkeskårens officiella kommunikation, samt två olika 

exempel på profilpolisers kommunikation. Inledningsvis går vi in på vilka möjligheter man såg i 

den egna kommunikationen, och fortsätter därefter med hur man uppfattar yrkeskårens 

kommunikation för att slutligen lyfta resultaten av reflektionerna kring de två olika profilpoliserna. 

 

4.6.1 Möjligheter i den privata kommunikationen 

En av intervjupesonerna såg en stor möjlighet att påverka genom sina privata kanaler, bland annat 

för att komma i direkt kontakt med makthavare i riksdag och regering. Han såg det som ett bra sätt 

för en individ som arbetar operativt inom polisorganisationen att vädra sina åsikter mot de som 

sitter på beslutsmandat: 

 

Jag väljer att vara en offentlig person i och med att jag, i det rummet vädrar mina åsikter 

och bjuder in till debatt [...] Någonting måste göras. Och det är väl där som jag ser en 
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möjlighet att använda sociala medier, att trycka ut och skapa opinion. Skapa tryck gentemot 

vissa i regeringen. Ni kan inte bara stå bredvid och säga att “det här får polisen sköta”.  

— Emrik	

 

Respondenten ser en möjlighet i att ge sin bild av sanningen genom att delta med sitt riktiga namn 

i samhällsdebatten. Följaktligen visar detta på att personen inte är rädd för att balansera risker (att 

uttala sig i sitt egna namn) och möjligheter (att skapa opinion), för att uppnå en form av 

självförverkligande (Giddens, 1991). Det grundar sig bland annat i hans upplevelser av att 

poliskåren, i sin egna kommunikation, inte ger hela bilden av situationen: 

 

Så det använder jag sociala medier till — för att trycka ut den här bilden, en bild som jag 

inte upplever att polisen själva trycker ut, utan mer motsatt försöker tysta. — Emrik 

 

Ovannämnda citat påvisar hur det råder konsistens, eller konsonans (Festinger, 1957) mellan 

intervjupersonens egna värderingar och åsikter samt hans handlingar, vilket Festinger (1957) menar 

är en förutsättning för en enhetlig självidentitet. En annan intervjuperson ser också möjligheten i 

att använda sociala medier för att komma i kontakt med makthavare, och ser det som ett sätt att 

förbipassera hierarkin som finns inom poliskåren: 

 

Eftersom det är en ganska hierarkisk organisation som vi jobbar i i övrigt liksom, men här 

har du helt plötsligt massa ministrar som läser vad man skriver och som man faktiskt kan 

svara och ha en dialog med. — Manfred 

 

Vidare var det en respondent som berättade om syftet till varför han skaffade sin Twitter. Även 

han såg möjligheten att tycka och tänka kring de villkor man har som yrkesverksam polis, generellt 

kring lagstiftning och för att uttrycka kritik mot arbetsgivaren. Risken att bli direkt kopplad till 

kommunikationen, i förhållandet till möjligheten att påverka sin situation, eliminerades som tidigare 

nämnt (i avsnitt 4.5.3) med hjälp av anonymitet: 

 

När man jobbar med ett sånt yrke som polis så ser man mycket som inte de flesta andra 

ser. Både kanske vad gäller polisernas arbetsvillkor, vad vi har för lön, vad vi har för 

arbetstidsregler, ehh hur mycket vi jobbar i det tysta liksom men ibland kan det vara bra att 

ta upp sådana grejer tycker jag. [...] Även liksom lite såhär kritiskt mot rättssystemet också 

för vi har stora brister tycker jag på, med vår lagstiftning i mångt och mycket.” — Gabriel 
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4.6.2 Lojalitet mot team 

Av våra resultat märkte vi också att det fanns olika syner på huruvida man upplevde lojalitet mot 

yrkeskåren. En respondent som vi tolkar hade en hög yrkeslojalitet menade bland annat att man 

ibland fick acceptera situationen som den var och finna sig i vissa saker. 

 

[...] Jag får ju foga in mig för jag får ju en yrkeslojalitet för såhär är det. Och det där styr 

också lite grann min, min medverkan, alltså för jag får ju köpa och sälja mig själv ganska 

mycket i min vardag också eftersom jag jobbar år den myndigheten som jag gör. Och det 

här stämmer inte alltid med mina värderingar. — Kim 

 

Kompromisser mellan egna värderingar och den sociala verkligheten är enligt Festinger (1957) ett 

sätt att reducera den kognitiva dissonansen. Intervjupersonen uttrycker en form av acceptans och 

infinner sig i att det råder vissa skiljaktigheter mellan hennes värderingar och yrkeskårens, vilket 

manifesterar sig i hennes handlingar — att “köpa och sälja sig själv” i vardagslivet. I samband med 

detta uttalande ser vi också paralleller till Goffmans (1959) teori om dramaturgisk lojalitet, som talar 

om att skådespelare bör i sina uppträdanden ge sken av att ha accepterat vissa ställningstagande för 

teamets skull även om det nödvändigtvis inte går ihop med ens egna självintresse. Vidare hade en 

annan intervjuperson en motsatt syn på saken, och hävdar att lojaliteten till polisen inte längre 

begränsar den egna kommunikationen, då polismyndigheten inte anses lyssna till de anställdas 

situation. Respondentens upplevelse tyder på en upplevd avsaknad av gruppsolidaritet, något som 

enligt Goffman (1959) kan ge upphov till illojalitet i framträdandet:  

 

Vi har annars varit väldigt, haft en väldig yrkesstolthet. [...] Man har också skyddat polisen 

som organisation. Det är mer eller mindre borta nu skulle jag vilja säga. Nu lägger man 

korten på bordet, för nu har det visats att myndigheten struntar ganska mycket i sina 

anställda gällande våra rop på hjälp. [...] Så den lojaliteten har väl, har man släppt lite på tror 

jag. — Emrik 

 

Det ovannämnda citatet kan ytterligare förklara varför vissa medlemmar från teamet går från att 

upprätthålla en önskad bild av poliskåren till att använda sin frontstage för att kommunicera 

teamets hemligheter, något som motarbetar den dramaturgiska lojaliteten (Goffman, 1959).   
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4.6.3 Profilpolisers kommunikation 

Ett av de teman som vi formulerat en frågeställning kring berör individens upplevelser kring 

profilpolisers närvaro på sociala medier. För att komma åt individernas tankebanor valde vi att visa 

två olika exempel på hur profilpoliser kommunicerat i sociala medier, se bilaga 2 + 3. Den ena 

profilpolisen, Scott Goodwin (1), har delat personliga åsikter och upplevelser på Polisen 

Växjö/Alvestas Facebook-sida, medan den andra (2), Peter Springare, har valt att uttrycka sig på 

sin privata Facebook i rollen som polis. Samtliga utgår från upplevelser som har samhörighet med 

yrkesrollen. Profilpoliserna är tätt förknippade med ödesdigra beslut på så vis att möjligheterna de ser 

att förändra sin tillvaro starkt kan komma att påverka deras trygghet. Beslutet att använda sin 

yrkesroll för att förändra gör det svårt för individen att återvända till gamla banor, där den 

potentiella risken finns att man blir bestraffad för eventuella felsteg (Giddens, 1991: s. 139). Under 

intervjuerna framkom det att nästintill alla intervjupersoner hade liknande syn på de två exemplen. 

Det förstnämnda mottog positiva reaktioner från flera av respondenterna: 

 

[…] Den här tycker jag är helt okej. Han tar ju upp saker som vi faktiskt är med om, och 

jag tycker att han gör det på ett bra sätt. Han hänger inte ut någon, utan han tycker bara att 

alla ska bete sig på alla håll och kanter. – Caspian 

 

[…] Trots att han skriver ganska privat utifrån sig så är det ju ganska myndighets… Det 

märks ju att det här inte är skrivet i affekt på något sätt. Det kan ju ändå representeras av 

polisen. – Emrik 

 

Respondenternas upplevelser tyder på att Scott Goodwins inlägg ändå präglas av dramaturgisk 

lojalitet — att det förhåller sig till vissa moraliska ståndpunkter och yrkesetiska aspekter som är 

accepterade av kollektivet (Goffman, 1959). Vid framförandet av andra exemplet yttrade sig 

majoriteten kritiskt till innehållet: 

 

[…] Nej, jag tycker inte att det här är okej skrivet överhuvudtaget. […] Jag tycker inte att 

han uttrycker det här på ett bra sätt. – Manfred 

 

[…] Det här är en skam. Jag skäms av att bara se det här. Jag tycker att han är en skam. […] 

Alltså han är ju inte […] vettig någonstans, mannen. – Kim 
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Peter Springares inlägg tenderar att uppfattas negativt av respondenterna, och upplevelserna tyder 

på att han internt uppfattas ha varit illojal mot teamet genom att ha utnyttjat sin frontstage i vad 

som kan tolkas som självintresse och bristfällig diskretion (Goffman, 1959). Samtidigt tyder 

respondenternas upplevelser på att det finns en intern bestraffning i form av ogillande för det 

övertramp som Springare uppfattas ha gjort i det ödesdigra beslutet att utrycka sig i sin yrkesroll 

(Giddens, 1991). De drivande åsikterna som kan urskiljas utifrån ovannämnda citat och de 

genomgående samtalen är följaktligen att personerna ser positivt på möjligheten att individer delar 

med sig av tankar, åsikter och upplevelser på egna villkor. Samtidigt råder det en enad åsikt om att 

yrkesverksamma inom kåren som driver opinion på sina privata kanaler i en viss jargong bör göra 

det med aktsamhet, med undantag för ett fall. En av intervjupersonerna upplevde att han kände 

sig kluven kring exemplet med Peter Springare, och berättade att han på ett sätt kan tycka det är 

något som är nödvändigt för att få igång en samhällsdebatt: 

 

Att han skriver det här och svaret blir direkt du är en jävla rasist, det tar inte debatten någon 

längre väg [...] vi kanske kommer fram till att, ja men va fasen, han har ju till viss del rätt i 

det här. [...] då är det ju faktiskt det första steget till att åtgärda ett problem. — Emrik 

 

Ovanstående reflektion visar på en annan aspekt som kan kopplas till att den riskbenägna individen 

tenderar att se möjligheter i det som annars ses som slutet och fördefinierat. Det som av övriga 

respondenter uppfattade som kontroversiellt menar den ovanstående respondenten i stället skulle 

kunna vara det första steget till en lösning (Giddens, 1991: s. 160). 

 

4.6.4 Yrkeskårens kommunikation 

När vi frågade intervjupersonerna hur de upplevde yrkeskårens kommunikation var det spontana 

svaret att aktiviteten och kvaliteten var väldigt spridd genom landet. Emellertid var den 

genomgående röda tråden i samtliga intervjuer följande: majoriteten upplevde att polismyndigheten 

de själva jobbar i inte använder sociala medier på ett speciellt bra vis, och att man kunde utnyttja 

den kanalen på ett bättre sätt, primärt för att få in tips från allmänheten — men också för att visa 

upp människorna bakom polisuniformen. Det var två exempel på officiella kanaler som förekom i 

nästan varje intervju som respondenterna tyckte var bra, polismyndigheten i Uppsala och YB-

södermalm. Ett vanligt tema som förekom när respondenterna reflekterade kring yrkeskårens 

kommunikation på sociala medier var att den bidrog till en ökad närvaro och ett ökat förtroende 

hos allmänheten: 
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Sen tror jag att folk kan känna att man kommer lite grann närmre polisen. Det finns en 

lättare ingång till polisen. — August 

 

[...] Det blir mycket närmare allmänheten och att det blir mycket mer mänskligt på något 

sätt. — Manfred 

 

Att gemene man får väl kanske se att vi är vanligt folk också. Och det kanske stärker 

förtroendet på något vis, jag vet inte, att vi är människor som alla andra.” — Viggo 

 

[...] Man personifierar kåren. Folk får ett ansikte på poliser — på enskilda poliser. Annars 

är det ju bara den här stora blå massan som är stygg när man kör för fort.”— Caspian 

 

Festinger (1957) pekar bland annat på hur den sociala verkligheten sätter press på individen att 

anamma kognitiva element som anses vara lämpliga i förhållande till denna. Ovanstående citat tyder 

på att respondenterna uttrycker en önskan om att bli uppfattade som enskilda individer, och inte 

reducerade till homogen enhet. Upplevelserna tyder med andra ord på att yrkeskårens 

kommunikation skulle kunna bidra till att ändra den sociala omgivningens syn på poliskåren som 

den stora blå massan, och på så vis ändra villkoren för den egna kommunikationen i förhållande 

till yrkesrollen. En av respondenterna menar också att profilpoliserna spelar en viktig roll i detta: 

 

[...] Som förra frågan här att vi har kommit närmare medborgarna, så är det de kontona 

som har gjort det. Där gemene man kan få ta del av polisens vardag på ett annat sätt — en 

myndighet som kan kännas väldigt stängd och lite hemlig. — Emrik 
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5. Djupgående diskussion  
I föregående kapitel presenterades resultatet av de semistrukturerade intervjuerna i förhållande till 

tidigare forskning och det teoretiska ramverk som presenterades i kapitel 2. Fortsättningsvis 

kommer vi att föra en mer djupgående diskussion kring frågeställningarna för att få en bättre 

förståelse för uppsatsens övergripande syfte. 

 

5.1 Framträdande och självförverkligande 
För att få en bättre översikt över vår analys delade vi upp olika beteendemönster i fyra olika fält, 

en förenklad version av det som Max Weber benämner som idealtyper (Swedberg & Agevall, 2016). 

Idealtyperna nedan är med andra ord sociala konstruktioner baserade på den insamlade datan, vilket 

kan hjälpa oss att överblicka mönster, likheter och skillnader mellan de olika respondenterna. 

Idealtyperna är uppdelade enligt följande: (1) Man upplever att yrkesroll/privatliv går ihop och man 

är mer benägen att se risker än möjligheter i den egna kommunikationen, (2) man upplever att 

yrkesroll/privatliv går ihop men är mer benägen att se möjligheter än risker i den egna 

kommunikationen, (3) man upplever inte att yrkesroll/privatliv går ihop och man är mer benägen 

att se risker än möjligheter i den egna kommunikationen, samt (4) man upplever inte att 

yrkesroll/privatliv går ihop och man är mer benägen att se möjligheter än risker i den egna 

kommunikationen.  

 

 
 

Figur 2. Idealtyper uppdelade efter grad av sammansmältning i frontstage/backstage i förhållande till 

risk/möjligheter i den egna kommunikationen. 
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Majoriteten ansåg att yrkesrollen och det privatliv på ett eller annat sätt är svåra att separera från 

varandra. Skillnaden är att de individer vars agerande går i linje med det första (1) fältet av idealtyper 

var mer benägna att se risker framför möjligheter i den privata kommunikationen. Några risker 

som identifierades var bland annat att det var tidskrävande att delta i samhällsdebatten, lätt att bli 

missförstådd av de olika publikerna som finns online, samt att den privata kommunikationen lätt 

förknippas med polisen som en homogen enhet. Det andra (2) fältet var mer benägna att se 

möjligheter i den egna kommunikationen i form av att göra sin röst hörd i samhällsdebatten och 

göra skillnad politiskt genom att interagera med makthavare — delvis på grund av en mer 

positivistisk syn på den föreställda publiken. Samma två läger av risk/möjligheter kunde också 

identifieras hos de som ansåg att rollerna inte går ihop. De individer som handlade i enlighet med 

den tredje (3) idealtypen såg ingen större problematik i att röra sig mellan yrkesrollen och det 

privata, men i likhet med den första idealtypen talar individerna vars handlingar präglas av idealtyp 

tre om risker såsom missförstånd, okunskap och att den privata kommunikationen lätt kan bli en 

avspegling av yrkesrollen. Slutligen var det fjärde (4) fältet den minst förekommande idealtypen, 

men också den idealtyp som hade den minst komplexa relationen mellan yrkesroll och det privata. 

Handlingar som går i linje med den fjärde idealtypen präglas i hög grad av dramaturgisk disciplin i den 

meningen att man kan röra sig mellan rollerna relativt oproblematiskt, där individen inte upplever 

en påtaglig begränsning av den egna kommunikationen (Goffman, 1959).  

Det vi kan konstatera genom ovanstående diskussion är att uppdelningen handlar 

mer om hur man ser på risk och möjligheter, snarare än den mer svårdefinierade gränsen mellan 

yrkesrollen och det privata. Exempelvis manifesterar sig sådana mönster mellan de individer som 

tenderar att handla i linje med fält 4 och 2, där möjligheterna att skapa debatt och göra sin röst 

hörd är gemensamma nämnare, även om det råder skiljaktigheter kring synen på yrkesrollen och 

det privata. Med hänsyn till de risker och möjligheter som nämnts kan vi vidare fastställa att de 

individer som agerar i linje med idealtyperna inom fält 2 och 4 ser fördelar i att uttrycka sig mer 

fritt på sociala medier, oavsett om det är inom stängda kanaler eller öppna, då de ser möjligheten 

att göra sin röst hörd i debatten och på så vis bidra till socialt värde. Genom att lämna den trygga 

sfären banar man väg för självförverkligande, eftersom risker ställs emot de möjligheter som den 

privata kommunikationen kan medföra (Giddens, 1991).  

 I jämförelse med idealtyperna inom fält 1 och 3 kan vi konstatera att de individer 

som agerar i linje med dessa snarare går en annan väg, där det trygga inte bör utmanas eftersom 

man inte har tillit till publiken. Giddens (1991) hävdar att en aspekt av tillit är att “konfronteras 

med möjligheten till förluster”, varav misstolkningar och missförstånd i kommunikationen kan ses 

som en sådan. I takt med att dessa individer har en starkare idealiserad självbild, där yrkesidentiteten 
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går in i den privata identiteten, väljer man att inte utmana vissa beteendenormer för att minimera 

risken att uttrycket/framställningen kopplas tillbaka till polisen.  

 

5.2 Strategier för intrycksstyrning 
Av våra resultat visade det sig att samtliga intervjupersoner (8/8) vidtog säkerhetsåtgärder av något 

slag. Det som förekom oftast var anonyma konton, låsta konton och pseudonymer, men utöver 

det användes också sekretessinställningar och gränsreglering i form av grouping för att styra vilka 

som får ta del av innehållet. Då impression management handlar om hur individer använder sig av 

olika strategier för att styra intrycket av dem själva (Goffman, 1959) kan vi alltså konstatera att 

samtliga respondenter i vår undersökning medvetet använder sig av impression management-

strategier av olika slag för att styra publikens intryck av dem. Det visade sig att begränsningen av 

jaget oftast var ett resultat av yrkesrollen som polis, där den vanligast förekommande anledningen 

var en upplevd hotbild mot den tillfrågade respondenten eller folk i dennes närhet. Den upplevda 

hotbilden fungerar sedermera som ett konkret exempel på hur möjligheten att uttrycka åsikter och 

värderingar kopplat till jaget är underordnad de konsekvenser som kan tänkas medfölja som ett 

resultat av hot och trakasserier. Det blir i sin tur ett hinder på vägen till självförverkligande — något 

som bekräftar tesen om hur arbetets komplexa roll kan begränsa de livsstilsmöjligheter som finns 

tillgängliga (Giddens, 1991). Självcensur förekommer också på grund av en föreställd bild av 

publiken, där respondenterna upplever att det finns vissa förväntningar på dem att agera ‘rätt och 

riktigt’ och i enlighet med hur en polis förväntas vara, även privat, vilket stödjer tidigare forskning 

som menar att poliser upplever krav på en ökad regelefterlevnad (Lauritz, 2009).  

För att motverka detta var det flera av informanterna som upplevde en svårighet kring att 

exempelvis delta i samhällsdebatter som rör polismyndigheten, då risken är att bli marginaliserad 

till sin yrkesroll av en föreställd publik som ser på individens privata kommunikation som officiella 

uttalande från polisen (Giddens, 1991). Då detta är en typ av begränsning i den autentiska 

kommunikationen, visar det på att det finns mardrömsläsare närvarande i den föreställda publiken 

(Marwick & Boyd, 2011). Fortsättningsvis identifieras också media som ytterligare en 

mardrömsläsare, vilket bildar ännu en gräns att ta hänsyn till.  Det tyder också på (1) att vissa av 

våra respondenter upplever svårigheter i att separera frontstage och backstage i sin kommunikation, 

(2) att respondenterna upplever att publiken också har svårigheter i att separera deras frontstage 

och backstage, vilket leder till (3) att respondenterna upplever vissa förväntningar på sig att spegla 

yrkesrollens värderingar även i den privata kommunikationen. Det var också vanligt att man 

använde sig av anonyma konton på sociala medier för att inte kunna kopplas direkt till kritiska 

yttranden mot bland annat arbetsgivaren (Goffman, 1959). Våra resultat påvisade också en 
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samstämmighet hos respondenterna kring att arbetsgivaren hade föga makt att inskränka deras 

yttrandefrihet i den privata kommunikationen. Däremot gick det att identifiera ett konsekvenstänk 

hos några av respondenterna som upplevde att ‘olämpliga’ uttalanden skulle kunna leda till 

förhindrade karriärmöjligheter eller ett internt ogillande. I enlighet med Goffmans (1959) teorier 

om teamframträdande pekar det därför på att det finns konsekvenser om man avviker från de 

beteendenormer som teamet (yrkeskåren) förhåller sig till i den kollaborativa framställningen av 

jaget. På förekommen anledning vände sig några av respondenterna till avskärmade polisgrupper, 

den vanligaste var UMF (Underbetald, missnöjd och förbannad), för att kommunicera 

yrkesrelaterat innehåll. UMF kan på så vis ses som en form av gränsreglering (boundry regulation) där 

sändaren styr sitt budskap mot en idealläsare.  

En konsekvens av den självcensur som tillämpas kan tänkas gå i linje med Das och Kramer 

(2013) som pekar på hur självcensur förhindrar meningsskapande i form av socialt värde mellan 

individen och publiken, vilket tidigare forskning också visar är en vanligt förekommande typ av 

gränsreglering när individen försöker bibehålla en konsekvent identitetsbild över flera plattformar. 

Om Lauritz (2009) tes om att poliskåren blir en del av den idealiserade självbilden stämmer, är det 

därför rimligt att föreslå att det blir en del av den identitetsbild som behöver hanteras konsekvent 

även på sociala medier. Att yrkeskårens värderingar, och idén om att upprätthålla bilden av teamet, 

finns närvarande som ett filter i den privata kommunikationen kan de därför tänkas censurera det 

demokratiska och sociala värde som den privata kommunikationen potentiellt skulle kunna 

generera. Följaktligen visade det sig finnas mer komplexa grunder till i vilken utsträckning man tog 

hänsyn till yrkeskårens värderingar i den privata kommunikationen, vilket vi gör ett försök med att 

illustrera under nästa avsnitt.  

 

5.3 Intrapersonella avtal 
I enlighet med balansteorin uppstår en kognitiv dissonans när det finns två positiva element 

närvarande, och ett negativt (Crandall et al., 2007). Figur 3 visar att förhållandet mellan respondent 

(P) och polismyndighet (O) är positivt eftersom respondenten har gjort ett aktivt val att bli en del 

av polismyndigheten, vilket medför vissa upplevda- samt reella skyldigheter och moraliska 

ståndpunkter att ta hänsyn till. Polismyndigheten (O) har i sin tur ett positivt förhållande till dessa 

värderingar (X). Våra resultat visar på att respondenten inte alltid delar de värderingar som 

polismyndigheten står för, vilket ger upphov till ett negativt förhållande mellan (P) och (X). För att 

reducera den kognitiva dissonansen och uppnå stabilitet kan respondenten tänkas förhandla vissa 

villkor med sig själv, det vi har valt att kalla intrapersonella avtal. Således förändras förhållandet mellan 

(P) och (X) vilket leder till att individen upplever kognitiv stabilitet. 
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Figur 3. P-O-X modellen med intrapersonella avtal som påverkansfaktor på negativa element. 

 

De intrapersonella avtalen kan i sin tur kopplas till Goffmans (1959) teori om dramaturgisk lojalitet, att 

ge sken av att acceptera vissa moraliska ståndpunkter och inte avslöja teamets hemligheter mellan 

olika uppträdanden, och på så vis bidra till ett framgångsrikt teamframträdande som gynnar laget 

och i sin tur jaget. Figur 3 illustrerar också ett förhållande där risken att skada poliskåren, det som 

också kan ses som en del av den idealiserade självbilden (Lauritz, 2009), väger tyngre än 

möjligheterna att uttrycka sig helt ofiltrerat. De individer som anammar den här typen av beteende 

kan därför tänka sig agera i linje med fält 1 och 3 inom de identifierade idealtyperna.  

 

 
 

 

Figur 4. P-O-X modellen med minskad lojalitet som påverkansfaktor på positiva element. 

 

 



	 57	

Den dramaturgiska lojaliteten, förutsättningen för ett framgångsrikt teamframträdande, bygger i sin 

tur att det finns en stark gruppsolidaritet mellan (P) och (O) (Goffman, 1959). Figur 4 illustrerar en 

respondent som upplevde att “man har struntat i sina anställdas rop på hjälp” och uppvisade en 

minskad lojalitet vilket skapade ett negativt förhållande mellan respondenten och 

polismyndigheten. Det bidrog följaktligen till att respondenten inte längre förhandlade med sina 

värderingar och ‘upplöste’ därför det intrapersonella avtalet för att uppnå kognitiv balans. Genom 

att göra sig av med vad som kan ses som en begränsning av den egna kommunikationen såg samma 

respondent möjligheten i att “lägga korten på bordet” och utnyttja sin frontstage i principiellt syfte. 

Här väger i stället möjligheten att uttrycka det man upplever och står för tyngre än risken att skada 

bilden av teamet, och dessa individer kan därför tänkas agera i linje med fält 2 och 4 för de 

idealtyper som vi identifierat. (Giddens, 1991).  

Följaktligen kan vi konstatera att sociala medier skapar allt större behov av 

dramaturgisk disciplin och lojalitet, där olika grupper och individer i samhället i olika hög grad är 

benägna att känna sig bekväma i detta.  De nya medierna bidrar därmed på sätt och vis även till att 

synliggöra och göra människor mer medvetna om gränserna. För att koppla tillbaka till vår 

problembeskrivning berättigar resultaten av vår studie en viss kritik mot tidigare forskning inom 

personligt varumärkesbyggande, då framställningen av jaget kan medföra vissa komplexa 

konsekvenser inom kontexter som den mer administrativa forskningen inte alltid täcker. I och med 

framväxten av sociala medier har möjligheterna att uttrycka sin identitet ökat lavinartat, vilket också 

ställer högre krav på individen att hantera detta. Som tidigare redovisningar från vår studie visat 

har sociala medier bidragit till att vissa människor som innehar en ’utsatt’ yrkesposition blivit 

alltmer medvetna om gränserna mellan privat och offentlig. De intrapersonella avtalen kan därför 

ses som en trigger (i.e. utlösande element) till varför man tillämpar impression management- 

strategier online — för att skydda och upprätthålla bilden av teamet och på så vis den egna 

idealiserade självbilden (Goffman, 1959; Lauritz, 2009). 
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6. Slutsatser och framtida forskning 
I följande kapitel besvarar vi uppsatsens frågeställningar var för sig. De två första frågeställningarna 

behandlar självcensur/självförverkligande och kan ses som uppsatsens huvudsakliga delar. De två 

efterföljande frågeställningarna är av mer reflexiv karaktär, och syftade till att få en djupare 

förståelse för hur respondenterna upplevde den digitala kontext som de befinner sig i. 

 

6.1 Hur upplever individen att yrkesrollen bidrar till självcensur i 

framställning av jaget på sociala medier? 
Det tydligaste exemplet på hur yrkesrollen bidrar till självcensur är att samtliga respondenter 

använder sig av säkerhetsåtgärder online, i de flesta fall på grund av en upplevd hotbild direkt 

relaterat till deras tjänsteutövning. Dessa innefattar en rad olika åtgärder som vi har tagit upp mer 

ingående i tidigare avsnitt, bland annat pseudonymer, bildmanipulering, grouping, privata-, låsta- 

eller anonyma konton. Samtidigt kan vi också konstatera att det finns mer komplexa 

bakomliggande faktorer till varför man tillämpar intrycksstyrning. En anledning är att det man 

kommunicerar online kan komma att förknippas med yrkesrollen som polis och sedermera med 

poliskåren i sin helhet. En drivande motor i detta är att flera av informanterna i vår studie upplever 

att den föreställda publiken har vissa förväntningar på hur en polis bör vara, både i sin yrkesroll 

och privat. Det resulterar i sin tur i att man inte uttrycker sig kring ämnen som på något sätt kan 

komma att kopplas till erfarenheter eller kunskaper som polis, alternativt att man anammar de 

värderingar som anses stämma överens med vad som förväntas av en polis. Självcensur tillämpas 

också när det råder ovisshet om vem det är som tar del av det som kommuniceras, samt om det 

som kommuniceras kan komma att missuppfattas eller misstolkas, och på så vis leda till diverse 

konsekvenser. 

 

6.2 Hur upplever individen att yrkesrollen bidrar till självförverkligande i 

framställningen av jaget på sociala medier? 
Utifrån vårt resultat kan vi fastställa att intervjupersonerna upplever följande framträdande orsaker 

till självförverkligande i samhörighet med yrkesrollen. Flertalet respondenter väljer att uttrycka 

tankar och åsikter offentligt på ett eller annat vis, både genom offentliga inlägg på privata kanaler 

och/eller genom offentliga anonymiserade konton. Behovet och viljan av att driva opinion, 

framföra kritik och interagera med andra sociala medie-aktiva kollegor och makthavare är 

bakomliggande orsaker till varför dessa individer valt att framställa sig på sociala medier, vilket 

vidare visar på de möjligheter som används för att uppnå självförverkligande.  
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6.3 Hur upplever individen yrkeskårens närvaro på sociala medier? 
Individerna i vår studie ansåg att polisregionen som de själva tillhör är dåliga på att använda sig av 

sociala medier, både för att samla in tips från allmänheten som kan underlätta i deras operativa 

arbete, men också för att skapa dialog med medborgarna. Ett tema som förekom i nästan varje 

intervju var att polisens officiella kanaler skulle kunna användas mycket mer effektivt för att visa 

upp människorna bakom uniformen i syfte att påminna allmänheten om att det faktiskt är individer 

som arbetar inom organisationen, och på så vis motarbeta att ständigt marginaliseras till “den stora 

blå massan som är stygg när du kör för fort”.  

 

6.4 Hur upplever individen profilpolisers närvaro på sociala medier? 
För att besvara ovanstående frågeställning visade vi, som tidigare nämnt, två olika exempel på hur 

profilpoliser kan använda sociala medier för att göra sina röster hörda. Scott Goodwin, den så 

kallade facebook-polisen, fick mest uppskattning av respondenterna på grund av att de tyckte att 

hans värderingar speglade poliskåren, han skrev inte i affekt och belyste vardagsproblem som 

polisen ställs inför. Det andra exemplet, Peter Springare, fick mest kritik då han ansågs skriva i 

affekt, visa upp en förvrängd bild av samhället och utnyttja sin yrkesroll för den egna politiska 

agendan. Vi kan därför, utifrån resultaten, tolka det som att det är helt okej att använda sin yrkesroll 

i den egna kommunikationen om man har “rätt” värderingar, det vill säga spegla den trygghet, 

objektivitet och tilltro till alla människors lika värde som polisen ska stå för. Vidare innebär detta 

också att gränsen mellan vad man tycker i sin yrkesroll och vad man tycker som privatperson är 

subtil, vilket också visar på att yrkesrollen har en högst komplex inverkan på den egna 

kommunikationen. 

 

6.5 Framtida forskning 
Området vi har undersökt har flera olika ingångar inom medie- och kommunikationsvetenskap.  Då 

vi avgränsade oss till att undersöka individens perspektiv på hur yrkesrollen bidrar till självcensur 

och/eller självförverkligande finns det utrymme för att undersöka hur andra aktörer i vår uppsats, 

det vill säga polismyndigheten, politiker eller nyhetsmedia ser på ämnet. Det öppnar också upp för 

att mer ingående undersöka hur så kallade profilpoliser upplever den egna kommunikationen i 

förhållande till sin yrkesroll, då dessa är mer av ett extremfall inom samma problemområde. Då vår 

undersökning är begränsad till en medelstor stad i Sverige, och har något av en skev könsfördelning, 

kan framtida forskning förslagsvis göra en liknande undersökning med en större variation i urvalet 

och eventuellt i större omfattning än vad vår tid- och resursbegränsning tillät oss att göra. En annan 
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intressant ingång för framtida forskning vore att undersöka problemområdet utifrån ett 

textanalytiskt perspektiv, där man istället fokuserar på själva uttrycket i innehållet som publiceras 

online snarare än individens syn på kommunikationen. I likhet med andra snarlika uppsatser ser vi 

också att det finns en återkommande problematik i att man begränsas av sin yrkesroll, i synnerhet 

inom offentliga myndigheter där samhället har en viss uppfattning om hur anställda inom dessa 

ska vara och förhålla sig till sina yrkesroller. Det går vidare att ta ämnet och sätta det inom en helt 

annorlunda kontext, förslagsvis inom administrativ forskning eller mer företagsekonomiska 

perspektiv inom områden som personal branding.  

 

6.5.1 Brister i forskningen  
Som tidigare nämnt finns det uppenbara brister i undersökningens urval. Av våra respondenter var 

det endast en kvinna, vilket med största sannolikhet har en påverkan på uppsatsens resultat. Vi tror 

däremot inte att en jämnare könsfördelning skulle visa på några drastiska skillnader i resultaten. Då 

vi använde oss av ett snöbollsurval finns det också risk för att vi har undersökt en homogen grupp 

som delar liknande upplevelser, värderingar och världsbilder vilket också naturligtvis har en stor 

potentiell påverkan på uppsatsen. Då forskningen utgår från en abduktiv ansats finns också risken 

att man stirrar sig blind på det som går att analysera enligt det givna ramverket, och blundar för 

områden som skulle kunna vara av relevans för andra forskningsområden eller i tvärvetenskapliga 

sammanhang. Samtidigt innebär detta också att det teoretiska ramverket ger en viss förförståelse 

som är svår att bortse från, särskilt i en kvalitativ studie som denna då det handlar om att försöka 

tolka subjektiva upplevelser objektivt. 
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7. Implikationer för samhället och arbets-/ yrkesliv  
Sociala medier har fått en alltmer betydande roll i den moderna människans liv. Hur man framställer 

sig online kan å ena sidan gynna individer i sociala och kulturella anseenden samt medföra 

identitetsskapande, medan det samtidigt skapar en problematik kring var gränsen mellan att 

kommunicera som privatperson kontra yrkesverksam går. Denna studie har bidragit till en djupare 

förståelse för hur operativt yrkesverksamma inom polisen reflekterar kring användande av sociala 

medier privat i förhållande till deras yrkesroll som statliga myndighetsutövare. Genom att 

djupgående undersöka vad individer inom polismyndigheten anser om ämnesområdet kan vi 

konstatera att det råder en diffus gränsdragning mellan den privata kommunikationen och den 

offentliga som framställs privat i enlighet med yrkesrollen. Vi har identifierat att självreglering kring 

uttryckssätt sker på sociala medier, med anledning till bland annat hotbilder. Vår studie ger vidare 

en inblick i de förväntningar som individen uppfattar att den har på sig utifrån allmänheten, media 

och yrkesgruppen, vilket i sin tur har en inverkan på den privata kommunikationen. Samtidigt som 

de förväntas vara en av Sveriges yttersta auktoriteter så är de medborgare med viktiga insikter och 

erfarenheter som i sin tur har ett socialt och demokratiskt värde för samhällsdebatten. 

Följaktligen bidrar uppsatsen till att ge en djupare insikt i vilken utsträckning yrkesrollen 

kan påverka privatlivet. Studien är intresseväckande och relevant i den mån att diverse offentliga 

organisationer samt yrkesgrupper får en större medvetenhet om hur yrkesverksamma inom en 

samhällsviktig myndighet reflekterar kring sin privata kommunikation online i samhörighet med en 

självidealiserad identitetsbild till yrkesrollen. Undersökningen har förhoppningen att väcka tankar 

och åsikter kring ämnesområdet hos yrkesverksamma i den offentliga sektorn, primärt 

polismyndigheten, med syfte för självreflektion och ökad kunskap samt medvetenhet om kollegors 

upplevelser. Vidare ger studien och dess resultat en mer familjär och mänsklig sida av en yrkesgrupp 

som annars ses som hård och avlägsen, vilket kan ha en positiv inverkan på samhällets syn på 

yrkeskåren i stort, som i sin tur kan medföra en större tillit till organisationen och dess anställda.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumanual 
Vi är två studenter, Clautidia Waked och Linus Jonsheden, som studerar information och PR på 

Karlstads universitet. Syftet med denna studie är att undersöka vad poliser har för åsikter och 

upplevelser av användning av sociala medier som privatperson i förhållande till yrkesrollen.  

 

Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och uppgifterna som 

insamlas kommer inte att användas för något annat syfte än för forskning. Forskningsresultatet 

kommer att presenteras i en C-uppsats som offentliggörs januari 2018. Du har rätt att när som helst 

under studien avbryta ditt deltagande. Har du några frågor om det som precis nämnts? 

 

Intervjuguide 

Vem är skådespelaren? 

Allmänna frågor/Inledande frågor 

• Lite bakgrundsfrågor:  

• Kan du tala om din ålder?   

• Kön?  

• Befattning?  

• Hur länge har du arbetat som polis? 

• Kan du berätta lite om din bakgrund?  

• Kan du berätta lite om din väg till polisyrket?  

• Vad är det som driver dig till att vara polis? 

• Hur brukar omgivningen reagera när du i det civila livet berättar att du är polis? 

 

Berätta lite om dig själv och hur du använder dig av sociala medier 

• Hur många sociala medie-konton har du? 

• Hur pass aktiv är du på dessa sociala medier? 

• Brukar du använda dig av sociala medier när du är i tjänst? 

• Ex. Har du någonsin lagt upp en bild på dig själv i uniform privat? 

• Brukar du skriva inlägg/be någon publicera något på din polisregions Facebook-sida? 

• Berätta lite om hur din yrkesroll som polis påverkar dig som privatperson? 
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Frågor om Frontstage/backstage 

Självförverkligande 

• Hur upplever du dig själv online?  

• Vad upplever du för möjligheter i att kommunicera i sociala medier som privatperson? 

• Hur tror du att din yrkesroll som polis skulle kunna förändras (positivt) genom en aktiv 

närvaro/din aktiva närvaro på sociala medier? 

• Upplever du att du gör/skulle kunna göra skillnad genom din privata aktivitet i sociala 

medier? 

 

Självcensur  

• Upplever du att du kan uttrycka dig fritt på sociala medier? Om ja; Vad är fritt för dig? 

• Ev. följdfråga; Gilla, dela, streama, kommentera, publicera etc 

• Upplever du begränsningar i hur du kommunicerar i sociala medier som privatperson? 

Berätta! 

• Upplever du att det finns material som är mer känsligt att kommunicera i dina privata 

kanaler? Vad/varför? 

• Vidtar du några säkerhetsåtgärder för att skydda dina konton? Vilka/varför? 

 

Vem är publiken? 

Extern påverkan 

• Hur påverkar samhällsdebatten om polisen (exv våldtäkter, gängkriminalitet etc) hur du 

kommunicerar privat? 

• Vilka förväntningar upplever du finns på dig från allmänheten/yrkeskårens sida i 

kommunikationen som privatperson? 

 

Yrkeskåren 

• Hur upplever du poliskårens närvaro i sociala medier? 

• Exempel: Det finns en hypotes om att polisens ökade närvaro på sociala medier har gett 

ett ökat förtroende för yrkeskåren. Vad tänker du när du hör det? 

 

Profilpoliser 

• Vad tänker du på när du hör ordet “profilpolis”?  

• Hur ser du på att ‘profilpoliser’ använder sin yrkesroll (maktposition) för att framföra 

personliga eller privata åsikter? 
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• ex. Vad anser du om Peter Springares aktivitet på sociala medier? (Inlägg visades som 

exempel) 

• ex. Vad anser du om Scott Goodwins (Facebookpolisen) aktivitet på sociala medier? (Inlägg 

visades som exempel) 

 

Är det något du vill tillägga eller något viktigt vi har glömt att fråga om? 

 
Bilaga 2. Scott Goodwins Facebook-inlägg 
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Bilaga 3. Peter Springares Facebook-inlägg 
 

 


