
Jane Jeanet Olsen Madsen 

Maj Bjerregaard Hviid Jeppesen 

Afleveringsdato: 8. oktober 2013 
Vejleder: Marta Karolina Olsen

Antal anslag: 272.638 ( 119,8 normalsider) 
Sider: 119
CM(kom.) Kandidatafhandling
Copenhagen Business School oktober 2013

Politiet rykker ud på de sociale medier
- En analyse af politiets anvendelse af Facebook og Twitter

The Police Patrols on Social Media



1 

ABSTRACT 

During the recent years social media has become the main communication- and information channel for 

young people and it is through these media that they communicate with their friends and family and gather 

information. Twitter and Facebook are especially popular within this target group.  

In 2012 the Danish Police Force joined the social networks Twitter and Facebook. The main purpose was to 

reach the young Danes and to improve the Police’s image by being a more modern organization. The 

Danish Police feels they need to be where the young people are to better communicate with them and 

have therefore expanded their communication channels to use the web 2.0 media Facebook and Twitter. 

The purpose of this thesis is to conduct an analysis of the Danish Police’s communication on social media 

and how this communication affects the dialogue and the relationship between the Danish Police and the 

young Danes. The theoretical framework used for the analysis is branding, where we apply storytelling and 

rhetoric to analyze the Danish Police’s social media communication. We have chosen to look at the Police’s 

Facebook updates and tweets as small stories, which all together makes up the corporate story of the 

Danish Police. We conducted two focus groups interviews with the aim of getting an understanding of 

young people’s opinion about the Police, and about their Facebook updates and tweets. 

We find it interesting that the Danish Police Force now communicate through Facebook and Twitter to 

reach the young Danish population as the communication channel is new for the Police force and because 

they are entering new platforms where the stream of communication is different than the classic 

communication channels. 

The main findings of the analysis are that there is a big difference in which kinds of Danish Police’s stories 

the young people found positive. In particular, “The Good Story” and service updates are positive stories 

for the Police and these can make their ethos more positive in the eyes of the young Danes. Furthermore, 

the analysis and the conduction of the focus groups showed that there are very different opinions about 

the use of the language and humor in both Facebook updates and tweets, and about what kind of 

information is appropriate from the Police. All in all, the results of the analysis show that the dialogue and 

the relation between the young people and the Danish Police can be influenced to be more positive and 

negative. In conclusion, this analysis has the outcome that the Danish Police can use the social media 

Facebook and Twitter to communicate successfully with the young Danes. However, they have to be aware 

of the limitations of communicating as an authority on the two social channels. In the long run, the 

communication with the young people in Denmark can improve the Danish Police’s image and reputation if 

they are constantly aware of how the young Danes’ communicate through these media and make sure to fit 

into the communication patterns that the users have with their social media network, family and friends.  
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1. PROBLEMSITUATION 

Sociale medier er i de senere år blevet en stor del af unges hverdag, og det er her de kommunikerer med 

deres venner og familie samt holder sig opdateret omkring nyheder. Især Facebook og Twitter har vundet 

indpas som de unges primære kommunikations- og informationskanaler, og 4 ud af 5 unge danskere i 

alderen 16-44 år bruger i gennemsnit sociale netværkstjenester (Danmarks Statistik, 2011, s. 2).  

Facebook startede som et socialt netværk, hvor amerikanske universitetsstuderende interagerede med sine 

venner. Brugen af platformen er vokset eksplosivt, og Facebook har nu over 1 milliard aktive brugere 

verden over (Facebook 1), og over halvdelen af den danske befolkning har en profil på siden (Web 1). 

Facebook benyttes dog ikke kun af privatpersoner. Mediet bruges nu mere og mere som 

kommunikationskanal af virksomheder, organisationer og myndigheder til at kommunikere til deres kunder 

samt potentielle kunder. Modsat Facebook var Twitter fra start af et informationsnetværk. Twitter bruges 

til at holde sig opdateret omkring forskellige interesser, og man følger her især kendte personer og 

interesseorganisationer. Twitter er i stadig større vækst, og har nu over 200 millioner brugere over hele 

verden (Bay, 2012). 

Politiet rykkede ind på de sociale medier i starten af 2012, med det formål at gå i mere direkte dialog med 

specielt de unge borgere, som af Rigspolitiets kommunikationschef Jens Gregersen beskrives som værende 

i alderen 18-44 år (Gregersen, 2013). Dette er et led i politiets kommunikationsstrategi, hvor der står at 

dialog skal være grundlaget for politiets kommunikation (Rigspolitiet a). 

Politiets første officielle Facebookside, Rigspolitiet, blev oprettet den 25. januar 2012 og Nordsjællands 

Politikreds rykkede ind på Facebook senere samme år, den 9. september 2012 (Gregersen, 2012; Facebook 

Politi, 2013). Disse to Facebooksider var pilotprojekter, som skulle køre et år. Facebooksiderne blev en 

succes for politiet, og de besluttede at bibeholde siderne og opfordre flere kredse til at følge trop 

(Gregersen, 2013). 

Politiets indtræden på Twitter skete også i løbet af 2012, og de første tweets fra politiet blev lavet af 

Københavns Politi under gadefestivalen Distortion den 30. maj 2012 (Forum for samfundets beredskab, 

2013). Oprettelsen af Twitterprofiler, er gået hurtigere end Facebooksider, og der var pr. 1. maj 2013 8 

politikredse tilstede på Twitter, og de sidste kredse følger trop i resten af 2013 (Elkjær, 2013; Gregersen, 

2013).  

 

Ved at benytte de sociale medier som ny kommunikationskanal, vil politiet vise, at de er en moderne og 

dynamisk organisation (Rigspolitiet b, 2011, s. 2). Politiet anvender derved Facebook og Twitter til at 

brande politiet som en virksomhed, som følger med tiden, og er hvor de unge er. Den førte kommunikation 
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på Facebook og Twitter, opdeles af Rigspolitiets kommunikationschef i følgende fire kategorier (Gregersen, 

2013): 

• Direkte dialog om regelændringer 

• Borgerinvolvering til opklaring 

• Styrkelse af krisekommunikation 

• Forbedre omdømme 

 

Sættes politiets formål ind i et brandingperspektiv, finder vi det især interessant at se, hvordan politiet 

benytter forskellige historier og sproglige virkemidler for at skabe dialog og forbedre relationen til de unge. 

 

Når politiet indtræder på de sociale medier, træder de ind på usikker grund, da der gælder nogle præmisser 

på medierne. Der gælder nogle helt nye spilleregler, hvor politiet skal finde deres rette plads som en 

magtinstans under den udøvende magt i et online univers, hvor alle har en stemme, og hvor alle 

informationer kan gemmes og spredes viralt med lynets hast. Tidligere har politiet kun gjort brug af 

envejskommunikation, hvor der var den traditionelle afstand mellem afsender og modtagerne. På 

Facebook og Twitter opbrydes det traditionelle mønster, og politiet kan her miste den fuldstændige kontrol 

over deres historier. 

 

Eftersom politiet bevæger sig ud på nye græsgange, og bliver en del af mange unges daglige interaktioner, 

mener vi, at det relevant at se på, hvordan politiet kan bruge disse sociale medier som 

kommunikationskanaler, og hvordan politiet klarer de nye udfordringer for at opnå den ønskede dialog og 

omdømmeforbedring hos de unge borgere.  

Anskues dette ud fra et brandingperspektiv, ser vi det som yderst interessant at undersøge, hvordan 

politiet fortæller deres historier samt hvilke resultater dette medfører. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Ud fra ovenstående problemfelt, har vi udledt følgende problemformulering: 

 

Med udgangspunkt i et brandingperspektiv, hvorfor er det så interessant for politiet som ordensmagt at 

benytte de sociale medier som en ny kommunikationskanal til de unge? Og hvilken betydning har denne 

kommunikation på dialogen og relationen mellem de unge og politiet? 
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1.2 BEGREBSAFKLARINGER OG DEFINITIONER 

I dette afsnit defineres de mest anvendte ord og begreber i specialet, for at der ikke skal være tvivl omkring 

forståelsen. Begreberne defineres, for at der er en almen forståelse for begrebernes betydning i gennem 

specialet.  

 

De unge 

I specialet bruges benævnelsen de unge for danske borgere i alderen 18-44 år. Dette er Rigspolitiets egen 

definition af de unge (Gregersen, 2013). 

 

Interessant 

Adjektivet interessant forstås således: Relevant og fordelagtigt.  

 

Sociale medier 

I dette speciale dækker begrebet sociale medier over Facebook og Twitter, idet politiet kun benytter disse 

to. 

 

Dialog 

Dialog kommer fra det græske ord dialogos, som betyder samtale og en udveksling af argumenter (Den 

store danske 3). Den danske ordbog beskriver dialog som en:  

 

”samtale mellem to (eller evt. flere) personer eller parter” (Ordnet 1, 2013) 

 

Herved forstår vi dialog som en samtale, altså en udveksling af meninger og ord mellem to eller flere 

personer. For at der er en dialog til stede, skal der derved være en tovejskommunikation, hvor begge parter 

taler. 

 

Relation 

Ifølge Den danske ordbog betyder relation en kontakt eller forbindelse mellem to eller flere parter (Ordnet 

2, 2013). Derved er der et naturligt forhold mellem mindst to parter, som har en relevans i forhold til 

hinanden. 
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Engelske termer 

I specialet benytter vi mange engelske termer. Vi benytter disse ords engelske benævnelser, da ordene 

oftere benyttes i deres engelske form i daglig tale. Derudover mener vi, at de danske oversættelser ikke er 

dækkende nok, og ikke giver den samme betydning, som når de benyttes på engelsk. 

De mest benyttede engelske termer er: 

- Like 

- News Feed 

- Tweet Feed 

- Timeline 

- (Re)Tweet(s) 

- Hashtag 

- Brand 

- Storytelling 

- Corporate story 

 

1.3 AFGRÆNSNING 

For at kunne besvare på problemformuleringen og indsnævre vores fokusområde, har det været 

nødvendigt at foretage visse fravalg. Disse fravalg nævnes i det følgende. 

 

1.3.1 UDVÆLGELSE PÅ DE SOCIALE MEDIER 

Vi har foretaget et fravalg i forhold til hvilke Facebook - og Twitterprofiler, der vil blive brugt i analysen. Der 

findes to politi Facebooksider: Rigspolitiets officielle side og Nordsjællands politikreds’ side. Gennem dette 

speciale fokuserer vi kun på Rigspolitiets Facebookprofil. Dette valg har vi taget, fordi vi mener, at 

Rigspolitiets side er mere relevant, da opdateringerne er landsdækkende og derved mere generelle.  

På Twitter, er der modsat Facebook, otte politikredse at se på, som alle tilsammen kommer landsdækkende 

ud. Vi har derfor valgt at kigge på og analysere alle politiets Twitterprofiler, da det giver os mulighed for at 

foretage nogle generelle iagttagelser. Efter at have fulgt de forskellige kredse samt Rigspolitiet på Twitter, 

er det tydeligt at se, Rigspolitiets Twitterprofil er mindre aktiv end kredsenes.  

 

De udvalgte tweets, er udtaget fra de otte politikredse samt Rigspolitiet, og er blevet udtaget fra en periode 

fra 1. maj til 30. juni 2013. Der er udvalgt et bredt udsnit fra disse to måneder, eftersom at tweetsne i de 

forgange og efterfølgende måneder har samme formål, og for at data ikke blev for stor. Samme 
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fremgangsmåde er brugt i forhold til Rigspolitiets Facebookside. Dog har vi her lavet et udsnit af 

statusopdateringer fra en længere periode, nemlig 1. april til 30. juni 2013. På Facebook bliver der ikke 

opdateret flere gange dagligt, som på Twitter, og politiet har derved ikke lavet lige så mange Facebook 

opdateringer. Dette bliver beskrevet yderligere i kapitel 6. 

 

1.3.2 DET INTERNE PERSPEKTIV 

Vi har i vores problemformulering valgt at der lægges op til at analysere politiet i et eksternt 

brandingperspektiv. For at kunne gå i dybde med analysen og besvarelsen af problemformuleringen, har vi 

fravalgt, at se på hvilken effekt den eksterne branding har internt i organisationen. Vi er dog klar over, at 

når politiet foretager sig noget kommunikativt eksternet, påvirker det også organisationen internt.  

 

1.3.3 RETURN ON INVESTMENT 

Det er blevet vigtigt for virksomheder at måle deres brug af sociale medier med ROI, Return on Investment 

(Powell et al., 2011, s. 37). Hvordan ROI udregnes præcist er en større diskussion, da der er delte meninger 

indenfor branchen. Men det handler her om at måle i kroner, hvad en virksomhed får ud af den brugte tid 

og ressourcer ved at være til stede online. ROI er ledelsesredskab, som bruges til at undersøge om de 

brugte mandetimer tjener sig ind, og om disse penge kan spares i forhold til andre former for 

markedsføring.  

Vi ser det ikke relevant at kigge på og udregne det finansielle udbytte af politiets ressourcer på 

tilstedeværelsen på Facebook og Twitter. Dette er grundet, at politiet ikke har en specifik vare at sælge, 

men derimod et brand omhandlende tryghed, og eftersom problemformuleringen lægger op til et fokus på 

dialogen og relationen mellem de unge og politiet. Dog ser vi det relevant at nævne, at politiet nu benytter 

ekstra mandetimer på deres tilstedeværelse på Facebook og Twitter. Det er relevant at se på, om disse 

timer som politiet benytter, kan betale sig i forhold til en forbedring af deres brand, og i forhold til at skabe 

mere tryghed i samfundet. Dette er et tema, som bliver diskuteret senere i specialet. 

 

1.4 SPECIALETS OPBYGNING 

For at kunne besvare problemformuleringen, har vi valgt at benytte tre teorier. Eftersom vi ser 

problemfeltet i et brandingperspektiv, benyttes branding som den overordnede paraplyteori. Under 

branding anvendes storytelling og retorik, som teorier til at besvare problemformuleringen. 

Branding anvendes til at analysere politiet som et brand. Her er især online branding relevant, idet politiet 

benytter de sociale medier til at brande sig selv, skabe et bedre omdømme samt til at komme i dialog med 
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de unge. Vi analyserer politiets kommunikation på de sociale medier ud fra teorier om storytelling, hvor vi 

undersøger, hvordan politiet fortæller deres historier på Facebook og Twitter, og hvordan disse historier 

kan være med til at skabe en dialog, samt påvirke relationen mellem politiet og de unge. Som supplerende 

teori, anvendes retotik til at analysere hvilket ethos, de unge tillægger politiet.  

Udover disse tre teorier, har vi indsamlet empiri i form af et kvantitativt spørgeskema, to kvalitative 

fokusgrupper, samt et kvalitativt interview med Rigspolitiets kommunikationschef. Denne empiri benyttes 

sammen med teorierne i specialets empiriske analyse og diskussion. 

Følgende model, viser strukturen i specialet: 

 
 

 

2 HVAD ER SOCIALE MEDIER? 

I dette kapitel redegøres for, hvad de sociale medier er. For at kunne beskrive de sociale medier, skildres 

først web 2.0, som er grundlaget for de sociale mediers tilblivelse. Efterfølgende beskrives Facebook og 

Twitters historier samt formål. Dette er relevant, fordi Facebook og Twitter anvendes som politiets to nye 

kommunikationskanaler. Her bevæger politiet sig ind på et web 2.0 medie, hvor de førhen benyttede 

envejskommunikation og web 1.0 medier.  

 Kapitel 1: Introduktion 

 Kapitel 2: Hvad er sociale medier 

 Kapitel 3: Metode 

 Kapitel 4: Hvad er sociale medier 

 Kapitel 7: Analyse 

 Kapitel 9: Konklusion 

  Kapitel 8:Diskussion 

Figur 1. Kilde: egen tilvirkning 

 Kapitel 10: Perspektivering 

 Kapitel 5: Teori 

 Kapitel 6: Tematiseringer 
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2.1 FRA WEB 1.0 TIL WEB 2.0 

I slut 1990’erne blev internettet mere og mere udbredt, og der var en stigning i almindelige menneskers 

indtræden på internettet; med egne hjemmesider samt andre envejskommunikationssider såsom officielle 

encyklopædier etc. Denne periode kaldes web 1.0 (Kaplan og Haenlein, 2010).  Måden at bruge internettet 

på ændredes i det nye årtusinde: encyklopædier blev til Wikipedia, hvor alle har indflydelse i indholdet, og 

private hjemmesider blev til blogs. Ved den første Web 2.0 konference i 2004 døbte Tim O’Reilly dette 

”nye” internet web 2.0 (O’Reilly, 2005). Web 2.0 refererer til koncepter som brugerselvstændiggørelse, 

samarbejde, aktiv deltagelse, fildeling, social networking etc. Alt i alt, finder der en stærk brugeroplevelse 

og -aktivitet sted på web 2.0 (Chiang, Huang og Huan, 2009, s. 1350) (Se Bilag 1 for oversigt over web 1.0 og 

2.0). 

 

2.2 SOCIALE MEDIER 

Ifølge Andreas Kaplan og Michael Haenlein (2009) er web 2.0 platformen for sociale medier, som i sig selv 

også er platforme. Kaplan og Haenleins tekniske definition af sociale medier er: 

 

“Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological 

foundations of web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content” (Kaplan og 

Haenlein, 2009, s. 61) 

 

User Generated Content er, ifølge Kaplan og Haenlein, de forskellige medieindhold, som er offentligt 

tilgængelige, og som er lavet af brugere. De sociale medier er derved interaktive platforme, hvorpå 

individer og fællesskaber deler, skaber sammen, diskuterer og ændrer medieindhold (Kietzmann et al., 

2011, s. 241).  

 

Politiet har valgt kun at benytte Facebook og Twitter. Der findes dog andre sociale medier, hvor brugerne 

skal lave en profil for at være en aktiv del af netværket. Dog kan man på de sociale medier som Youtube, 

blogs og wikis læse og se andres indhold uden at have en brugerprofil. Vil en bruger derimod selv lægge 

ting op eller deltage i samtaler, skal man oprette en brugerprofil. Dette er tilfældet ved sociale medier som 

Instagram, Twitter og Facebook. Disse kan kun benyttes, hvis man opretter en profil, accepterer 

brugerbetingelserne og udfylder data omkring sig selv (Boyd og Ellison, 2008). Derfor vil der altid være folk, 

som ikke er en del af de sociale online netværk, enten fordi de ikke bruger internettet og derved ufrivilligt 
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ikke er med, eller fordi de ikke vil benytte disse medier. Der findes derved en frivillig eller ufrivillig 

ekskludering.  

Dog mener politiet ikke, at der finder en betydningsfuld ekskludering sted på Facebook og Twitter, idet der 

er en stor andel af ældre borgere, som benytter internettet, og derved har muligheden for at følge politiet 

på de sociale medier: 

 

”Men som jeg sagde før, over de sidste 3 måneder er der noget der ligner 97 % af den voksne danske 

befolkning, som har brugt mobiltelefoner. Så selvom man er 85 år, kan man altså også godt bruge 

mobiltelefon. Hvis vi prøver at kigge på udviklingen, når vi snakker sociale medier, ja det bliver mindre og 

mindre jo ældre man bliver, men der er trods alt også, selvom man er +75, folk der bruger sociale medier.” 

(Gregersen, Bilag 2, s. 25, linje 3-7) 

 

2.2.1 POLITIETS FORMÅL PÅ DE SOCIALE MEDIER 

Politiet er indtrådt i et nyt online univers, hvor de sammen med andre brugere skaber indhold. Her ophører 

den traditionelle envejskommunikation, som politiet førhen har benyttet. Nu hvor politiet deltager i en 

social interaktion, har de nogle klare formål for indsatsen og formodninger om, hvad der skal 

kommunikeres ud. Men for politiet som ordensmagt har tilstedeværelsen på de sociale medier dog nogle 

begrænsninger og nogle retningslinjer i forbindelse med kommunikationen mellem dem og borgerne. 

Politiet har på deres Facebookside og på deres Twitterprofiler ret til at slette indlæg der er 

diskriminerende, stødende, har kommerciel karakter eller er i strid med lovgivningen. Yderligere er det ikke 

muligt for borgerne at lave anmeldelser, tippe eller alarmere politiet (Politi a).   

Eftersom politiet har opnået succes på Facebook og Twitter (Gregersen, 2013), formoder vi, at der er 

borgere, som gerne vil have de informationer, som politiet stiller til rådighed. Dog er der mange, der ikke 

følger politiet på de sociale medier, og derfor fravælger at få information fra politiet. Ved at se på hvordan 

og hvilke informationer politiet fremstiller på de sociale medier, kan der skabes en forståelse for, hvorfor 

folk gerne vil følge dem på Facebook og/eller på Twitter. 

Hovedformålet med politiets onlinepolitik er, at de vil være en moderne virksomhed, og de ønsker. 

yderligere at (Rigspolitiet b, 2011, s. 1-2): 

• Borgerne skal kunne interagere med politiet elektronisk 

• Dele viden om politiet og politimæssige forhold, forebyggelse og efterforskning 

• Skabe debat og dialog 

• Levere service i øjenhøjde med borgerne 

• Nyhedsformidling 
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Ovenstående formål stemmer overens med James E. Porters beskrivelse af formålet på de sociale medier, 

hvor det især handler om at dele og om social interaktion. Formålet behøver derved ikke være økonomisk i 

form af udveksling af penge, som det også ses i politiets tilfælde. Formålet er derimod ofte bygget på 

deltagelse, på deling og på en følelsesmæssig enighed. James E. Porter uddyber, at der skal være en værdi 

fra enten afsenderen eller modtageren i produceringen, distribueringen eller udvekslingen af tekster på 

web 2.0 medierne (Porter, 2010, s. 176). 

 

”Somebody has information; somebody else needs it. Somebody wants to express a feeling; somebody else 

needs to feel it.” (Porter, 2010, s. 176) 

 

I forhold til politiet, betyder Porters pointe, at politiet skal benytte de sociale medier, fordi de har et 

specielt budskab, de vil ud med, eller fordi de ønsker en bestemt reaktion. Derved er retorik vigtig på for 

politiet på de sociale medier, i og med at politiets budskaber og informationer skal formidles videre, så det 

ønskede formål og handlinger opnås. 

 

2.3 HVAD ER FACEBOOK? 

Følgende afsnit giver en introduktion til Facebook, og de dele af det sociale netværk, som har relevans i 

forhold til vores problemfelt og problemformulering. Det er relevant at belyse Facebooks historie, fordi 

mediet er gået fra at være et universitetsnetværk, til nu at være et mere kommercielt medie, hvor folk 

interagerer med og får informationer fra både venner, organisationer og kendte. Nu indgår privatpersoner i 

en strøm og et netværk, hvor private ting som feriebilleder og babybilleder blander sig med reklamer og 

politiske oplysninger. Ved at politiet indtræder på dette medie, blander de sig nu også i den strøm, som 

både er fyldt med kommercielle og personlige oplysninger. 

 

2.3.1 FACEBOOKS HISTORIE 

Platformen Facebook blev startet af den amerikanske Harvardstuderende Mark Zuckerberg, og kan dateres 

helt tilbage til 2003. Zuckerberg lavede mange programmer, med det formål at se, hvordan folk var 

forbundet igennem netværk (Kirkpatrick, 2010, s. 26). 

Zuckerbergs projekt TheFacebook.com gik i luften 4. februar 2004. Projektets formål var, at folk kunne dele 

informationer på Harvard, og Zuckerberg ville have, at alle kunne få informationer om, hvad der foregik, og 

hvad andre lavede (Kirkpatrick, 2010, s. 29). Han skabte derved et basalt kommunikationsværktøj. 
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Harvard studerende kunne oprette en profil med tilhørende billede samt udfylde blandt andet 

forholdsstatus, favoritbøger og politiske holdninger. Derefter kunne man se sit sociale netværk udfolde sig 

online.  

I april 2004 blev Thefacebook oprettet som en virksomhed, og i samme år begyndte Apple at sponsorere sig 

ind på Thefacebook. Apple gav 1$ til virksomheden for hver bruger, som trykkede like på Apples side. 

I november 2004, have Thefacebook en million brugere (Ibid.).  I efteråret 2005 havde Thefacebook skiftet 

navn til Facebook og var tilgængeligt for alle universitetsstuderende landsdækkende. 

26. september 2006 åbnede Facebook op for tilmeldinger for resten af verden (Facebook 2), og der blev 

oprettet 20.000 nye brugere om dagen (Kirkpatrick, 2010). Facebook har annonceret, at der den 4. oktober 

2012 var mere end 1 milliard aktive brugere af siden (Facebook 1). 

 

2.3.2 FACEBOOKSIDER 

I 2007 opfandt Facebook de såkaldte Facebooksider. En Facebookside giver en stemme til brands, 

organisationer, sportshold, film, ngo’er og lignende, som ved at have en Facebookside kan deltage i 

samtaler med Facebookbrugerne (Facebook 3). Facebook beskriver formålet ved Facebooksider således: 

 

“Facebook Pages give you a more dynamic relationship with the public figures and organizations you are 

interested in.” (Facebook 3) 

 

2.3.3 HVAD FOREGÅR PÅ FACEBOOK? 

Facebook er en platform, hvor alle brugere indgår i flere netværk og relationer. Hver bruger af Facebook 

danner sit eget online sociale netværk ved at tilføje venner. Nu flere venner en bruger tilføjer på Facebook, 

nu større bliver brugerens netværk derved også. Enhver bruger og Facebookside kan foretage mange 

forskellige aktiviteter, som: 

• Skrive statusopdateringer 

• Kommentere på andres aktiviteter 

• Lægge billeder og videoer ud 

• Dele sider eller andet indhold 

• Like andres opdateringer, billeder eller sider 

• Chatte eller sende beskeder til andre brugere 
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Alle disse aktiviteter som foregår på Facebook har potentiale til at komme op på ens venners News Feed. 

Der kommer her status, billeder etc. frem som en bruger aktivt har valgt at følge på Facebook, og 

aktiviteter som berører ens venner. Derved viser ens News Feed, ikke kun hvad ens netværk foretager sig, 

men også hvad ens netværks netværk foretager sig, hvis det berører den person man har til fælles. Dog er 

det vigtigt at nævne, at ikke alt kommer frem i en brugers News Feed. 

 

Udover News Feed har hver enkelt bruger og Facebookside sin egen Timeline, hvor ens opslåede status og 

billeder ses. Man kan derudover vælge, om andre kan skrive på ens Timeline. Det er ikke muligt at skrive på 

selve Politiets Facebooksides Timeline, men man kan kommentere på de forskellige opslag, som politiet 

laver. Ifølge Jens Gregersen er dette hovedsageligt fordi de 

 

”… gerne vil undgå, at borgerne bruger væggen til alarmering, tip og anmeldelser, er der en væsentlig 

grund: Indlæg på en offentlig myndigheds væg betragtes forvaltningsretligt som en borgerhenvendelse på 

lige fod med almindelig post, e-mail, telefon eller personlig henvendelse… ” (Gregersen, 2012). 

 

Politiet skulle derfor tage nogle konkrete lovmæssige forbehold, da de bevægede sig ind på Facebook.  

Under retningslinjer på Rigspolitiets Facebookside står, at de ikke går ind og svarer på folks kommentarer, 

dog gør de i særligt udvalgte tilfælde. Jens Gregersen beskriver, hvordan loven er forskellig i forhold til 

Rigspolitiets og de mange politikredses kommunikation. Han uddyber, at Rigspolitiet ikke må svare folk 

tilbage på spørgsmål eller indvendinger som omhandler de specifikke kredse. Det er kun de lokale kredse, 

som må besvare sager omkring deres område. Dette er en vigtig faktor i, hvorfor Rigspolitiet ikke kan/må 

svare borgerne på deres kommentarer på Facebooksiden. Dog uddyber Gregersen også at, at det især 

handler om ressourcer: 

 

”Der kan man så samtidig sige, at det vi er voldsomt nervøse for er, at hvis vi begynder at gå for meget i 

dialog med borgene på Facebook, hvor meget ressourcetræk der rent faktisk kommer i halen på det. Og det 

kan vi allerede nu se, at de bliver voldsomt stort.” (Gregersen, Bilag 2, s. 16, linje 14-16) 

 

Politiet har også mulighed for at gå ind og fjerne eventuelle kommentarer. Dette er dog kun sket få gange. 

Kommentarerne der er blevet fjernet, har enten indeholdt personfølsomme oplysninger eller været direkte 

strafbare, såsom trusler eller lignede (Gregersen, Bilag 2, s. 16). 

Derudover har Rigspolitiet seks gange i deres Facebooks levetid haft nogle chatseancer, hvor der har siddet 

et team og svaret på spørgsmål i nogle timer(indtil juli 2013). Dette var planlagte spørgetimer, som politiet 
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kommunikerede ud om på Facebooksiden. Politiet har efterfølgende lagt spørgsmål og svar ud på 

www.politi.dk under en fane med Spørgsmål og svar. 

 

2.3.4 FACEBOOKS ALGORITMER 

Der er pr. 23. juli 2013 60.594 brugere på Facebook som har liket Rigspolitiets Facebookside. Dette betyder 

dog ikke at de tusindevis af personer får alle politiets indlæg på Facebook. Dette er grundet at Facebook 

arbejder med nogle algoritmer. Facebooks algoritmer var førhen kendt som edgerank, hvilket var en speciel 

formel, Facebook brugte til at udregne hvilket engagement de forskellige aktiviteter på Facebook har. Jo 

højere engagement en aktivitet havde, nu mere udbredt blev denne aktivitet på folks News Feed (Web 2).  

Der har været diskussioner omkring Facebooks edgerank, og om hvorvidt det findes. Det er nu blevet 

bekræftet at edgerank ikke findes længere, og edgerank er blevet erstattet at en mere kompleks algoritme, 

en såkaldt News Feed algoritme (McGee, 2013). 

 

”With all of that going on, Facebook says that the typical user has about 1,500 stories that could show in 

the News Feed on every visit.” (McGee, 2013) 

 

Citatet fra Matt McGee betyder, at alle indlæg, kommentarer etc. har potentiale til at komme frem på alle 

Facebook brugeres News Feed. Det er dog langt fra alle tænkelige aktiviteter, som kommer frem hos hver 

enkelt bruger, fordi Facebooks algoritme udvælger, ifølge Matt McGee og Michael Lemberg, hvilke 

aktiviteter som vises på en brugers News Feed (McGee, 2013, Lemberg, 2013). 

Facebooks algoritme betyder for politiet, at des flere brugere der viser engagement for politiets status og 

billeder, desto større er sandsynligheden for, at aktiviteterne kommer frem på dem der liker politiets sides 

News Feed. Derudover betyder algoritmen også, at hvis en bruger er ven med en person som deler, liker 

eller interagerer med politiet på Facebook, kan brugeren muligvis få vist disse aktiviteter på sin egen News 

Feed. Dette betyder, at politiet kan komme endnu bredere ud med sine budskaber end kun til de faste 

følgere. 

 

Eftersom man kan dele andres indhold på Facebook, kan mediet ses som et informationsdelings medie. Så 

snart noget er lagt på Facebook, kan det sprede sig med lynets hast. Denne hurtige virale spredning af 

informationer gør, at mange mennesker kan få samme oplysning på meget kort tid. Også selvom man som 

bruger ikke selv er aktivt interesseret i bestemt brand, kan man blive udsat for brandets image og 

informationer ganske hurtigt alligevel, når andre deler det. Denne hurtige virale spredning er en af de 
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væsentligste grunde til, at politiet har valgt at benytte Facebook som ny kommunikationskanal. Jens 

Gregersen beskriver: 

 

”… Vi gerne vil have fat på rigtig rigtig mange på en gang, så er der kun en vej frem, og det er mobile 

enheder. Så dét her handler i sidste ende om at bygge en portefølje op, sådan så vi kan ramme så mange 

borgere som overhovedet muligt på en gang. ” (Gregersen, Bilag 2, s.11, linje 20-22) 

 

2.4 HVAD ER TWITTER? 

Twitter er det andet sociale netværk, hvor det danske politi er til stede. Det er relevant at beskrive Twitters 

historie, fordi Twitters idegrundlag er baseret på politiets korte og præcise måde at kommunikere på. På 

Twitter er der her en blandet strøm af private, kommercielle og politiske informationer, og politiet indgår 

nu som en del af den strøm. I følgende afsnit kommer en kort introduktion til Twitters tilblivelse, de 

forskellige brug at Twitter samt mediets formål. 

 

2.4.1 TWITTERS HISTORIE 

Det sociale medie Twitter blev opfundet af Jack Dorsey, Evan Williams og Biz Stone i marts 2006, og Dorsey 

udsendte det første tweet den 21. marts samme år (Socialnomics, 2013). Jack Dorsey havde igennem sin 

barndom været fascineret af politiets måde at kommunikere med hinanden over radioen på.  Dorsey var 

især imponeret over politiets korte og præcise måder at fortælle et budskab på, og han lyttede ofte med på 

politiradioen (Long, 2013). Dorsey blev inspireret af politiets korte informationer om, hvor de var, hvor de 

skulle hen og hvad de lavede. I USA var det ikke muligt i starten af 00’erne at sende gruppebeskeder over 

mobiltelefonen. Der var derfor et behov, som ikke kunne dækkes hos folk, som ville fortælle den samme 

information til mange mennesker (Socialnomics, 2013). Dette samt politiets korte beskeder var grundlaget 

for Twitters form for kommunikation: kort og præcist (Wittorf, 2013). Alle tweets har derved en grænse på 

140 tegn, som ca. svarer til længden på en nyhedsoverskrift eller en sms besked (O’Reilly, 2009). 

Navnet Twitter kommer fra den engelske måde at beskrive fugles kvidren på. I december 2012 rundede 

Twitter 200 millioner brugere i hele verden (Bay, 2012). 

 

2.4.2 TWITTER OG TWEETS 

 

”Den hurtigste og nemmeste måde at være tæt på alt det du holder af”. (Twitter 1) 
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På Twitter kan man sende tweets på op til 140tegn til de personer, som følger én. Twitter adskiller sig fra 

andre sociale medier ved, at man især her følger folk, man ikke nødvendigvis kender personligt. I stedet 

følger man sider, som man er fan af, som eksempelvis musik, brands eller politikere. Dermed kan folk med 

samme interesse samles omkring deres interesseområder på Twitter.  Grundet dette, er Twitter et effektivt 

socialt medie for politiet, da de hurtigt og nemt kan kommunikere korte beskeder ud til et bredt publikum.  

Derudover er alle tweets offentlige. Man kan læse andres tweets uden at følge dem, og man skal ikke give 

andre tilladelse til at læse ens egne tweets (O’Reilly og Milstein, 2009). 

Twitter er et informationsnetværk, og formålet er derved, at folk kan få informationer (Twitter 1). Dog er 

Twitter samtidigt et socialt medie og et community, som brugerne bliver en del af. Ved at deltage i 

diskussioner og ved at linke til andres diskussioner, bidrager man til hele community ’et. Som Tim O’Reilly 

og Sarah Milstein beskriver, så gælder det ikke om at tænke: hvad kan jeg få ud af dette sociale medie. Man 

skal derimod tænke: hvad kan jeg bidrage med, og hvordan kan jeg give ekstra værdi til dette community, 

som jeg er en del af (2009, s. 101). 

 

2.4.3 HVAD FOREGÅR PÅ TWITTER? 

I politiets online strategi er der et gennemgående ønske om at skabe dialog med borgerne (Rigspolitiet b, 

2011). Twitter er et oplagt socialt medie til at skabe netop dette, da det er en diskussionskanal. Det gælder 

ifølge O’Reilly og Milstein(2009) om at holde gang i samtalerne og bidrage.  Dette sociale medie skal derfor 

ikke ses som en kommunikationskanal, som kun bruges til sende oplysninger ud igennem, men skal 

derimod ses som en tovejs kommunikationskanal.  

 

I Twitters verden er der tre vigtige begreber/tegn: 

• # (hashtag) 

• Retweet 

• @ 

 

Enhver profil på Twitter har en Tweet Feed, hvor man kan se alle tweets, samtaler og retweets fra dem man 

følger. Hashtagget bruges ofte i tweets, og gør at man kan sætte emneord ind i sit tweet. Med hashtagget 

er det derfor muligt for folk at finde ud af endnu mere om sine interesser, og finde andre interessante at 

følge på Twitter (O’Reilly, og Milstein 2009). Når politiet eksempelvis benytter #distortion, kommer det 

frem på følgernes Tweet Feed, og hvis følgerne klikker på emneordet, sendes de videre til alle tweets som 

indeholder dette hashtag emneord. 
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På ens Tweet Feed kommer alt frem, der vedrører dem, man følger. Derved kan man også se, når en anden 

følger sætter @ foran et profilnavn, og dermed henvender sig direkte til dem. Denne form for 

kommunikation kan ses af alle som følger den profil, der er skrevet til. Politikredsene og deres følgere 

benytter ofte @ og den direkte kommunikation på Twitter. Der er mange borgere som kommenterer eller 

skriver direkte til kredsen ved brug af @. Disse henvendelser er i forskelligt omfang vigtige og mindre 

væsentlige, men politikredsene svarer på stort set alle. Der finder derved en form for meningsudveksling og 

dialog sted på Twitter. 

 

2.5 SOCIALE MEDIERS PRÆMISSER 

De sociale medier har nogle præmisser, som er gældende for alle brugere, ligegyldigt om det er en enkelt 

person eller politiet. Fordi man kan dele andres indhold, har den oprindelige afsender af en Facebook 

opdatering og et tweet ingen kontrol over, hvor historien ender, og med hvilken intention den er 

videresendt. Når de unge retweeter eller deler politiets Facebook opdatering, kan den nye kontekst være 

både positiv og negativ, idet de kan tilføje egen tekst i processen. Dette betyder at politiet mister kontrol 

over deres egen kommunikation, når de benytter web 2.0 medier, som Facebook og Twitter.  

Derudover kan man aldrig slette noget fuldstændigt fra internettet, selvom man sletter den oprindelige 

tekst. Ligegyldigt om politiet skriver noget på deres egen hjemmeside eller på de sociale medier, er der altid 

en risici ved at kommunikere online. Risikoen ligger i, at politiet ikke kan kontrollere, om deres indhold er 

kopieret, lavet ”screen prints” af eller på anden måde foreviget af nogen. Der er derved nogle konsekvenser 

for alle som interagerer på internettet, og især politiet som en statslig myndighed. Politiet skal derved 

acceptere de præmisser som Facebook og Twitter har, og være opmærksomme på at de mister kontrol 

over deres indhold. 

 

 

3 METODE 

Følgende kapitel indeholder indledningsvis en beskrivelse af vores videnskabsteoretiske ståsted 

socialkonstruktivismen. Efterfølgende præsenteres vores indsamling af empiri, hvor både kvalitative og 

kvantitative indsamlingsmetoder er anvendt. 

 

 



21 

3.1 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 

På de sociale medier skabes meninger i relationerne mellem brugerne og politiet. Ved at politiet benytter 

disse medier, bevæger de sig ind i en medieverden, hvor alt er socialt konstrueret. Her kan politiets plads 

som subjekt og afsender af informationer nemt bytte plads med brugerne, som er objekter og modtager. 

Dette kan ske fordi alle kan videresende politiets informationer som sine egne, og fordi brugerne kan 

kontakte politiet, og derved se sig selv som subjektet i kommunikationen. 

Grundet denne konstante sociale konstruktion af virkeligheden på de sociale medier, er vores 

videnskabsteoretiske ståsted i dette speciale socialkonstruktivistisk. 

 

Nedenfor beskrives indledningsvis forskellen mellem socialkonstruktivisme og socialkonstruktionisme. 

Dernæst kommer en uddybning af socialkonstruktivismens grundantagelser. Afslutningsvis, beskrives 

denne socialkonstruktivistiske rammes betydning for vores speciale. 

 

3.1.1 SOCIALKONSTRUKTIVISME VS. SOCIALKONSTRUKTIONISME 

I flere sammenhænge bliver socialkonstruktivisme og socialkonstruktionisme sidestillet. Vi mener, det er 

vigtigt at nævne, at selvom disse to grundopfattelser har mange grundsyn tilfælles, er der dog en væsentlig 

forskel.  Den største forskel er at socialkonstruktivismen tilhører samfundsvidenskaberne og 

videnskabsteorien, hvorimod socialkonstruktionisme tilhører socialpsykologien (Leksikon for det 21. 

århundrede, 2007; Den store danske 1; Den store danske 2).  

Vi har valgt at benytte socialkonstruktivismen i specialet, eftersom denne grundopfattelse tilhører 

videnskabsteorien. 

 

3.1.2 SOCIALKONSTRUKTIVISMENS ANTAGELSER 

Socialkonstruktivismen beskrives af Margareta Bertilsson og Margaretha Järvinen således: 

 

”Den sociale konstruktivisme rummer distance, men også nærhed: virkeligheden findes ikke, men den 

skabes i mangfoldigheden af begrebs og handlingspraksisser, som også binder observatørens univers. … og 

at forskeren med sit lille studium indgår som deltager af en skabelsesproces”. (Bertilsson og Järvinen, 1998, 

s. 11) 

 

Virkeligheden er derved en social konstruktion (Bertilsson og Järvinen, 1998). Inden for 

socialkonstruktivismen er der en dualisme mellem objektivitet og subjektivitet i den klassiske diskussion af 
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ontologi og epistemologi, altså en diskussion om hvorvidt verden og viden er objektiv eller subjektiv. 

Derudover tilføjer socialkonstruktivismen et ekstra element i denne traditionelle diskussion, nemlig det 

sociale. Det sociale er en ting imellem, som ikke kan inddeles i dualismen mellem det subjektive og det 

objektive. Den sociale virkelighed opstår af de meninger som skabes i relationerne mellem subjekter og 

objekter. Derved er subjekter og objekter meningsløse i sig selv, og meningen skabes som et resultat af 

relationerne imellem dem (Esmark et al., 2005, s. 17). Det intentionelle argument i denne tese er, at 

menneskelige handlinger skabes ud fra de fortolkninger, som det sociale fællesskab tillægger denne adfærd 

intentionelt (Collin, 1998). Derved opstår kendsgerninger først, når mennesker kollektivt forhandler og 

fastslår dem.  

 

Der skelnes inden for socialkonstruktivismen mellem to perspektiver; et erkendelsesteoretisk og et 

ontologisk perspektiv (Collin, 1998). Vi mener, at begge retninger har nogle væsentlige betragtninger, og vi 

har derfor valgt ikke at skelne imellem disse to i vores socialkonstruktivistiske syn. 

Den vigtigste repræsentant inden for socialkonstruktivismens erkendelsessociologi er den tyske 

grundlægger af videns sociologien Karl Mannheim. Missionen i socialkonstruktivismen er, ifølge Mannheim, 

at relativisere de på forhånd låste positioner som objekt, subjekt og tilskuer.  Tilskueren har ikke en låst 

position, og han kan derved flytte sig fra én social position til én anden. Dette betyder at forståelsen 

afhænger af tilskuerens sociale position. Der sker derved en horisontforskydning i erkendelsesperspektivet, 

hvor alt kunne være anderledes (Bertilsson og Järvinen, 1998). Vi ser dette som yderst væsentligt i dette 

speciale, i og med at subjekter og objekter kan bytte plads i kommunikationsprocessen, hvilket også kan 

være tilfældet på de sociale medier, som er genstandsfeltet i specialet. Når de unge videresender tweets og 

opdateringer på de sociale medier, sker der nemlig her en forskydning af subjekt og objekt, idet den 

tidligere tilskuer nu også bliver subjekt, og idet der kommer nye objekter til. 

Alt i alt dækker erkendelsessociologien over natur og kultur samt sand og falsk erkendelse. Dog leder man 

ikke efter sande eller falske forestillinger (Bertilsson og Järvinen, 1998). Som Esmark et al beskriver, så 

handler socialkonstruktivismen ikke om, at omverden skal betragtes på én speciel måde, men om at den er 

socialt konstrueret og kunne være anderledes (Esmark et al., 2005, s. 12). 

 

3.1.3 SOCIALE KONVENTIONER 

Ud over relationer består socialkonstruktivismen også af sociale konventioner.  De sociale konventioner er 

de regler, som er til stede for interaktionen mellem subjekter og objekter, såsom viden, kultur, praksis over 

regler, ritualer, traditioner etc. (Esmark et al., 2005, s. 20). Under interaktionerne mellem subjekter og 
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objekter ligger sproget. Esmark et al. beskriver, at tegn (ord og begreber) og reglerne for deres brug er 

nogle af de vigtigste former for interaktion (Esmark et al., 2005, s. 19).  

 

”Når sproget tildeles en særlig rolle hænger det sammen med, at sprog er den mest fundamentale 

grundsten i vores sociale samvær: Vi lærer at forklare, hvad vi vil og tænker vha. sprog”. (Leksikon.org, 

2007) 

 

Dog uddyber Esmark et al., at selvom sproget er en af de vigtigste former for social interaktion, er det ikke 

den eneste: 

 

”Socialkonstruktivistiske analysers genstand er grundlæggende de sociale konventioner, der udgør den 

sociale virkelighed, og sproget danner kun en delmængde af disse sociale konventioner. Analyse alene af 

sproget giver derfor aldrig det fulde billede”. (Esmark et al., 2005, s. 21) 

 

3.1.4 RELATIONER 

Som tidligere nævnt, opgør socialkonstruktivismen med den klassiske diskussion om, at virkeligheden kan 

lokaliseres i objekter og subjekter, grundet at subjekter og objekter er meningsløse i sig selv. I 

socialkonstruktivismen skabes mening i relationerne mellem subjekter og objekter, og giver anledning til 

den sociale virkelighed (Esmark et al., 2005, s. 18). Alt er forbundet til den sociale virkelighed (Ibid.). Som 

Collin beskriver, så skal relationen mellem os og forestillingsverdenen gøres til genstand for refleksion. 

(Collin, 1998, s. 38). Her er især sproget en af socialkonstruktivismens vigtigste former for relationel 

meningsdannelse (Esmark et al., 2005, s. 19). Netop denne forståelse af relationer findes yderst relevant for 

dette speciale, da politiet gå ind i de unges sociale virkelighed på de sociale medier, for at skabe relationer 

der igennem. 

 

3.1.5 ANVENDELSESPOTENTIALE 

Vi er bevidste om, at den socialkonstruktivistiske ramme medfører, at specialets analyser og konklusioner 

skal ses som sociale konstruktioner for virkeligheden. Disse konstruktioner og meningsdannelser er altid 

påvirket af konteksten, de er i, og som de analyseres i. Derudover er det vigtigt at nævne, at vi, som 

subjekter, har en social virkelighedsopfattelse. Dette medfører at analyserne og konklusionerne i dette 

speciale ikke er objektive, men derimod er påvirket af den sociale kontekst vi indgår i. Vi mener dog, at 

vores analyser og konklusioner, ved at være begrundede både teoretisk og empirisk, er dækkende og 
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generaliserende. Men vi er stadig bevidste om, at hvis vi laver samme undersøgelse om to år, kan 

konklusionen være anderledes, i og med at den sociale kontekst dér kan være forskellig fra den nuværende. 

Derudover kan vores socialkonstruktivistiske verdensforståelse ses i vores kommunikationsforståelse, idet 

vi ser kommunikation og meninger som kommunikativt socialt konstruerede og konstruerende. Vi ser 

kommunikation som en social proces, der skabes i relationerne mellem subjekter. 

 

3.2 INDSAMLING AF EMPIRI 

Dette afsnit præsenterer den indsamlede empiri og data som bliver brugt i specialet.  

Vi har først og fremmest benyttet observation til at indsamle primær empiri omkring politiets brug og 

tilstedeværelse på Facebook og Twitter. Den indsamlede empiri ses i form af blandt andet Rigspolitiets 

Facebook opdateringer, samt tweets fra de otte politikredse på Twitter. Vi har derudover indsamlet 

yderligere empiri gennem artikler, skrevet af både politiet selv og journalister, samt videnskabelige artikler. 

Udover den primære empiri, har vi indsamlet sekundær empiri gennem politiets egne forundersøgelser, 

politiets afrapportering af brugen af de sociale medier samt fra statistikbureauet Danmarks Statistik. 

 

For at kunne besvare vores problemformulering, valgte vi at benytte os af både kvantitativ og kvalitativ 

metode. Som kvantitativ undersøgelse, valgte vi at lave et spørgeskema (Bilag 3), som skulle give os nogle 

grundlæggende forståelser for de unges holdninger til problemfeltet. De grundlæggende forståelser, vi fik 

fra spørgeskemaet, skulle ligge til grund for vores ene form for kvalitative undersøgelse: to fokusgrupper, 

som er størstedelen af den benyttede empiri i analysen. Den anden kvalitative undersøgelse, vi valgte til 

indsamling af empiri, var at udføre et interview med Rigspolitiets kommunikationschef Jens Gregersen.   

    

3.2.1 KVANTITATIV METODE - SPØRGESKEMA 

I følgende afsnit redegøres for metoden, der ligger bag vores udførte spørgeskema omkring borgernes 

holdning til politiets tilstedeværelse på de sociale medier (Spørgeskema Bilag 3). Dette indebærer en 

grundlæggende forståelse for, hvorfor vi valgte at lave en kvantitativ undersøgelse. Dernæst uddybes vores 

tanker omkring konstruktionen af spørgsmålene i forhold til vores problemformulering. Afslutningsvis 

beskrives hvordan denne kvantitative undersøgelse passer til vores socialkonstruktivistiske 

forståelsesramme.    

 

Formålet med specialet er at undersøge, hvilken holdning de unge har til politiets brug af de sociale medier. 

Vi valgte at lave en spørgeskemaundersøgelse som metode, for at vi kunne spørge relativt mange personer 
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om en relativt begrænset variabel (Boolsen, 2008, s. 14). Dette er blandt andet en grund til, at vi valgte at 

lave et spørgeskema tidligt i empiriindsamlingsprocessen. Vi mente, at en måde at nå ud til et større antal 

personer på, ville være med denne form for kvantitativ undersøgelse.  

 

Vi valgte at lave et elektronisk spørgeskema, fordi vi i problemfeltet beskæftiger os med folk, der er på 

nettet og på de sociale medier. Boolsen beskriver, hvordan man i sit valg af spørgemetode nøje skal se på 

den befolkningsgruppe, man vil undersøge (Boolsen, 2008, s. 27). Når vi ville spørge folk som anvender 

sociale medier, så vi det elektroniske spørgeskema som oplagt, idet denne befolkningsgruppe er vant til 

internettet, og ville kunne nås nemmest gennem internettet. Det elektroniske spørgeskema er også valgt, 

fordi det er en hurtig og effektiv måde at komme ud til mange mennesker på.  

Vi udsendte det elektroniske spørgeskema gennem vores egne netværk på forskellige sociale medier. Det 

kom derved først ud i vores eget netværk og blev derefter delt i vores venners netværk.  

 

3.2.1.1 KONSTRUKTION AF SPØRGESKEMAET 

Formålet med spørgsmålene i det elektroniske spørgeskema var at undersøge respondenternes holdninger 

(Boolsen, 2008, s. 46). For at sikre at respondenterne passede til vores problemfelt, var det vigtigt at få 

baggrundsvariable med, som køn, alder, og bopæl (Boolsen, 2008). 

Boolsen kommer med en række anbefalinger omkring faldgrupper, som vi var opmærksomme på under 

konstruktionen af spørgsmålene (Boolsen, 2008, s. 58).  

Vi valgte at stille lukkede spørgsmål. Boolsen beskriver at lukkede spørgsmål giver svar, som er udtryk for 

holdninger. Derfor passede lukkede spørgsmål bedst til formålet for denne kvantitative undersøgelse: at 

undersøge holdninger omkring politiets brug af de sociale medier. Ved lukkede spørgsmål ses ofte høj 

reliabilitet men dog lav gyldighed, da det er os som forskere, der har lavet svarkategorierne, og disse kunne 

fremstå anderledes end dem, respondenterne ville have peget på hvis de kunne beskrive deres holdning 

med sætninger (Boolsen, 2008, s. 70). Vi valgte at lave spørgsmålsbatterier som svarmulighed til de lukkede 

holdningsspørgsmål. Dette vil sige, at vi konstruerede et spørgsmål/udsagn, og så bevægede besvarelsen 

sig på en skala, eksempelvis: meget positiv, positiv, hverken eller, negativ, meget negativ. Boolsen 

understreger, at der ved disse besvarelser skal være en mulighed for at forholde sig neutralt, hvilket der var 

(Se Bilag 3).   

 

Ofte ligger den kvantitative undersøgelse indenfor to specifikke videnskabsteoretiske paradigmer. Det 

første paradigme er det positivistiske paradigme, hvor der er fokus på objektivitet, og forskeren skal 

forholde sig neutralt til sine respondenter og deres situation. Det andet paradigme er det hermeneutiske 
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paradigme, hvor der er fokus på subjektivitet. Her er forskeren fortolkende, og interesseret i at skabe 

forståelse for sine respondenter og deres svar (Boolsen, 2008, s. 39-41).  

Dette speciales videnskabsteoretiske forståelsesramme er, som tidligere nævnt, socialkonstruktivistisk. 

Socialkonstruktivismen betragter spørgeskemaundersøgelser som en problematisk måde at indsamle 

videnskabeligt data på. Dette gør selvfølgelig, at vi har forholdt os kritisk til undersøgelsens data. Dertil skal 

det siges, at grundet vores socialkonstruktivistiske ståsted mener vi, at det yderligere understøtter vores 

valg om at supplere vores empiri med to fokusgruppeinterview. Her har vi benyttet spørgeskemaet til at 

give indblik i nogle almene holdninger, som vi kunne bruge som inspiration til udformningen af spørgsmål 

til de to fokusgrupper.   

 

3.2.1.2 RESULTATER FRA SPØRGESKEMA 

Spørgeskemaet var åbent for besvarelser i to uger, og vi fik indsamlet 241 besvarelser. Dette antal 

besvarelser er ikke nok til, at vi kan betegne resultatet som repræsentativt for alle unge i Danmark. Dog er 

det med til at give en grundlæggende indsigt i vores målgruppes holdning til politiets tilstedeværelse og 

brug af de sociale medier. Der er tydeligt at se i besvarelserne, at vi begge er i midt 20’erne og fra Sjælland, 

da 81 % af respondenterne er bosiddende i region Hovedstaden og 79 % er i alderen 21-40 år. Dette har 

den betydning, at undersøgelsen ikke er repræsentativ for hele landets borgere, men vi kan bruge 

undersøgelsen til at påvise nogle sammenhænge i forhold til politiets unge målgruppe (alderen 18-44 år, 

Gregersen, 2013).  

Ud fra resultaterne kunne vi se nogle pointer og sammenhænge. Disse pointer har ligget til grund for 

udformningen af nogle af spørgsmålene til de to fokusgrupper, og vil blive præsenteret i kommende afsnit.  

Generelt havde respondenterne positive holdninger til politiet, da hele 4 ud af 5 var meget positive eller 

positive. Derudover var 3 ud af 5 respondenter meget positive eller positive over politiets tilstedeværelse 

på Twitter og Facebook.    

I spørgeskemaet bedte vi respondenterne om at besvare hvilke former for opdateringer og tweets, de så 

som vigtige for at ville følge politiet på Facebook og Twitter. Eftersom de to medier er forskellige, delte vi 

spørgsmålene op i en Facebook og en Twitter del.  

I forhold til at like politiet på Facebook, var det især følgende som respondenterne så som vigtige: 

• At hjælpe politiet med at finde bl.a. eftersøgte og forsvundne personer 

• At politiet informerer om trafikforhold, sikkerhed og andre praktiske informationer 
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I forhold til de tre sidste spørgsmål omhandlende hvad der var vigtigt på Facebook, var der bred uenighed. 

Dette var spørgsmål omhandlende: 

• At jeg kan komme i dialog med politiet 

• At jeg kan følge med i hvad politiet laver ”til hverdag” 

• At jeg kan henvende mig til politiet på deres væg med spørgsmål og få svar 

 

Vi synes ovenstående holdninger viste nogle generelle holdninger, hvad folk fandt interessant på politiets 

Facebookside. Dog er der en usikkerhed omkring respondenternes forståelse af vores spørgsmål, i det der 

ikke var givet eksempler sammen med spørgsmålene. Grundet dette, valgte vi i fokusgrupperne, at vise 

nogle specifikke opdateringer fra politiets Facebook for at kunne få nogle uddybende kommentarer og 

holdninger.  

Af de adspurgte respondenter er der kun 17 %, som benytter Twitter. Dette ses tydeligt i respondenternes 

svar omkring, hvad de finder vigtigt for at følge politiet på Twitter, i det over 60 % har svaret ved ikke/ikke 

relevant. Derfor var det vigtigt for os, at have nogle informanter i fokusgrupperne der benyttede Twitter, så 

vi derigennem kunne få udforsket de spørgsmål, vi havde omkring Twitter. For at vi i fokusgrupperne kunne 

få informanters holdning til politiets brug af Twitter, brugte vi samme fremgangsmåde som ved Facebook, 

og viste nogle udvalgte tweets.  

 

Politiet udtrykker, at de vil skabe dialog (Rigspolitiet a og b, 2011). Derfor spurgte vi respondenterne, om de 

fandt det vigtigt, at der var dialog på politiets Facebook og Twitter. Som nævnt ovenfor var der lige mange 

der fandt det både i høj og nogen grad vigtigt (47 %) og i mindre grad og slet ikke vigtigt (46 %). Dette fandt 

vi modstridende med respondenternes holdning til om dialogen mellem politi og borgerer forbedres, nu 

hvor de benytter Facebook og Twitter. Her var der hele 77 % som mente at dialogen i høj og nogen grad 

forbedredes. Diskussionen omkring forbedringen af dialogen, blev taget op i fokusgrupperne for at skabe 

yderligere klarhed og for at hjælpe til at besvare vores problemformulering.    

 

3.2.2 KVALITATIV METODE - FOKUSGRUPPER 

Til indsamling af empirisk materiale om borgernes holdning til politiet, har vi ud over spørgeskemaet valgt 

at benytte fokusgrupper. Vi finder denne metode meningsfuld for bedst muligt at kunne besvare vores 

problemformulering. Dette er blandt andet fordi, fokusgrupper producerer god og solid data, der kommer 

til udtryk gennem informanternes egne ord og kontekst. Det er igennem informanternes sprog, samtale og 

sociale interaktion, at der bliver skabt viden. Dette passer yderligere ind i vores socialkonstruktivistiske 

ramme for specialet, hvor videnskabeligt data skabes bedst gennem kvalitativ forskning.  
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Fordelen ved at lave fokusgruppeinterviews frem for individuelle interviews er, at det gav os mulighed for 

at observere, hvordan og hvorfor folk accepterede og afviste andres tanker og ideer omkring det 

diskuterede emne, i dette tilfælde politiet (Stewart et al., 2007, s. 9-10.) Derudover formoder vi, at 

interaktionen mellem informanterne genererede mere information end ved individuelle interviews.  

Fokusgrupper er gennem tiden blevet kritiseret som metode, blandt andet fordi de mangler en kerne af 

”hårde” kvantitative facts, og yderligere bekymringer omkring at gruppeinformanterne ikke vil være 

repræsentative nok, til at kunne sige noget generelt om den almene befolknings holdning (Stewart et al., 

2007, s. 39). Dog er disse begrænsninger ikke noget unikt kun for fokus grupper. Dog er det en betragtning, 

vi i analysen skal og vil være opmærksomme på. 

 

3.2.2.1 STRUKTURERING AF FOKUSGRUPPERNE 

En fokusgruppe session varer typisk mellem 1 ½ til 2 timer og består af fem til ti personer. Forskning har 

vist, at hvis grupperne er for små, vil der ofte være en eller to informanter, som dominerer diskussionerne. 

Hvorimod, hvis grupperne er for store, vil det være svært at administrere, og det kan være svært at sørge 

for, at alle får deltaget (Stewart et al., 2007, s. 37). Vores fokusgrupper blev på henholdsvis fem og seks 

personer og varede begge 1 ½ time (videoer vedlagt på cd). 

Fokusgruppeinterviewsne blev struktureret ud fra Stewart et al.’s tragtmodel (Stewart et al., 2007, s. 76-

77). Vi har således kombineret fordele fra det stramt strukturerede og det helt åbne interview. Vi 

formulerede åbne spørgsmål, idet vi ikke ville risikere at begrænse informanternes produktion af viden. Vi 

havde dog en ambition om at producere viden, der specifikt vedrører vores forskningsinteresse omkring 

politiet, og fandt det derfor fordelagtigt også at benytte en strammere styring, således at vi sikrede os, at 

vores emner blev berørt i interviewene (Ibid.). 

 

3.2.2.2 INFORMANTER TIL FOKUSGRUPPERNE 

Begge vores fokusgrupper blev fundet gennem vores brede netværk. Vi lagde begge et opslag på Facebook, 

hvor vi søgte informanter til fokusgrupperne, og fik venner og bekendte til at dele det.  

Vi var opmærksomme på, at ingen af de to grupper skulle bestå af kun piger eller kun drenge. Da de fleste 

af informanterne kom fra vores netværk, kendte vi lidt til dem i forvejen. Derfor sammensatte vi grupperne, 

så ingen havde kenskab til hinanden, således at det blev konstruktive diskussioner, der blev ført. 

I fokusgruppe 1 var en af informanterne politimand, som aldersmæssigt passede ind i den nævnte 

målgruppe. Det var ikke et bevidst valg, men da han tilbød at deltage, overvejede vi tilbuddet nøje og sagde 

ja, da vi tænkte det kunne give et interessant element til gruppen. Det kunne være interessant at høre en 
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ung politimands holdning, da politiets tilstedeværelse på de sociale medier ikke nødvendigvis berører hans 

daglige arbejde. Vi tænkte, at han ville give udtryk for sin oprigtige holdning, eftersom han var i et forum, 

som ikke bestod af folk fra politiet. Under fokusgruppen var vi opmærksomme på, om politimandens 

tilstedeværelse, påvirkede de andre informanters ytringer og holdninger i en bestemt retning. Dette, mener 

vi dog efterfølgende at kunne sige, ikke var tilfældet, eftersom der stadig blev skabt diskussioner med både 

positive og negative synspunkter. 

Grundet vores problemfelt ville vi gerne have, at informanterne var unge og enten benyttede Facebook 

eller Twitter. Det var dog ikke betydningsbærende for os, at informanterne fulgte politiet på nogle af de to 

medier. Derfor skal det ikke ses som et bevidst valg, at det kun var én blandt informanterne, der fulgte 

politiet på Facebook, og ingen der gjorde det på Twitter. I forhold til vores problemfelt er det en mulighed, 

at det kan have betydning for analysen, at ingen af informanterne har et forhold til den kommunikation 

politiet fører på de sociale medier. Dog vælger vi at se på det med fordel, da ingen af informanterne derved 

er ”farvet” af, at vide hvordan politiet bruger de sociale medier. Derved kunne vi stille spørgsmålet 

omhandlende, hvordan de unge mener, at politiet skal kommunikere på de sociale medier for at nå ud til 

netop dem. Derved håber vi på at kunne se, om det de unge gerne vil have, at politiet anvender de sociale 

medier til, rent faktisk er det politiet bruger dem til, altså om der er overensstemmelse. Og ud fra de unges 

meninger og holdninger, også at kunne svare på, hvorfor det derfor er interessant for politiet at bruge 

denne form for kommunikationskanal.  

 

Vi har vurderet, at to fokusgrupper kan producere brugbar viden om emnet, og at dette kan danne et 

tilstrækkeligt grundlag for analysen. Endvidere giver udførelsen af to fokusgrupper mulighed for at 

sammenligne det empiriske materiale.  

Inden vi startede vores interviews fortalte vi, at det var et frit forum for udtalelser, og at vi ikke søgte 

bestemte svar, men blot var interesserede i at høre deres erfaringer og holdninger omkring emnet.   

 

3.2.2.3 BESKRIVELSE AF FOKUSGRUPPERNE 

Vi har lavet følgende to tabeller, som viser informanterne i fokusgruppernes brug af de sociale medier, og 

om de følger politiet på helholdsvis Twitter og Facebook: 
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Fokusgruppe 1: 

Navn Alder Bopæl Beskæftigelse På 

Facebook 

Bruger 

Twitter 

Liker 

politiet 

Følger 

politiet 

Katja 25 Vanløse Studerende på CBS Ja Nej Nej  Nej 

Tine 23 Fra 

Viborg/ 

bor pt. 

Kbh. 

Studerende på KU Ja Ja Nej Nej 

Randi 26 Valby Civilingeniør, 

Projektkoordinator 

Ja Nej Nej  Nej 

Christoffer 25 Kbh. Politimand Ja Nej Ja Nej 

Cecilie 27 Kbh. HR-Konsulent Ja Nej Nej  Nej 

Tabel 1. Kilde: Egen tilvirkning 

Fokusgruppe 2: 

Tabel 2. Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.2.2.4 INTERVIEWGUIDE 

Inden fokusgruppeinterviewsne var vi bevidste om, at interviewguiden skulle sætte agendaen for 

fokusgruppediskussionen og at den skulle bære præg af den overordnede problemformulering 

Navn Alder Bopæl Beskæftigelse På 

Facebook 

Bruger 

Twitter 

Liker 

politiet 

Følger 

politiet 

Camilla 

Andersen 

27 Kbh. Medicinstuderende 

KU 

Ja Ja Nej Nej 

Frederik 23 Kbh. Pædagogmedhjælper Ja Ja Nej Nej 

Nikolaj 27 Brønshøj Salgsmanager i DELL Ja Ja Nej Nej 

Pia 25 Kbh. Studerende på KU Ja Nej Nej Nej 

Line 26 Ballerup Studerende på CBS Ja Ja, 

mindre 

aktiv 

Nej Nej 

Camilla 

Christensen 

26 Kbh. Studerende på KU Ja, mindre 

aktiv 

Ja, 

mindre 

aktiv 

Nej Nej 
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(Interviewguide Bilag 4). Yderligere skulle interviewguiden fungere som en vejledning til den førte 

gruppediskussion, og den er derved ikke et spørgeskema (Stewart et al., 2007, s. 60-61).  

Vi havde som formål under begge fokusgruppeinterviews at opnå at undersøge informanternes mening om 

nogle af politiets Facebook opdateringer og tweets. Efter nogle indledende og grundlæggende spørgsmål 

omkring deres holdninger til politiet på de sociale medier, forklarede vi dem, hvordan politiet anvender 

både deres Facebook og Twitter. Derefter havde vi på baggrund af vores temainddeling (jf. kapitel 6), 

udvalgt forskellige opdateringer og tweets, som informanterne skulle forholde sig til og diskutere (se Bilag 

5, for de udvalgte Facebook opdateringer og tweets). Vi valgte de samme opdateringer og tweets til begge 

fokusgrupper, for at kunne sammenligne informanternes reaktioner og diskussioner.   

 

3.2.2.5 MODERATORROLLEN 

Moderatoren er nøglen til at sikre, at gruppediskussionen glider, som den skal. Det er forskelligt, i hvor høj 

grad moderatoren går ind og styrer diskussionerne. Vi lod ofte diskussionen flyde så længe den holdt sig 

inde for det ønskede emne. Men vi havde også for øje, hvad der var vigtigt for informanterne, og hvad der 

var vigtigt for os som forskere (Stewart et al., 2007, s. 38).  

Vi besluttede, at vi begge skulle være til stede under begge fokusgruppeinterviews: Den ene som 

moderator og den anden som med-moderator. Med-moderatorens rolle var at bevare overblikket over den 

producerede viden, samt at notere sig eventuelle uddybende spørgsmål og at støtte moderatoren. 

 

3.2.2.6 PRAKTISKE OVERVEJELSER 

Da vores problemfelt er politiet på de sociale medier, var det vigtigt for os at vide, om informanterne 

benytter de sociale medier, Twitter og Facebook, og i hvor høj grad (Dette ses i ovenstående tabel 1 og 2). 

Vi optog begge fokusgrupper på video, da vi har valgt ikke at transskribere interviewsne (Videoer vedlagt på 

cd-rom, Bilag 12). Vi fandt det nødvendigt at filme, for at vi kunne holde styr på, hvem der sagde hvad i 

diskussionerne. Inden vi startede interviewsne blev der informeret om, at der blev optaget med video. Det 

blev dertil gjort klart, at videofilerne ikke ville komme ud offentligt, og at de kun skulle bruges til vores 

analyse og gives til vejleder og censor. Alle informanter var indforstået med dette, og de gav accept til, at vi 

måtte benytte deres rigtige navne gennem analysen.  

Fokusgrupperne er den primære empiri til analysen, og pointerne vil derfor komme til udtryk gennem det 

senere analysekapitel. 
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3.2.3 KVALITATIV METODE - INTERVIEW 

Den anden kvalitative undersøgelse vi valgte, var et kvalitativt forskningsinterview, som den norske 

professor i pædagogisk psykologi Steiner Kvale (1997) kalder for det semistrukturerede interview. Vi valgte 

at interviewe Rigspolitiets kommunikationschef Jens Gregersen, da vi mente at et interview med ham 

kunne bidrage med brugbar intern viden fra politiet, både i forhold til fakta og i forhold til holdninger. På 

baggrund af Kvales semistrukturerede interview, udformede vi en spørgeguide, som er vedlagt som Bilag 

11. Vi har yderligere vedlagt transskribering af interviewet som Bilag 2. 

I det følgende beskrives Kvales forskningsmetode.  

 

Inden for Socialkonstruktivismen skabes viden i interaktionen mellem mennesker. Dette understreger 

Kvale, ved at kalde forskningsinterviewet for en særlig form for menneskelig interaktion, hvor viden udvikles 

gennem dialog (Kvale, 1997, s. 130). 

 

”Et interview er en samtale, der har en struktur og et formål”. (Kvale, 1997, s. 19)  

 

Formålet med det kvalitative interview af kommunikationschef Jens Gregersen var at indhente beskrivelser 

af politiets egne holdninger, med henblik på fortolkning af meningen med de beskrevne fænomener (Kvale, 

1997, s. 41). Vi valgte at lave et semistruktureret interview, hvor der var åbenhed over for ændringer på 

spørgsmålenes rækkefølge (Kvale, 1997, s. 129). Derved fulgte vi Jens Gregersens svar, og i selve 

interviewsituationen ændrede vi undervejs på rækkefølgen på nogle af spørgsmålene, således at de 

passede i konteksten til de emner, Jens Gregersen selv iscenesatte. 

 

3.2.3.1 INTERVIEWSITUATIONEN 

Den viden, vi søgte at opnå gennem interviewet med Jens Gregersen, skulle være med til at danne en 

grundforståelse for politiets rolle i forhold til vores problemfelt. Derfor var Kvales retningslinjer og 

teknikker for udførelsen af interviewet afgørende for vores proces op til og under interviewet.  

Forberedelsen op til interviewet er afgørende for interaktionen mellem parterne og afgørende for 

resultatet af interviewet. Inden vi begyndte interviewet, lavede vi en forudgående briefing (Kvale, 1997, s. 

131) og informerede Jens Gregersen om igen, hvad vores afhandling handlede om, hvorfor vi fandt det 

interessant at interviewe netop ham, samt læste vores problemformulering op for ham. 
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3.2.3.2 INTERVIEWETS KVALITET 

Kvale opstiller yderligere nogle kvalitetskrav for interviews, som vi fulgte. For at opnå et interview med høj 

kvalitet, stillede vi korte spørgsmål, for at få lange fyldige, specifikke og relevante svar. Derudover fulgte vi 

gennem interviewet op på meninger, og tolkede svarene (Kvale, 1997, s. 149).  

Dog huskede vi, som Kvale understreger vigtigheden af, at være kritiske og styre samtalen på rette spor, så 

vi fik undersøgt og gennemgået de planlagte spørgsmål og emner (Kvale, 1997, s.154). 

 

Kvale beskriver to samfundsvidenskabelige krav, som gør sig gældende ved anvendelsen af et interview: 

reliabilitet (pålidelighed) og validitet (gyldighed). I forhold til reliabilitet, var vi bevidste om, at vores 

spørgsmål ikke skulle lede Jens Gregersen i en bestemt retning, da dette kan modvirke kreative fornyelser 

og mangfoldighed (Kvale, 1997, s. 230-231). Derudover var vi bevidste om interviewets validitet i forhold til 

især transskriberingen fra mundtligt til skriftligt sprog. Interviewets validitet drejer sig om troværdighed af 

interviewpersonens rapporter og kvaliteten af selve interviewet (Kvale, 1997, s. 233). Vi har taget højde for, 

at kommunikationschefen varetager politiets interesse, men vi mener dertil, at han fremstår troværdig. 

Jens Gregersen var samarbejdsvillig, og svarede på alle vores spørgsmål.  

 

 

4 HVAD ER KOMMUNIKATION? 

For at kunne analysere og diskutere politiets kommunikation på Facebook og Twitter samt dens betydning, 

er det centralt først at definere vores syn på kommunikation.  

I følgende afsnit, beskrives de to grundlæggende paradigmer inden for den moderne kommunikation: 

transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet (Frandsen et al, 1997, s. 34). Efterfølgende beskrives 

den kommunikation, som vi har valgt at benævne den postmoderne kommunikation. Denne er især 

gældende i forhold til online kommunikation. 

 

4.1 TRANSMISSIONSPARADIGMET 

Kommunikation defineres inden for transmissionsparadigmet ”som transmission af et budskab fra en 

afsender til en modtager” (Frandsen et al, 1997, s. 349). Kommunikationen er her en lineær proces, hvor 

afsenderens formål med sit budskab er at påvirke modtageren. Dette kan både være en påvirkning af 

modtagerens bevidsthed eller adfærd. Der skal altså være en effekt, og sker den ønskede effekt ikke, 
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skyldes det en kommunikationsfejl (Ibid.). Der fokuseres derved i transmissionsparadigmet på, hvad 

kommunikationen kan bruges til, og fokus ligger på det funktionelle og instrumentelle. Derved er der i 

transmissionsparadigmet kun push-kommunikation tilstede, idet afsender sender sit budskab til 

modtageren, og der foregår ikke nogen kommunikation den anden vej. 

Indenfor denne transmissionskommunikation er Harold D. Lasswells klassiske kommunikationsmodel fra 

1948 den mest kendte. Lasswells kommunikationsmodel er inddelt i følgende spørgsmål:  

Figur 2. Kilde: Communicationtheory.org, 2010 

 

Lasswell var interesseret i at studere politisk propaganda, ved at fokusere på den kommunikative effekt. 

Denne type kommunikationsmodel har inspireret nyere teoretikere, og et fællestræk for deres teorier er at 

de bliver kaldt kanyleteorier, grundet at kommunikationen ses som en indsprøjtning, hvor modtageren er 

passiv i processen (Frandsen et al, 1998, s. 34). En anden klassisk teori indenfor dette paradigme er 

Shannon og Weavers kommunikationsmodel. Denne minder i høj grad om Lasswells, men har et ekstra 

element tilføjet: støj. Dette indebærer, at man ved at se kommunikation, som Shannon og Weaver mener, 

at kommunikationen kan forstyrres under transmissionen af budskabet fra afsenderen til modtageren 

(Ibid.). For at den traditionelle transmissionskommunikation er vellykket, kræves det at både afsender og 

modtager tænker i samme koder, altså at modtageren ikke misforstår afsenderens budskab (Frandsen et al, 

1997, s. 36).  

Kanyleteorier, hvor kommunikationsprocessen er lineær, og hvor afsender er i fokus, og modtager er 

passiv, er dog ikke ”up-to-date”, idet disse typer af teorier blev defineret før internettet og sociale medier 

kom til. I dag er der mere fokus på modtageren end førhen, og modtageren er mere aktiv i 

kommunikationsprocessen. Der er herved sket en ændring fra kommunikation som kun værende push-

kommunikation. Dette leder videre til interaktionsparadigmet, som er udgangspunktet for vores syn på 

kommunikation på de sociale medier. 
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4.2 INTERAKTIONSPARADIGMET 

Siden Shannon og Weaver definerede kommunikation, er der sket et paradigmeskift fra et syn på 

kommunikation som en lineær proces til et cirkulært syn på kommunikation (Helder, 2009, s. 62) 

Inden for Interaktionsparadigmet ses kommunikation som en interaktion mellem mennesker, med 

budskaber og med hinanden. Formålet i denne kommunikationsproces er at udveksle betydninger gennem 

en dynamisk og strategisk proces, hvor både afsender og modtager er aktive aktører (Frandsen et al, 1997, 

s. 36).  

Kommunikation er derudover situationsbestemt, og er derved afhængig af den kontekst, som 

kommunikationen indgår i. Kommunikationen er altid situeret, og bidrager til den betydningsskabelse og 

sociale konstruktion, der finder sted (Helder, 2009, s. 60). I denne betydningsskabelse ligger magten ikke 

længere kun hos afsender, idet modtageren i ”stigende omfang medproducerer betydningen i 

kommunikationen” (Helder, 2009, s. 61).  

 

Vi ser kommunikation, som Helder beskriver, således: 

 

”… afsender og modtager bliver (næsten) ligeværdige i kommunikationen; der bliver en dialog, hvor begge 

parter samtidig er såvel afsendere som modtagere og er involveret i subjektiv kodning og afkodning af 

meddelelser” (Helder, 2009, s. 61) 

 

Som citatet beskriver, er der i denne form for kommunikation en social konstruktion, hvor der er dialog til 

stede, idet både afsender og modtager er aktive aktører i kodningen af meddelelserne. Kommunikationen 

bliver derved konstrueret i selve situationen, idet at udfaldet er afhængigt af de afkodninger, som finder 

sted mellem de to parter. Derved er kommunikation inden for interaktionsparadigmet i tråd med vores 

socialkonstruktivistiske ståsted. 

 

4.3 DEN POSTMODERNE KOMMUNIKATION 

Interaktionsparadigmet skal ses som den form for kommunikation, som er til stede på de online medier 

(Hansen, 2012), og er derved den form for kommunikation, som politiet indgår i på Facebook og Twitter. 

Men både transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet er dog baseret på de ”gamle” medier. 

Imidlertid har online medier mange flere egenskaber, end vi er vant til fra andre medier som TV, radio og 

aviser. Internettet og de sociale medier gør det muligt at kombinere egenskaberne fra mange af de andre 

medier, hvilke kan ændre den traditionelle kommunikationssituation. Den traditionelle 
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kommunikationsmodel, hvor afsender sender et budskab gennem et medie til en modtager, er derfor for 

enkel, når man skal illustrere kommunikationsprocessen på internettet og de sociale medier. Grunden til 

dette er, at selvom interaktionsparadigmet har en aktiv modtager, så er online medierne i modsætning til 

de ”gamle” medier, medier hvor modtageren selv opsøger sin information. Dette gør sig specielt gældende 

på de sociale medier, hvor brugerne aktivt går ind og vælger hvem de vil like eller følge. Der er her sket en 

ændring fra den tidligere push-kommunikation, hvor modtageren var passiv, til en pull-kommunikation, 

hvor modtageren selv kan selektere, opsøge, og interagere med afsenderen. Denne nyere kommunikation, 

benævner vi den postmoderne kommunikation. 

Nedenstående citat af Elisabeth Hoff-Clausen (2002) beskriver, hvordan der kan ses en ændring i 

interaktionsparadigmet i forhold til kommunikationssituationen på internettet:   

 

”På internettet er der altså tale om helt andre kommunikationsmønstre end den traditionelle allokation af 

information fra afsender til modtager. (…) I forhold til traditionelle massemedier sker der primært en 

bevægelse fra det centralt kontrollerede til individets kontrol over information, samt tidspunkt og emne for 

kommunikationen (…). Den traditionelle magtbalance forrykkes dermed mellem afsender og modtager. ” 

(Hoff-Clausen, 2002, s. 18-19.) 

  

Som Hoff-Clausen beskriver, kan man ikke sætte de sociale medier direkte ind i de klassiske 

kommunikationsmodeller. Vores forståelse af kommunikation ligger inden for interaktionsparadigmet, men 

vi er dertil opmærksomme på, at der er sket en forskydning i dette paradigme i forhold til selve 

kommunikationssituationen, og derved den måde interaktion skabes på de sociale medier. 

 

 

5 TEORI 

Følgende kapitel beskriver og diskuterer de tre teorier, som bliver brugt til analysen og til at besvare 

problemformuleringen. Vi ser storytelling og retorik som en del af det brede teoretiske felt branding, 

eftersom politiet benytter historiefortælling og retoriske virkemidler i deres kommunikation på de sociale 

medier. 

Først præsenteres og diskuteres branding, dernæst storytelling og afslutningsvis retorik. Relevante pointer 

og begreber inden for de tre teorier introduceres og forklares i forhold til problemsituationen 

omhandlende politiets brug af de sociale medier.  
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5.1 BRANDING 

Dette afsnit beskriver og diskuterer branding samt giver en grundlæggende forståelse af, hvad et brand er, 

og hvordan det kan anskues.  

Tidligere handlede Branding om at markedsføre produkter af god kvalitet eller med nye spændende 

detaljer. Men efterhånden som velstanden i vores samfund er steget, er der nu større udbud af ensartede 

varer, som dækker det samme behov hos folk. Nu ses der ikke længere kun på, hvad et produkt eller en 

service kan gøre for én, men hvordan man kan iscenesætte sig selv ved netop at bruge et specifikt produkt 

eller benytte sig af en specifik service (Hansen, 2012, s. 20). Denne iscenesættelse kan for eksempel komme 

til udtryk gennem de sociale medier, når man trykker like om en virksomhed, myndighed eller lignende på 

Facebook, og andre derved kan se det. Vi betragter i dette speciale politiet som et brand. Derfor skal 

politiet med deres tilstedeværelse på de sociale medier, få de unge til at se politiet som et brand, samt 

finde det interessant at like dem. Politiet skal ud fra samfundets nuværende krav til branding, være med til 

at dække et behov hos de unge, der gør, at det er okay at trykke like på politiets Facebookside eller følge 

dem på Twitter. 

Indenfor branding findes betegnelsen den immaterielle merværdi. Merværdien ses som grunden til, at vi 

køber/benytter en service eller et produkt. Et brand skal ses som en dynamisk proces, hvor modtageren 

spiller en aktiv rolle, og merværdien er den værdi, som flest modtagere tillægger brandet (Hansen, 2012, s. 

22).  

 

”Jeg vil da til hver en tid hævde at politiet er et brand. Problemet er at politi er en generisk betegnelse. Og 

det kan være lidt svært at definere helt klart hvad er det så nogle konnotationer der ligger i politinavnet”. 

(Gregersen, Bilag 2, s.12, linje 30-32)  

 

Ovenstående udtalelse fra Rigspolitiets kommunikationschef betyder, at netop denne merværdi som 

borgerne skal tillægge brandet politi, kan være svær at definere, da politi ses som en generisk betegnelse. I 

politiets onlinepolitik står, at et af formålene ved at være online er:  

 

”… at sikre merværdi for målgrupperne, når der skal skabes samspil mellem on- og offline 

kommunikationskanaler.” (Rigspolitiet b, 2011) 

 

Når vi i specialet anvender begrebet brand, skal det forstås som de immaterielle merværdier, der kan 

kobles til et produkt eller en service gennem en brandingstrategi. Det skal dertil nævnes, at der tages 

forbehold for, at politiet ikke har et decideret produkt, de skal sælge. Brandet politi og fokus i dette 
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speciale er derfor den service, som politiet udfører både på de sociale medier og ude i samfundet. Politiet 

udtrykker yderligere i deres onlinepolitik, at de skal levere en service i øjenhøjde med borgerne (Rigspolitiet 

b, 2011). 

 

5.1.1 OMDØMME OG IMAGE 

Indenfor branding og kommunikation er begreberne omdømme og image især betydningsfulde, hvilket de 

også er i politiets tilfælde. Omdømme og image er vigtige faktorer, når politiets eksterne kommunikation 

skal analyseres. Politiets skriver i deres onlinepolitik, at deres online tilstedeværelse, skal medvirke til at 

styrke deres omdømme (Rigspolitiet b, 2011). Omdømmet er brandets historiske styrke, altså styrken i den 

overordnede historie politiet har at fortælle. Et omdømme evalueres over en længere periode, og er 

dermed ikke øjebliksstyret. Politiets omdømme udvikles derved over tid som følge af en ensartet, 

forstærket og effektiv kommunikation. Deres omdømme er derved forankret i, hvad folk ved eller tror de 

kender til politiet, samt hvilke holdninger de er i besiddelse af baseret på denne information. En 

virksomheds image er mere ustabilt og dynamisk. En virksomheds image er det umiddelbare mentale 

billede, som folk har af virksomheden. Det billede der skabes omkring et image er baseret på både ord og 

gerninger. Her er det både verbale, visuelle og adfærdsmæssige beskeder, både planlagte og ikke planlagte 

beskeder, der kommer fra virksomheden som folk tolker på.  Men eftersom det ikke er alle, der får samme 

beskeder eller tolker dem på samme måde, kan en virksomheds image variere. Politiets image er en her er 

og nu evaluering af deres brand og kan formes gennem veltænkt og velplanlagt kommunikation. Her er det 

blandt andet akutte kriser, som kan få alvorlige konsekvenser for imaget (Hansen, 2012, s. 33-35). En sådan 

krise kan være, den Jens Gregersen nævner som ”Thor-sagen”, og han henviser til episoden som en 

shitstorm (Gregersen, Bilag 2, s.18). Sagen omhandler en politimand, som misbrugte sin autoritet og 

hentede en hund, der skulle aflives, på et dyreinternat. Sagen gav mediestorm, og der var stor debat blandt 

befolkningen omkring politimanden, og om det var godt eller dårligt at han reddede hunden. Netop når 

politiet er en offentlig myndighed, kan deres image være mere ustabilt. Politiets handlinger er ofte i 

medierne, og hvis der er det mindste at tage fat i, bliver det diskuteret. Dette konstante pres på politiets 

image er med til at gøre det mere ustabilt. Dog påvirker en imagekrise ikke nødvendigvis omdømmet, hvis 

krisen håndteres korrekt.  

Ifølge Hansen findes der et samspil mellem image og omdømme, kaldet ethosmiks (Hansen, 2012, s. 36). 

Ethos er et retorisk fagbegreb, der handler om den troværdighed en afsender har over for en modtager. 

Det er ikke noget man har, men noget, som modtageren tillægger én (jf. kapitel 5.3 i specialet, Hansen, 

2012, s. 36). Bilag 6, figur 1 viser, hvordan ethosmiks formes i samspil mellem image og omdømme, og figur 

2 viser, hvordan et brand kan tillægges et positivt eller negativt ethos. Dette samspil bliver især interessant 
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at se på, når vi analyserer politiet på de sociale medier. Den hurtige spredning af informationer, både 

negative og positive, der kendertegner de sociale medier, kan være med til at påvirke relationen mellem 

politiet og de unge borgere. Hvis der spredes negative informationer, kan det i sidste ende skade både 

omdømme og image. Dog kan den virale spredning af informationer også have en positiv effekt, hvis 

kommunikationen opfattes positivt. Det er netop den positive del af påvirkningen på omdømme og image, 

der er interessant at få belyst i analysen. Dette kan være med til at give os svar på, både hvorfor det er 

interessant for politiet at benytte de sociale medier som kommunikationskanal, men samtidig også hvordan 

kommunikationen påvirker relationen mellem politiet og de unge.    

 

5.1.2 CORPORATE BRANDING 

På trods af at specialets problemformulering lægger op til det eksterne syn og anvendelse af branding, 

mener vi dog, at det er vigtigt at vise, at der er en samhørighed og påvirkning af virksomhedens (politiets) 

brand både eksternt og internt.  I politiets onlinepolitik beskrives at: Politiet prioriterer åben, direkte og 

konstruktiv dialog med sine interessenter - både in- og eksterne (Rigspolitiet b, 2011).  

 

I forlængelse af ovenstående afsnit ser vi på begrebet corporate branding.  

Da politiet ikke har et produkt, som kan kaldes for et brand, er det i stedet hele organisationen og den 

service, de yder, der bliver til deres brand. Corporate branding fokuserer på værdierne, de ansatte, kulturen 

og identiteten. Disse bliver brugt som styringsværktøj (Hansen, 2012, s. 85). For politiet skal der være 

overensstemmelse, mellem det de virkelig er, og det de siger, de er. Politiets vision siger, at de skaber 

tryghed og gør Danmark til et trygt og sikker land (Politi b, 2013). Borgerne skal kunne se og mærke denne 

tryghed, som politiet siger, at de står for, for at politiets corporate brand kan have en positiv effekt. 

Indenfor corporate branding spiller interessenterne en vigtig og aktiv rolle. Politiet skal derfor ses som 

eksisterende i et netværk af interessenter med forskellige krav og forventninger. Gennem specialet ser vi 

de primære interessenter som de unge borgere. Disse interessenter er med til at danne et 

betydningsbærende net, hvor politiets brand konstant afkodes, produceres og reproduceres (Hansen, 2012, 

s. 87).  

 

5.1.3 ONLINE BRANDING 

Politiet skriver følgende: ”at være online er et væsentligt element i politiets samlede branding” (Rigspolitiet 

b, 2011, s.2). Vi finder det derfor relevant, at definere online branding, ifølge Lars Sandstrøm (2005). Dette 
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skal belyse, hvorfor det er interessant for politiet at bruge de sociale medier Facebook og Twitter som 

kommunikationskanal til de unge, når der er tale om branding.  

Ifølge Lars Sandstrøm handler online branding ikke kun om, at organisationen har en hjemmeside og 

kommunikerer via online medier. Sandstrøm uddyber, at internettet og online medier er mere end blot 

medier. Disse Medier skaber en kanal, som er med til at gøre det muligt for afsender og modtager at 

komme i kontakt med hinanden (Sandstrøm, 2005). Det er essentielt for politiet at være online, for at 

kunne komme i kontakt med de unge, og de sociale medier skaber en kanal, hvor dette er muligt. 

Sandstrøm understreger, at internettet skal ses som et værktøj, der blandt andet kan bruges til opbygning 

af relationer, markedsføring og ikke mindst kommunikation med interessenter. Og netop opbygning af 

relationer er yderst relevant at se på i forholdet mellem de unge og politiet. Ved at bruge online medier, 

kan en organisation selv være med til at påvirke den offentlige meningsdannelse og derved ens brand 

(Hansen, 2012, s. 314). Vi mener, at internettet er et centralt medie i skabelsen af politiets brand, og vi har 

for øje at online branding handler om at opbygge positive relationer til virksomhedens interessenter, her de 

unge.  

Når politiet er på internettet og kommunikerer via udvalgte medier, skal de være opmærksomme på, at 

internettet giver mulighed for dannelsen af nye netværk, altså at eksisterende interessenter får mulighed 

for at komme i kontakt med hinanden igennem politiets online tilstedeværelse. Dette er også en af 

grundene til, at politiet valgte at gå på de sociale medier. Specielt i brugen af Facebook, som er et socialt 

netværk, er dette interessant. Som nævnt i tidligere afsnit om sociale medier, indgår alle på Facebook i 

forskellige netværk, og politiet kan hurtigt og nemt komme ud til mange, både i deres eget netværk, men 

også i dem der liker politiets netværk.   

 

Inden for kommunikation benyttes begreberne push- og pull-kommunikation. Ved push-kommunikation 

skubbes der et budskab fra afsenderen og direkte ud til modtageren, hvorimod i pull-kommunikation er det 

modtageren, der selv efterspørger informationen, og derved gør en aktiv indsats for at tilegne sig viden 

(Hansen, 2012, s. 315). Forstår virksomheden/afsenderen modtagerens behov for at søge information og 

viden, kan de imødekomme disse behov. Politiet kan derved skræddersy kommunikation, for at skabe en 

mere vellykket dialog mellem dem og de unge (Hansen, 2012, s. 317). I dette speciale skal de sociale medier 

Facebook og Twitter ses som online pull-kommunikation, brugt af politiet, eftersom borgerne selv liker eller 

følger politiet for at modtage informationer. Modtagerne er derved aktive i processen om at få 

informationer fra politiet. Det kan dog diskuteres, om der i visse tilfælde er tale om push-kommunikation. 

Følgende opdigtede eksempel forklarer, hvordan der er tale om push-kommunikation: 
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Peter og Signe er venner på Facebook. Peter har ikke liket politiet, men Signe har. Hvis Signe liker en eller 

flere af politiets opdateringer, så er der en mulighed for, at Peter vil kunne se politiets opdateringer på sin 

egen News Feed. Dette sker på grund af de tidligere nævnte algoritmer på Facebook (jf. kapitel 2.3). 

Derved har mange på Facebook ikke selv aktivt valgt, at få informationer fra politiet, men de kan i visse 

tilfælde se opdateringerne alligevel, og er udsat for push-kommunikation fra politiet. 

 

Ved online branding, som hører under det tidligere nævnte interaktionsparadigme, mister afsenderen 

kontrollen på internettet. Med dette menes, at kommunikationen er en dynamisk proces; en 

tovejskommunikation hvor modtagerens aktive afkodning skaber tekstens betydning. Ved at 

kommunikationen foregår online, har politiet som afsender, ikke nogen mulighed for at vide, hvordan de 

unge opfatter onlinesiderne, eller vide hvad de søger efter (Hansen, 2012, s. 317).  

Specielt ved brug af sociale medier og ved den tovejskommunikation der opstår, åbner internettet op for 

muligheder for dialog. Og det er netop dette ønske, politiet har omkring deres tilstedeværelse på Facebook 

og Twitter. Politiet har et punkt i deres onlinepolitik, som omhandler dialog med borgerne online 

(Rigspolitiet b, 2011).  I et onlineunivers blander brugerne sig i samtalen, og her kan rollerne på afsender og 

modtager bytte plads. De sociale medier er med til at styrke denne proces, idet de unge, som modtager, og 

politiet, som afsender, kan bytte plads. Politiets brand bliver derfor særligt sårbart, når det bliver diskuteret 

på internettet. Grunden til dette er at det ikke er politiet selv, der styrer, hvad der tales om, og hvilken 

retning samtalen skal tage. Dette gælder både positiv og negativ omtale. På de sociale medier, kan politiet 

dog være med til at skabe et fællesskab omkring deres brand, både på tværs af demografi, tid og geografi 

(Hansen, 2012, s. 348). Dette er især, hvad politiet kan bruge medier som Facebook og Twitter til, hvis de 

skal have endnu større succes i deres online branding. 

 

5.2 STORYTELLING 

 

”Historierne er limen, der binder ethvert menneskeligt fællesskab sammen. Det er gennem vores personlige 

historier, at vi nærmer os hinanden som mennesker, skaber gensidig tillid og opbygger relationer”. (Fog et 

al. 2002, s.172). 

 

Følgende teoriafsnit omhandler begrebet storytelling. Ovenstående citat er med til at belyse, hvorfor det er 

interessant, at benytte netop storytelling til at hjælpe med at besvare specialets problemformulering. 

Storytelling bliver også anvendt til at se på politiets kommunikation, og de historier de fortæller på de 
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sociale medier. Historier skal i denne sammenhæng opfattes som både politiets Facebook opdateringer og 

tweets, samt den overordnede historie, der ligger bag organisationen politiet.    

 

”Det ligger i menneskets natur at fortælle historier. Vi har en evne til at overbringe viden og erfaringer fra 

generation til generation. Rent biologisk hævdes det endog, at den menneskelige hjerne strukturerer 

tankerne i en narrativ proces – start, midte og slutning. ” (Lodberg Hansen, 2003) 

 

Ovenstående citat udtrykker, hvordan historier altid har eksisteret og har hjulpet mennesker til at skabe 

forståelse og struktur for samfundet og hinanden. Virksomheder har også gennem tiden, bevidst eller 

ubevidst, brugt historier i deres markedsføring. Dog er virksomheders brug af bevidst storytelling, især i 

forbindelse med branding, taget til gennem det seneste årti. Det er via historier, at virksomheder 

præsenterer og positionerer sig selv.  

Vi er alle vokset op med historier og eventyr, og vi ved vel også, hvad en god historie er; men er en historie 

bare en historie eller hvordan? 

 

I dette kapitel gennemgås udvalgte teoretikeres definitioner af begrebet storytelling. De to teorier, der 

benyttes for at komme frem til en beskrivelse af storytelling, er af fremtidsforskeren Rolf Jensen samt af 

Klaus Fog et al. Disse to teorier er enige om grundprincipperne i storytelling. De refererer begge til 

aktantmodellen, som indeholder rollefordelingen i historier. (Bilag 7). Aktantmodellen skal derudover ses 

som et middel til at afdække strukturer inden for alle former for narrativer. 

 

5.2.1 STORY OG TELLING 

Begrebet storytelling er sammensat af to dele; story og telling. Kommunikativt viser begrebet en 

indholdsmæssig del og en formidlingsdel. 

Den indholdsmæssige del story har en række gennemgående karakteristika. En historie har et sekventielt 

forløb fra en start, til en midte og til en slutning, og historien indeholder altid et konflikt- eller 

spændingsfelt (Lodberg Hansen, 2003). I dette spændingsfelt optegnes der ofte en række arketypiske roller, 

som kort gennemgås senere. Aktantmodellen med de forskellige roller er brugbar, når vi skal analysere 

politiets opdateringer og tweets, men den kan også anvendes i konstruktionen af historieren.   

Den formidlende del telling understreger, at fortællingen af en historie ligger under for præcis de samme 

vilkår som al anden kommunikation. Storytelling kan ses som et meget effektivt kommunikationsværktøj, 

men det kræver dog, at afsenderen af historien har foretaget en række valg med hensyn til hvilket medie, 
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der skal fortælles igennem, hvilket sprog der skal bruges, samt hvilken kontekst historien bliver fortalt i 

(Lodberg Hansen, 2003).  

 

5.2.2 ROLF JENSENS STORYTELLING 

Fremtidsforskeren Rolf Jensen beskriver, at begrebet storytelling er svært at definere (Jensen, 2003). 

Jensen mener, at der findes en mental struktur hos mennesker, der afgør om en historie er god eller dårlig. 

Og ved at følge et sæt principper, kan der skabes grundlag for den gode fortælling (Jensen, 2003, s.14). Han 

kommer ligeledes med en definition på, hvad det er at fortælle en historie – ”Det er at personliggøre det 

generelle”. (Jensen, 2003, s. 19). Storytelling, som virksomhedsværktøj, kan bruges af politiet til at håndtere 

balancen både i deres interne og eksterne kommunikation og personliggøre det generelle. 

Jensen beskriver to grundelementer i en fortælling, som kommer frem gennem en virksomheds 

kommunikation(2003): 

• Orden 

• Kaos 

 

Orden står for det sikre, det velkendte og det forklarende. Hvorimod kaos er det ukendte, det usikre, og det 

der ikke kan forklares. Kaos er derved forandringens, kampens og konfliktens univers (Jensen, 2003, s.40). 

Jensen beskriver, at orden og kaos er en del af fortællingens DNA, og at der skal være en vekselvirkning 

mellem de to, for at få en god fortælling. 

 

5.2.3 FOG ET. AL.’S STORYTELLING 

 

”Vi har alle en fælles forståelse af hvad en historie er – men den endegyldige formel eksisterer desværre 

ikke”. (Fog et al., 2002, s. 30).  

 

Ovenstående giver udtryk for, at Fog et al. mener, at der ikke findes en endegyldig definition af storytelling. 

Ifølge Fog et al.’s teori skal politiet, gennem de historier de fortæller på de sociale medier, definere hvem 

de er, og hvad de står for (Fog et al., 2002, s. 18).   

Fog et al. mener yderligere, at storytelling rummer mange facetter, netop for hvornår der er tale om en god 

historie, og hvad der gør en historie god. De opsætter et sæt spilleregler for storytelling, som indeholder 

fire elementer. Disse elementer for en god historie skal tilpasses et specifikt publikum og en konkret 
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situation. Politiets tilstedeværelse på Facebook og Twitter gør, at de har mulighed for, at benytte disse 

elementer i deres storytelling og yderligere tilpasse dem publikummet (målgruppen).  

 

Storytellings fire elementer:  

Figur 3. Kilde: Egen tilvirkning af Fog et al., 2002, s. 32-44 

 

1. Budskabet: For virksomheder handler storytelling om at anvende historier til at kommunikere sine 

budskaber, så det får en positiv effekt på brandet. Der skal være et klart budskab. En historie → et 

budskab.  

2. Konflikten: For meget idyl kan få historien til at virke uinteressant. En historie eksisterer i sin 

bevægelse, fra en konflikt opstår til den forløses. Der kan være en kamp mellem det gode og det 

onde, og historien må gerne formidle sine værdier. Fortælleren kan under konflikten kommunikere 

sin holdning til, hvad der er rigtigt og forkert.  

3. Rollefordeling: Her ses der på de personer i historien, og hvordan de agerer i forhold til hinanden. 

Her bygges der på aktantmodellen, hvor selv en lille historie fra hverdagen kan anvendes (Bilag 7). 

Tilskuerne til historien (målgruppen) skal kunne identificere sig med personerne og leve sig ind i 

historiens problemstilling. Virkemidler her være i form af følelser, hvor målgruppen eksempelvis 

genkender: afmagt, glæde, frygt, sorg og håb.  

4. Handlingen: Her er der tale om berettermodellen, som angiver en histories opbygning (Bilag 8). 

 

Budskab Rollefordeling 

Konflikt Handling 
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5.2.3.1 STORYTELLING SOM BRANDINGVÆRKTØJ 

Når storytelling skal benyttes som et brandingværktøj, sker det på et overordnet strategisk niveau. 

Storytelling er en bevidst positioneringsstrategi, hvor politiet kan afgøre, hvordan de vil fremstille sig selv 

over for omverdenen (Hansen, 2012, s. 116).  

I brandingafsnittet konkluderede vi, at et stærkt brand for politiet bygger på den merværdi, som de unge 

tillægger politiet og deres service. Et stærkt brand bygger derved på klare værdier, mens den gode historie 

er med til at formidle værdierne i et sprog, som alle kan forstå. Med dette som baggrund, kan politiet med 

storytelling styrke sit brand indefra og udadtil. Branding er målet - storytelling er midlet (Fog et al., 2002, s. 

24). Følgende model viser sammenhængen mellem modtageren, branding og storytelling: 

 
Figur 4. Kilde: Egen tilvirkning af Fog et al., 2002, side 24 

 

Ved at anvende storytelling som et brandingværktøj, bliver det klassiske branding-begreb fusioneret med 

storytellingens logik. Dette medvirker til at et brand bliver til en levende historie – en corporate story. En 

corporate story kan derved sætte værdierne ind i en dynamisk sammenhæng med mennesker i centrum, og 

giver således mening samt taler til fornuft og følelser (Fog et al., 2002, s.66-67).  

Udfordringen for politiet, ved at bruge storytelling, bliver at bygge værdier og holdninger ind i deres brand. 

Når politiets brand kommunikeres gennem opdateringer og tweets, hjælper det modtageren, de unge, med 

at orientere sig i politiets verden (Fog et al., 2002, s. 21). Historierne er dertil med til at forme opfattelsen af 

virkeligheden. Men måden historierne bliver fortalt på, påvirker i høj grad modtagerens afkodning af dem. 

Fog et al. mener yderligere, at virksomheder har brug for at kommunikere deres værdier, og forklare 

hvorfor de netop gør en forskel. Især dette synspunkt inden for storytelling som brandingværktøj, kan være 

brugbart for politiet i kommunikationen af deres historier på de sociale medier. Politiet, hvis vision er at 

skabe tryghed for borgerne, har grund til at få fortalt de små historier om, hvordan de er med til at gøre en 

forskel for samfundet, for derved at beholde og styrke troværdigheden i deres brand. 

  

Branding 

Storytelling 

Modtager 
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5.2.4 VIRKSOMHEDENS CORPORATE STORY 

Corporate story forstås i dette afsnit som politiets overordnede historie og ses som en strategisk platform 

for deres kommunikation på de sociale medier. Grunden til, at vi i specialet finder det interessant at se på 

og formulere politiets corporate story, er for at kunne belyse, hvordan de små historier passer ind under 

politiets overordnede historie. Facebook opdateringerne og tweetsne skal medvirke som små kapitler i 

politiets overordnede historie, for at storytelling som brandingværktøj kan være med til at skabe værdi for 

politiet (Fog et al., 2002, s.114). For at finde og bruge en corporate story, skal man researche i 

organisationen mht. den interne og eksterne forståelse, i vores tilfælde politiet. De skal finde et 

grundlæggende tema eller central overskrift, som binder deres brandkommunikation sammen (Fog et al., 

2002, s. 49). Politiets corporate story skal skabe konsistens mellem identitet og image (Fog et al., 2002, s. 

75). Som nævnt i teoriafsnittet om branding, er samspillet mellem identiet og image med til at skabe 

organisationens corporate brand. Og det er ud fra essensen af dette, at politiets corporate story 

formuleres. Som tjekliste til udformningen af organisationens corporate story, kan de tidligere fire nævnte 

elementer i storytelling bruges. Budskabet i politiets corporate story skal være en dybere morale. Det skal 

ses som værende politiets påstand om, hvordan virkeligheden hænger sammen.  

Den interne forankring af corporate story er et afsæt for den eksterne kommunikation af organisationens 

brand. Politiet benytter nogle interne begivenheder som historier i deres eksterne kommunikation. Fog et 

al. lægger vægt på, at de ægte historier er vigtige i den løbende kommunikation af virksomhedens 

corporate story, da de ægte historier giver troværdighed hos modtageren (Fog et al., 2002, s.98). Disse kan 

være forskellige historier, som giver mening at bruge eksternt, både historier fra og om medarbejderne, 

ledelsen, om servicen eller om ”kunderne” (borgerne). Politiets rolle og arbejde i samfundet gør, at der 

altid vil være en masse relevante ægte historier at tage af, hvilke kan give dem en fordel når de fortælles på 

de sociale medier.  

 

5.2.5 STORYTELLING SOM KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJ  

Når storytelling bruges som et kommunikationsværktøj, foregår det på et operationelt niveau. Storytelling 

kan som kommunikationsværktøj både benyttes i virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Her 

fortælles der en konkret historie, som formidler et budskab i en given sammenhæng. Internt anvendes 

storytelling typisk som ledelsesværktøj, samt til intern formidling af virksomhedens kultur og til 

virksomhedens daglige interne skriftlige kommunikation (Fog et al., 2002, s. 50-51). Dog vil vi ikke analysere 

det interne perspektiv i dette speciale.  

Som eksternt kommunikationsværktøj kan storytelling også have forskellige funktioner for organisationen, 

for eksempel i form af reklamer, til PR eller til forskellige eksterne skrivelser (Hansen, 2012, s. 121). Det vi 
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vil se på som eksternt kommunikationsværktøj, er når storytelling bruges digitalt, som omhandler at 

fortællingen bliver til dialog. Vi finder dette relevant, da problemfeltet udspiller sig i politiets onlineunivers, 

og de i deres onlinestrategi har fokus på netop dialog på de sociale medier. 

Eftersom politiet har valgt at fortælle deres historier på de sociale medier, finder vi det interessant at se på 

den magtbalance, der her skabes mellem afsender og modtager, da der på de sociale medier skabes en ny 

form for dialog. På internettet kan modtageren være med til at styre slagets gang, og det kan være umuligt 

for virksomhederne at kontrollere historierne. Selvom man ikke kan skrive på politiets timeline på 

Facebook, afholder det ikke modtagerne, altså dem der liker politiet, fra at komme med deres præg og 

mening om de fortalte historier, ved at skrive kommentarer til de uploadede billeder eller opdateringer. 

Der er mulighed for interaktivitet, hvilket betyder at når storytelling bruges på de sociale medier, kan 

historierne blive skabt i samspil mellem afsender og modtager (Hansen, 2012, s. 323). Dette skaber en ny 

magtbalance, hvor politiet ofte kan miste magten over deres egne historier. En måde hvorpå politiet kan 

miste kontrollen og magten over deres historier er, hvis historierne bliver delt af andre og sat ind i en 

anden kontekst end den, politiet selv havde valgt. Når først en opdatering eller et tweet er kommet ud på 

de sociale medier, vil den altid kunne figurere på nettet. Selvom politiet har slettet historien fra deres egne 

profiler på de sociale medier, og dermed også de delte opdateringer som andre brugere har foretaget, har 

politiet ikke kontrol over historierne i en sådan grad, at folk ikke kan have dokumenteret dem med 

eksempelvis screen prints eller print.  

   

De sociale medier tvinger politiet til at lytte til borgernes historier, uanset om de kan lide dem eller ej. 

Derudover giver Facebook og Twitter også modtagerne (forbrugerne) mulighed for at udveksle deres egne 

historier om politiet. Borgerne er ført sammen i et socialt digitalt netværk, hvor de kan bekræfte hinandens 

positive og negative holdninger, hvilket kan påvirke politiets brand.  

Fog et al. mener yderligere, at når alle kan være historiefortæller, handler det nu for virksomhederne om at 

lytte og skabe mere personlig kommunikation (Fog et al., 2002, s. 171). Skabes den mere personlige 

kommunikation mellem politiet og de unge, kan det få de unge til at fortælle positive historier omkring 

politiet, der derved styrker politiets troværdighed og brand. 

 

5.3 RETORIK 

Politiets formål med tilstedeværelsen på Twitter og Facebook er at forbedre politiets ethos, som tillægges 

dem af de unge borgere. Politiet fortæller historier gennem deres tweets og opdateringer, og de benytter 

herved argumenter samt bevisførelse i den førte kommunikation. Derfor benyttes teori om retorik til at 

analysere politiets retoriske kommunikation online. 
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Retorik er først og fremmest en sidegren til dialektikken og etikken. Derudover er retorik også en 

arbejdsform, som er en lære om overbevisning, og som hjælper os med at levere argumenter (Hoff-

Clausen, 2008, s. 30; Hastrup, 2002, s. 35).  

Kort sagt, omhandler retorik talen1, og talens formål er at overbevise publikum (Perelman, 2005, s. 39). En 

tale består af tre dele: Taleren, det han taler om, samt dem han taler til (Hastrup, 2002, s. 24). Dette afsnit 

beskriver og diskuterer disse tre elementer i forhold til vores problemstilling. Først beskrives talen, dernæst 

talens publikum, efterfulgt af Aristoteles tre appelformer, og afslutningsvis beskrives online ethos. 

 

5.3.1 TALEN OG ARGUMENTET 

Talen er inden for retorikken et begreb, som ikke kun dækker over en mundtlig tale, men derimod dækker 

talen over alle former for kommunikation. Politiets taler er dermed deres Facebook opdateringer og deres 

tweets. Enhver tale har et argument, og hensigten er: 

 

”… at fremprovokere og forstærke et publikums tilslutning til de teser, som man præsenterer med deres 

samtykke...” (Perelman, 2005, s. 43) 

 

Argumentationens målsætning er at påvirke et publikum ved at ændre på overbevisninger eller 

tilbøjeligheder (Perelman, 2005, s. 44). Altså er politiets målgruppe, de unge, ikke overtalt førend de 

handler på baggrund af politiets kommunikation, og når de unge anerkender politiets kommunikation som 

sandt (Perelman, 2005, s. 46-47). 

 

5.3.2 TALENS PUBLIKUM 

Politiet har en specifik målgruppe på de sociale medier, og man kan dermed sige, at de har et specifikt 

publikum. Dog kan alle se og læse politiets tweets og opdateringer, og politiets publikum bliver derved 

universelt.  

En tale er, ifølge Perelman, henvendt til enhver form for publikum (Forfatters kursivering) (Perelman, 2005, 

s. 39), og kan både være en folkemængde, en flok af specialister eller enkelte individer. Perelman uddyber, 

at publikum ikke nødvendigvis er dem, som taleren eksplicit henvender sig til (2005, s. 48). Politiets 

publikum er derfor ikke kun de unge, men derimod alle som nu og senere får lejlighed til at læse 

udtalelserne. Dog konkluderer Perelman at talens publikum er ”… dem som taleren gennem sin 

1 I retorik benyttes ordet talen. Vi vil fortsat benytte dette ord, men vi tillægger talen, at det også kan være en skriftlig 
kommunikation, så som politiets skrevne kommunikation på Twitter og Facebook. Vi benytter dog ordet talen her i 
teoriafsnittet, da dette er det ord, som benyttes indenfor retorikken. 
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argumentation ønsker at påvirke (2005, s. 48). Han deler dermed også publikum og talens formål i to: Når 

en taler taler til et specifikt publikum, er formålet at overtale, og når der tales til det universelle publikum, 

er formålet at overbevise (Perelman, 2005, s. 52). Politiet kommunikerer til et specifikt publikum på de 

sociale medier, idet kun brugere af Facebook og Twitter kan se opdateringerne og tweetsne. Politiets 

formål er dermed at overtale de unge til at handle, eksempelvis ikke at køre for stærkt, fordi der er 

bilrazzia. Dog er publikum nærmest universelt på de sociale medier, da over 3 millioner danskere har 

profiler. Dermed kan politiet også benytte de sociale medier til at overbevise publikum om, at de 

eksempelvis ikke skal køre for stærkt. Både overtalelse og overbevisning, er to formål og virkemidler, som 

kan hjælpe politiet med at opnå et bedre image. 

 

5.3.3 ARISTOTELES TRE APPELFORMER 

Den græske filosof Aristoteles beskrev tre måder, hvorpå taleren kan skabe overbevisning hos sit publikum: 

Ethos, pathos og logos. Disse tre appelformer bruges i analysen til at analysere den kommunikation politiet 

fører, samt om de unges opfattelse af politiet kan ændre sig gennem politiets kommunikation på Facebook 

og Twitter. I forhold til politiet, finder vi, at ethos er den mest relevante appelform. Derfor kommer der i 

følgende en dybdegående gennemgang samt diskussion af ethos, efterfulgt korte beskrivelser af logos og 

pathos. 

 

5.3.3.1 ETHOS 

 

”Overbevisning sker gennem talerens karakter (ethos), når talen holdes på en sådan måde, at den gør 

talerens person troværdig.” (Hastrup, 2002, s. 34). 

 

Aristoteles første appelform omhandler talerens karakter, ethos, og hvordan dennes karakter har 

betydning for publikums overbevisning. Selvom ethos omhandler talerens karakter, ligger ethos ikke hos 

selve taleren, men derimod hos tilhøreren, da det er tilhøreren som tillægger taleren ethos. Derved kan en 

persons ethos variere fra tilhører til tilhører (McCruskey, 1968, s. 68). Vi benytter især Aristoteles syn på 

ethos, men vi sammensætter det med James McCruskeys beskrivelse af ethos, hvor taleren ses som en 

kilde, fordi afsenderen i denne betydning kan være en organisation eller en gruppe (McCruskey, 1968, 

s.68). Vi benytter McCruskeys syn, eftersom politiet som afsender er en statslig myndighed og en hel 

organisation.  
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Aristoteles’ skildring af ethos betyder, at vi stoler mere på anstændige mennesker, og talerens moralske 

personlighed er derved et af de stærkeste elementer i overbevisningen. Der er her tre ting, som får en taler 

til at virke overbevisende: talerens moralske karakter, klogskab og vejvilje. Dette betyder, at borgerne 

stoler mere på politiet, når politiet som organisation fremstår positivt, ved at udvise disse tre ting. 

 

Ethos kan inddeles i tre underkategorier (McCruskey, 1968, s. 67)2:   

• Det indledende ethos 

• Det udledte ethos 

• Det justerede ethos  

 

Det skal dog nævnes, at Aristoteles ikke selv deler ethos ind i underkategorier (McCruskey, 2002, s. 76). 

 

Det indledende ethos er det ethos, man tillægger taleren inden kommunikationen påbegyndes. Dette er, 

hvad de unge borgere ved om politiets baggrund, fremtræden og personlige karaktertræk. Det indledende 

ethos kan påvirkes af de omgivelser, hvori kommunikationen udføres, hvilket for politiet er de sociale 

medier, som både kan begrænse og sprede deres kommunikation. Det indledende ethos har en væsentlig 

betydning i forhold til effekten af talen (McCruskey, 1968, s. 75-76). Hvis de unge borgere stoler meget på 

politiet, inden de har læst politiets historier på Facebook og Twitter, vil de tillægge politiet et højt ethos, 

eftersom de giver politiet mere opmærksomhed. 

 

Den næste type af ethos er det udledte ethos, som udvikles gennem indholdet og præsentationen af talen. 

Vi har tendens til at tro mere på talere, som deler vores egne holdninger (McCruskey, 1968, s. 76-77). 

Derudover vil publikum oftest tillægge taleren et højere ethos, hvis talen fremføres dygtigt og med korrekte 

beviser, og ligeledes modsat, hvis der fremføres forkerte beviser3 (McCruskey, 1968, s. 77-78). Det udledte 

ethos kan forhøje eller forværre talerens indledte ethos. Politiet skal derfor nøje overveje hvilken 

kommunikation de fører på Twitter og Facebook, da de valgte historier, beviser og argumenter kan ændre 

de unges syn på politiet og det tillagte ethos. 

 

Det sidste ethos, som publikum tillægger en taler, er det justerede ethos. Det justerede ethos er det 

sammenfattede produkt af det indledende og det udledte ethos, og er derved det ethos, som de unge 

2 Vi benytter her de danske benævnelser som Heidi Hansen, 2012, bruger i forbindelse med branding. 
3 Vi bruger her ordet beviser som en bred betegnelse, der dækker over de informationer, politiet kommer med. 
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tillægger politiet efter at have læst deres tweets og opdateringer. Dette ethos kan derfor være højere, 

lavere eller det samme som det indledte ethos (McCruskey, 1968, s. 82).  

Det justerede ethos, som da er dannet, bliver næste gang til det indledende ethos (McCruskey, 1968, s. 83). 

I denne kommunikationsproces mister politiet kontrol. Politiet kan som taler prøve med virkemidler og 

argumenter at opnå et højt ethos, men politiet har ingen kontrol over hvilke fortolkninger de unge, som 

publikum, laver, og om de bliver overtalt (Hoff-Clausen, 2008, s. 47). Derfor kan politiets ethos variere 

afhængigt af, hvilke unge der er publikum. Eftersom politiets ethos er afhængig af situationen, publikum og 

kommunikationsprocessen bliver deres ethos en konstruktion, som forhandles socialt i visse kontekster 

(Hoff-Clausen, 2008, s. 53).  

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem de tre forskellige ethos, også kaldet ethosmiks. 

Figur 5. Kilde: Egen tilvirkning af Hansen, 2012 

5.3.3.2 PATHOS 

Aristoteles anden appelform pathos omhandler den følelsesmæssige overbevisning hos tilhørerne. Når 

politiets ord påvirker de unge i en følelsesmæssig retning, er der tale om pathos (Hastrup, 2002, s.35). 

Dette sker, når politiet som taler appellerer til de unges følelser. Ved eksempelvis at fortælle en historie, 

hvor en forsvundet ældre dame er blevet fundet, kan der opstå glæde og lettelse hos de unge tilhørere. 

 

5.3.3.3 LOGOS 

Selve overbevisningen skabes gennem det sagte, som Aristoteles har benævnt logos. Logos handler derved 

om fornuft. Når de unge, på basis af politiets Facebook opdateringer og tweets, bliver overbevist og ser det 

sagte som sandt, er der tale om logos (Hastrup, 2002, s. 35).  

 

Det 
indledende 

ethos 

Det udledte ethos 

Det 
justerede 

ethos 
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5.3.4 WEBKOMMUNIKATION OG ONLINE ETHOS 

Eftersom politiet kommunikerer på de digitale medier Facebook og Twitter, er det relevant at kigge på 

deres online ethos.  

 

”Ethos er her i høj grad af interesse som et spørgsmål om, hvem der får stemme i de nye medier, og i kraft 

af hvilken autoritet den enkelte måtte ytre sig og blive hørt online. ” (Hoff-Clausen, 2008, s. 19) 

 

På politiets Facebook- og Twitterprofiler, er der flere personer bag produktionen af teksterne, og det er 

derfor relevant at se på vigtigheden af tilstedeværelsen af én kontra flere retorer på disse medier. Ph.d. i 

retorik Elisabeth Hoff-Clausen opsætter to synspunkter omhandlende afsenders ethos. Hun beskriver, at 

Barbara Warnick, mener, at afsenderen ikke altid kan identificeres som én person online (Hoff-Clausen, 

2008, s. 12). Derudover beskriver Hoff-Clausen beskriver, at Carolyn R. Miller mener, at ethos nu er mere 

vigtigt end førhen, fordi vi prøver at afkode, hvilke karakterer der er bag ordene, hvad enten det omhandler 

face-to-face møder, trykte eller digitale medier (Hoff-Clausen, 2008, s. 13).  

 

I forhold til de digitale medier og kommunikationen derpå tolkes ordet medier på forskellige måder. Medier 

kan ses som en måde, hvorpå politiet som afsender mister kontrollen over situationen, da de ikke kan styre, 

hvad der sker med de skrevne tekster. Medier kan også tolkes som en måde at skabe kontakt mellem 

politiet og modtagerne de unge. Hoff-Clausen beskriver derudover, at medier er en rammesætter for den 

sociale situation (2008, s. 25-26). Vi deler dette synspunkt, i og med at mediet internettet sætter nogle 

rammer for, hvordan politiet kan kommunikere. Derudover sætter de sociale medier endnu flere rammer 

og præmisser, som politiet skal holde sig indenfor i deres retoriske kommunikation (jf. Kapitel 2.5).  

 

 I forhold til politiets online publikum, alle der læser politiets tweets og opdateringer, er det for politiet som 

afsender svært at afkode, præcis hvem der læser de publicerede online tekster. På de digitale medier, kan 

modtagere have skjulte identiteter, når de kigger og kommenterer på hjemmesider og blogs. Derudover 

sker der online en sammensmeltning af identiteterne afsender og modtager, grundet at alle kan skrive på 

internettet, og de to roller kan byttes rundt afhængigt af hvad en person foretager sig på mediet (Hoff-

Clausen, 2008, s. 73). Ved dette menes, at selvom politiet er afsender på Facebook og Twitter, kan der ske 

en ændring af afsender, når andre folk begynder at dele og sprede politiets opdateringer viralt, og derved 

bliver der flere afsendere (jf. kapitel 4.1.3). 
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6 INDDELING AF OPDATERINGER OG TWEETS 

Vi har valgt at dele politiets Facebook opdateringer og tweets ind i tre forskellige temaer, som danner 

grundlag for strukturen i specialets analyse af politiets kommunikation på de sociale medier. Vi har 

fremdraget de tre temaer ud fra vores indsamlede empiri, og temaerne er hovedsageligt formuleret ud fra 

de to fokusgrupper, hvor vi har registreret hvilke nøgleord og temaer, som gik igen i diskussionerne. Der var 

en god dynamik i fokusgrupperne, hvor de i fællesskab delte og skabte meninger. Vi gjorde deres relationer 

og diskussioner til genstandsfelt for vores observation, idet informanterne i deres sociale interaktion skabte 

mening ud fra de andres synspunkter, vores spørgsmål og ud fra de viste Facebook opdateringer og tweets. 

Der opstod her nogle synspunkter, som blev konstrueret i det sociale fælleskab (jf. Kapitel 3.1). Ud fra vores 

observation og fortolkning af deres diskussioner, har vi fastslået tre temaer, som er mest dækkende for de 

forskellige synspunkter, der kom til udtryk, og som blev skabt i interaktionerne. 

Begge fokusgrupper snakkede meget om, hvorvidt politiet skulle benytte de sociale medier til 

serviceinformationer, samt beskrev at de gerne vil hjælpe politiet med efterlysninger, og at politiet 

igennem brugen af de sociale medier kommer i øjenhøjde med borgerne. Vi har derfor fremdraget følgende 

tre temaer: 

1. Politiet i øjenhøjde 

2. Politiet yder service 

3. Vi hjælper politiet 

 

Vi fandt det interessant at begge fokusgrupper, uafhængigt af hinanden og uden at vi ledte dem i en 

bestemt retning, snakkede om de samme tre temaer. Derfor ser vi at netop disse tre overordnede temaer 

er yderst centrale for vores analyse af politiets kommunikation på Facebook og Twitter. Derudover er de tre 

temaer meget brede, hvilket giver mulighed for en dybere analyse af politiets forskellige formål og historier 

på Facebook og Twitter. De forskellige formål som Facebook og Twitter bliver brugt til, er alle tilsammen 

med til at give et samlet billede af politiet. Facebook opdateringerne og tweetsne er derved alle små 

historier som er en del af den større historie om politiet; deres corporate story.  

Politiets kommunikationschef Jens Gregersen deler selv politiets brug af sociale medier op i fire kategorier 

(Gregersen, 2013): 

• Direkte dialog om regelændringer  

• Borgerinvolvering til opklaring 

• Styrkelse af krisekommunikation  

• Forbedre omdømme  
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Eftersom politiets egne fire kategorier er meget overordnede, og da politiet ikke benytter medierne ofte til 

at kommunikere ud om regelændringer eller benytter krisekommunikation, har vi valgt ikke at benytte 

politiets inddelinger i analysen. Dog er vores temaer inspireret af deres. 

Gennem vores observation af politiets Twitterprofiler og Facebooksider har vi erfaret, at de to 

kommunikationskanaler bruges forskelligt. Af den grund har vi fremdraget forskellige undertemaer for 

politiets brug af de to sociale medier. Følgende afsnit beskriver kort de tre forskellige temaer, vi har inddelt 

politiets Facebook og Twitter i, samt hvilke undertemaer vi har fremdraget i hvert af de to medier.  

Som tidligere nævnt, er der taget et udsnit af statusopdateringer fra Rigspolitiets Facebookside i perioden 

1. april til 30. juni 2013 (Vedlagt som Bilag 9). Tweetsne fra de 8 politikredse samt Rigspolitiet er udtaget i 

perioden 1. maj til 30. juni 2013 (Vedlagt som Bilag 10). Der er udvalgt perioder på henholdsvis en og to 

måneder, fordi tweetsne og opdateringerne foregående og efterfølgende måneder har samme formål, og 

for at data ikke blev for stor og uoverskuelig.  

 

6.1 RIGSPOLITIETS FACEBOOK OPDATERINGER  

Følgende beskriver de 3 temaer og undertemaer, som Facebook opdateringerne er inddelt i (Bilag 9). 

 

1. Politiet i øjenhøjde 

a. Hverdagsinformationer som omhandler politiets hverdag. Under denne kategori fortælles 

der historier af mindre væsentlig karakter. Dette gælder for eksempel billeder af politiets 

nye biler, billeder af hvad en politimand har med ud på hundepatrulje samt andre små 

historier af denne type. 

b. Humoristiske opdateringer. Disse er politiets små sjove anekdoter. Eksempler på dette er: 

De mest brugte undskyldninger af danskerne når de glemmer deres pas, eller når de kører 

for stærkt. Disse opdateringer dækker over små pudsige historier. 

c. Den gode historie. Når politiet bruger den gode historiefortælling til at takke deres fans for 

hjælp med at finde efterlyste og forsvundne personer, og når politiet fortæller historier om 

dem selv, når de har gjort noget godt.  

 

2. Politiet yder service 

a. Information om regelændringer. Politiet benyttede for eksempel denne form for 

oplysninger, da der pr. 1. juni blev strammet op i våbenlovgivningen. Her brugte politiet 

mediet til at komme ud med historien, og til at opfordre borgerne til at aflevere disse 

våben uden at det ville få konsekvenser. 
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b. Kampagner. Her giver politiet gode og forebyggende råd samt efterfølgende opdateringer 

på resultaterne fra de forskellige initiativer. Denne slags informationer bruges især til at 

fortælle om narkorazziaer, cykelrazziaer og andre planlagte landsdækkende aktioner. 

 

3. Vi hjælper politiet 

a. Efterlysninger hvor politiet beder sine Facebook fans om hjælp til at finde kriminelle, der er 

efterlyst for forskellige forbrydelser. 

 

6.2 POLITIETS TWEETS 

Eftersom Twitters kommunikationsform og platform er anderledes end Facebooks, anvender politiet dette 

medie på en lidt anden måde. Både politiets tweets og Facebook opdateringer kan sættes ind i de samme 

tre temaer, men underkategorierne er forskellige idet kommunikationen og formålene ikke er helt de 

samme som på Facebook. Vi har opdelt politiets brug af Twitter i underkategorier, som både er gældende 

for de 8 kredse4 samt selve Rigspolitiets brug (Bilag 10). 

 

1. Politiet i øjenhøjde 

a. Humor. I disse tweets bruges der humor i form af sjove sætninger og henvisninger til sjove 

konnotationer til visse ord. Det er dog mest politikredsen Sydsjælland, som benytter denne 

form for virkemiddel på Twitter. 

b. Dialog. På Twitter er der megen dialog på alle politiets Twitterprofiler. Her kan det være 

folk, som kommer med spørgsmål, giver ris og ros eller når privatpersoner svarer tilbage på 

tweets og den pågældende politikreds profil svarer igen. 

 

2. Politiet yder service 

a. Information om regelændringer. Twitter er blevet brugt i samme stil som Facebook, til at 

fortælle borgerne om den nyligt ændrede våbenlov og opfordre borgerne til at henvende 

sig og aflevere ulovlige våben. 

b. Trafikinformationer. Både Rigspolitiet og politikredsene tweeter om informationer omkring 

spærrede veje og andre væsentlige ”nu og her” opdateringer. 

c. Events. Under events såsom fodboldkampe, Aalborg karneval, Distortion og folkemødet på 

Bornholm anvender de lokale kredse Twitter til at opdatere borgerne om informationer 

4 Der var 8 politikredse på Twitter indtil 1. juli 2013. 
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omkring eventsne. Der bliver fortalt, hvad borgerne ikke må, og givet gode råd med på 

vejen.  

d. Døgnrapport opdateringer. Politikredsene tweeter jævnligt om dagens og weekendens 

forseelser, anholdelser af kriminelle og lignende sager. Politikredsene opdaterer i korte 

træk, hvilke sager de har været ude til, og linker til døgnrapporterne på deres lokale 

hjemmesider.  

 

3. Vi hjælper politiet 

a. Efterlysninger hvor de forskellige kredse samt Rigspolitiet bruger kommunikationskanalen 

til at efterlyse eftersøgte og forsvundne personer, både i hele landet og i lokale områder. 

Der søges blandt andet efter vidner til forbrydelser som røverier samt vidner til trafikuheld. 

 

6.3 RETORISK KRITIK AF POLITIETS KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE MEDIER 

Når vi inddeler politiets Facebook opdateringer og tweets i tre temaer, er det vigtigt at belyse den retoriske 

kritik af webkommunikation. Til dette benytter vi Elisabeth Hoff-Clausen (2008). Den retoriske kritik af 

webkommunikation er væsentligt, fordi det først og fremmest ikke er muligt at analysere hver enkelt 

tekstdel på politiets profiler på Facebook og Twitter. I vores analyse af webkommunikation, i dette tilfælde 

de sociale medier, har vi udvalgt, afgrænset og fokuseret på dele af tekster for at undersøge mønstre og 

regelmæssigheder i politiets kommunikation. Derved ser vi på de forskellige elementer i den større diskurs 

(Hoff-Clausen, 2008, s. 64). Som forskere, har vi derfor udvalgt nogle tekster, som er nøgletekster i forhold 

til at belyse problemstillingen omkring politiets brug af de sociale medier. Vi har lavet en partiel læsning 

(Hoff-Clausen, 2008, s. 65), hvor vi har søgt at finde sammenhængen mellem de udvalgte tweets og 

Facebook opdateringer. Det er dog vigtigt at nævne, at vi herved har lavet en reduktion af virkeligheden. 

Hoff-Clausen forklarer yderligere, at webtekster ikke er statiske, da de nemt kan ændres og trækkes tilbage. 

Derved har det været nødvendigt for os, som kritikere, at stabilisere webteksterne, så de er 

dokumenterbare, hvilket vi har gjort som forarbejde for vores analyse af politiets tweets og Facebook 

opdateringer (Bilag 9 og 10).  

Hoff-Clausen beskriver, at man kan påstå, at den retoriske kritiker kun udvælger de tekster, som passer til, 

hvad kritikeren vil konkludere, og derved kun udvælger tekster, som støtter op omkring en bestemt vision. 

Vi er derfor som retoriske kritikere bevidste om dette, og har overvejet hvilke værdier og forestillinger som 

fastholdes gennem analyseobjekterne (Hoff-Clausen, 2008, s. 68). Vi har derfor taget udsnit med af alle de 

forskellige typer af Facebook opdateringer og tweets der er i den valgte tidsperiode, således at alt 

repræsenteres. Datamængden ville blive for stor, hvis vi dokumenterede alle tweets og opdateringer, og vi 
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har derfor udvalgt så mange forskellige typer af tweets og opdateringer, som vi har observeret. Dette er 

fordi, vi som retoriske kritikere har villet vise et bredt og sandt billede af politiets online kommunikation, 

for bedst muligt at kunne analysere og drage konklusioner på hele politiets historie, som de fortæller 

gennem de sociale medier. 

 

 

7 ANALYSE 

I følgende kapitel analyseres politiets brug af de sociale medier som ny kommunikationskanal til de unge i 

et brandingperspektiv.  

Analysen er inddelt i tre underafsnit. Det første afsnit analyserer politiets kommunikation på de sociale 

medier (Facebook opdateringer Bilag 9, tweets Bilag 10), de små historier i politiets kommunikation leder 

videre til andet afsnit, der analyserer politiets corporate story. I sidste afsnit analyseres politiets image og 

omdømme ud fra resultatet af de to tidligere afsnit. Følgende figur viser inddelingen samt sammenhængen: 

 

7.1 POLITIETS KOMMUNIKATION PÅ TWITTER OG FACEBOOK 

Vi har ud fra vores fokusgrupper identificeret 3 temaer, som vi har inddelt politiets Facebook opdateringer 

og tweets i (jf. Kapitel 6): 

• Politiet i øjenhøjde 

• Politiet yder service 

• Vi hjælper politiet 

 

Disse tre temaer dækker tilsammen over alle de historier, som politiet fortæller på de sociale medier. 

Temaerne, som indeholder opdateringer og tweets, udgør tilsammen den corporate story, som politiet 

ønsker at fortælle gennem de sociale medier.  

1. Politiets kommunikation 
på de sociale medier 2. Politiets corporate story 3. Politiets image og 

omdømme 

Figur 6. Kilde: Egen tilvirkning 
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Der er her to større formål og slutmål, som politiet ønsker at opnå ved at fortælle deres historier og 

corporate story på de sociale medier. Først og fremmest skal kommunikationen være med til at forbedre 

politiets omdømme, som værende en moderne virksomhed, der skaber tryghed og er åben for dialog. Dette 

sker igennem en imageopbygning. Derudover er der et formål, som det forbedrede image og omdømme 

skal resultere i, nemlig at færre unge begår kriminalitet samt en forbedret dialog (jf. Kapitel 2.2.1).  

 

Temaerne danner fundamentet for den analytiske fremgang i første analysedel. Politiets tweets og 

Facebook opdateringer analyseres, i forhold til hvordan der kommunikeres, samt hvordan 

kommunikationen kan påvirke deres ethos. Dette skal skabe en forståelse af, hvordan historierne 

(Facebook opdateringerne og tweetsne) kan bruges i politiets branding, når de kommunikerer med de unge 

på de sociale medier, og hvor der gennem denne kommunikation skabes både dialog og en relation til de 

unge brugere på den anden side af skærmen. Kommunikationen skaber relationen mellem politiet og de 

unge, idet de unge og politiet i fællesskab skaber mening af kommunikationen gennem relationen i den 

sociale virkelighed (jf. Kapitel 3.1). Derudover er sproget et vigtigt element i analysen af politiets 

kommunikation på Facebook og Twitter, idet det er igennem sproget, at politiet benytter forskellige 

virkemidler for at overbevise og påvirke de unge. I afslutningen af analysedel 1 analyseres politiets 

varierende sprog på Facebook og Twitter. 

 

7.1.1 TEMA 1: POLITIET I ØJENHØJDE 

I dette afsnit analyseres, hvordan politiet kommer i øjenhøjde med de unge ved at benytte de sociale 

medier Facebook og Twitter som kommunikationskanal.  

 

Cecilie: ”Det er vejen frem [for politiet at være på de sociale medier]. Flere og flere virksomheder gør det jo 

også. Jeg synes, det er en måde at være i øjenhøjde med sine kunder. ” (Fokusgruppe 1, Video 1, 14:15) 

 

Flere informanter fra fokusgrupperne nævnte igennem interviewene ordet øjenhøjde i forbindelse med 

politiets tilstedeværelse på de sociale medier. Øjenhøjde danner derfor grund for det første analysetema. 

De Facebook opdateringer og tweets der er under temaet Politiet i øjenhøjde er: 

• Hverdagshistorier 

• Humor 

• Den gode historie  

• Dialog 
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7.1.1.1 HVERDAGSHISTORIER PÅ FACEBOOK 

De Facebook opdateringer, som vi betegner som hverdagshistorier, er Rigspolitiets opdateringer, der 

indeholder historier om udstyr, som politiet bruger i deres hverdag (Bilag 9). Analyseres disse historier 

inden for storytellings fire elementer (figur 3), kan de ikke klassificeres som typiske historier. Disse 

opdateringer udtrykker ikke er en decideret handling, rollefordeling eller konflikt (jf. Kapitel 5.2.4). 

Budskabet, der kommunikeres ud, er, at borgerne kan se politiets udstyr, såsom motorcykler, biler og 

snescooterne i Grønland. Dette gør dog ikke historierne mindre relevante for politiet at lægge op på deres 

Facebookside. Netop disse opdateringer er gode eksempler på små kapitler, der viser, hvem politiet er, og 

hvad organisationen politi indeholder. I hverdagshistorierne er der derfor ikke stort fokus på selve 

historien, men mere på billederne, som dog også i sig selv fortæller en historie. Rigspolitiets opdateringer 

om hverdagshistorier, er nogle af de opdateringer, som er liket flest gange (jf. Bilag 9). 

Vi spurgte i spørgeskemaet om følgende: 

 

”I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan følge med i hvad 

politiet laver "til hverdag”?” 

 

 
 

Trods de mange likes af politiets hverdagshistorier på Facebook, viser der sig en helt anden interesse fra 

respondenterne i spørgeskemaet. Her synes over 50 %, at det er vigtigt i mindre grad eller slet ikke relevant 

for dem at vide, hvad politiet laver til hverdag. Dette betyder enten, at vi ikke stillede spørgsmålet, så 

respondenterne forstod den præcise mening. Eller også er denne store modsigelse en indikator på, at 

politiets hverdagshistorier med nye biler og opdateringerne om hundeudstyr er meget interessant, når det 

ses i en Facebook kontekst og popper op på brugernes News Feed iblandt de hyggeligt feriebilleder. I 

sidstnævnte tilfælde, er det yderst interessant, at kun få respondenter svarede, at politiet skal lægge 

hverdagshistorier op, for at de er interesseret i at like politiet, men at netop disse historier derimod er 

nogle af de mest populære på politiets Facebookside. Dette kan forklares ud fra den sociale kontekst, hvor 

meningen og forståelse af politiets hverdagshistorier skabes iblandt andre hyggelige og uformelle 
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opdateringer. Det kan også forklares med de mange billeder, som hverdagshistorie opdateringerne har. 

Rigspolitiets kommunikationschef Jens Gregersen udtaler omkring hverdagshistorierne, at det er  

 

”Billeder! billeder, billeder, billeder, der er den største faktor til at folk trykker like.” (Gregersen, Bilag 2, side 

26, linje 31).  

 

Den store interesse omkring politiets nye biler, hundeudstyr etc. kan skyldes det uformelle sprogbrug i 

opdateringerne og de tilhørende billeder. 

Vi viste informanterne i de to fokusgrupper følgende Facebook opdatering: 

 

 
 

Informanterne i fokusgruppe 1 har en negativ holdning omkring denne hverdagshistorie, og udtaler 

således: 

 

Randi: ”Det er information jeg ikke kan bruge til noget. Den irriterer mig faktisk sådan forholdsvis meget. ” 

(Fokusgruppe 1, Video 2, 01:20)  

Cecilie: ”Hvis det var sådan nogle der poppede op på min News Feed hele tiden, så ville jeg også blive 

irriteret. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 01:33)  

Christoffer: ”Den der opdatering er total til grin. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 02:18) 

 

Ovenstående citater viser, at informanterne tager afstand fra denne slags opdateringer fra politiet. 

Informanterne kan ikke relatere til denne form for historier, og de tillægger derfor ikke nogen merværdi til 
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politiets brand gennem denne historie. Disse historier kan derfor påvirke de unges holdning til politiets 

tilstedeværelse på Facebook negativt. Opdateringerne som disse kan resultere i, at de unge vil fravælge at 

følge politiet, og derved påvirker disse opdateringer relationen til politiet negativt. Ifølge 

socialkonstruktivismen, skabes meninger i relationerne mellem subjekter og objekter (jf. Kapitel 3.1). I 

dette tilfælde er det derved tydeligt, at den mening, der bliver socialt konstrueret i forhold til 

informanternes holdning til hverdagshistorierne, er negativ. Informanterne mener, at historier om politiets 

nye biler ikke er passende, idet de ikke opnår noget formål, så som eksempelvis eftersøgningerne i Tema 3, 

som de kan relatere sig til, og hvor de får informationer, de kan bruge. Den relation som informanterne har 

til politiet styrkes ikke af hverdagshistorier, af denne slags, idet de bliver irriterede. Relationen forværres 

derfor i stedet. Dette er fordi, disse historier ikke, ud fra informanternes mening, er med til at opfylde 

politiets opgave som, ifølge begge fokusgrupper, er at skabe tryghed, samt ro og orden. I forhold til denne 

relation mellem de unge borgere og politiet som trygheds skabere, passer hverdagshistorierne ikke ind. 

Meningen som skabes i denne sociale kontekst bliver derved negativ.  I retorisk sammenhæng, kan de unge 

på baggrund af hverdagsopdateringerne, den skabte mening, justere politiets ethos og derved ændre deres 

holdning til politiet. I tilfældet med opdateringen omkring de nye patruljebiler, bliver politiets justerede 

ethos derved mere negativt. 

 

Tine: ”Jeg tænker, at dem der har været inde og like politiet på Facebook, nok også har større interesse i 

sådan nogle ting, siden man aktivt har opsøgt dem og liket dem. Måske har de mere interesse i at vide ting 

fra politiets hverdag end jeg har. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 09:28) 

 

Ovenstående citat fra Tine understreger, hvordan forskellen på push- og pull-kommunikation på de sociale 

medier kan være med til at gøre en forskel for de ungens opfattelse af politiet og deres opdateringer (jf. 

Kapitel 5.1.3). Tines pointe om, at når der er tale om pull-kommunikation, hvor folk aktivt har valgt at få 

informationer fra politiet, opfattes opdateringerne mere positivt, end hvis det var push-kommunikation til 

nogen som ikke fulgte politiet, og derved ikke har en interesse. Dette er netop en interessant pointe, som 

kan være med til at forklare, hvorfor politiets historier som hverdagshistorierne bliver liket særdeles mange 

gange, selvom fokusgrupperne udtrykker en meget negativ holdning til disse opdateringer. Eftersom der 

stadig er en grad af push-kommunikation på Facebook, viser informanternes holdninger, at push-

kommunikationen, altså den kommunikation som man ikke selv har opsøgt, kan have negativ effekt på 

nogen unges opfattelsen af politiet.  

Ovenstående pointe omkring push- og pull-kommunikation, har den betydning for politiet, at deres 

tilstedeværelse på de sociale medier kan skabe afstand til nogle af de unge, som politiet ellers gerne vil 
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skabe en positiv relation til. Grunden til at historierne om politiets hverdag opleves som irrelevant og 

påtrængende af fokusgrupperne er, at politiet for informanterne ikke ses som ”venner”, de selv har valgt at 

være venner med og derved få opdateringer fra. Fokusgruppernes holdning er negativ, fordi de skal 

forholde sig til noget, de ikke finder relevant, idet de ikke aktivt følger politiet. Derimod har 

hverdagshistorierne en positiv effekt som pull-kommunikation, fordi det personificerer politiet, ved at 

følgerne får et indblik i politiets hverdag. Ved pull-kommunikation forandres politiets rolle, og de kommer 

på lige fod med brugernes andre venner på Facebook. Derved kan disse opdateringer sammenlignes med 

ens venners opdateringer, eksempelvis billedet af en nyindkøbt bil eller cykel, eller billedet af familiens 

søde hund i haven.    

Dette forhold gør, at den kommunikation politiet vælger at føre på Facebook, skal være varierende. Politiet 

skal overveje, både hvad der virker som pull-kommunikation, men også hvordan kommunikationen 

opfattes hvis det er push-kommunikation (jf. Kapitel 5.1.3). Hvis politiet skal skabe en positiv relation til 

unge i samfundet, som ikke allerede liker dem, skal de sørge for ikke at være for påtrængende, så de unge, 

der kun får push-kommunikation, ikke ønsker at følge dem.   

 

7.1.1.2 HUMOR SOM VIRKEMIDDEL PÅ FACEBOOK 

Politiet anvender humor som et virkemiddel i deres kommunikation på Facebook. De humoristiske 

opdateringer er typisk historier fra politibetjente om deres interaktion med den almene borger i forskellige 

situationer. Budskabet er derved sjældent at opnå en direkte handling fra modtagerne, men derimod er 

formålet mere at underholde de unge. På Facebook er der ofte en afslappet tone og uformelle sociale 

konventioner, som gør sig gældende. Når de unge interagerer med deres venner, formodes det, at det er i 

en uformel tone, hvor der fortælles sjove hverdagsoplevelser, deles sjove videoer etc. Ved at politiet 

benytter humor, skabes muligvis en positiv holdning til politiet, hvor politiet pludselig er en sjov 

ordensmagt, som både er informerende men også sjov at følge. Der sker her en personificering, hvor 

politiet kommer mere i øjenhøjde med de unge. Dette lykkes dog kun, hvis de unge anerkender politiets 

humor. Politiets anvendelse af humor og de sjove opdateringer og tweets, kan derved skabe en positiv 

relation til de unge. I forbindelse med politiets brug af humor på de sociale medier, var der bred enighed 

blandt informanterne i fokusgrupperne om, at det skal være med måde.  

 

Randi: ”Politiet skal passe meget på med dele af humor. Specielt sarkasme, for det er ikke alle der forstår 

det. ” (Fokusgruppe 1, Video 1, 42:37) 

Camilla C.: ”Der må gerne være humor, men der skal være en grad af seriøsitet. ” (Fokusgruppe 2, Video 1, 

33:14) 
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Også kommunikationschef Jens Gregersen uddyber i interviewet, at brugen af humor, for politiet på de 

sociale medier, ikke skal være det mest gennemgående i de fortalte historier.  

 

”Vi kan ikke tillade os bare at være ren underholdning. ” (Gregersen, Bilag 2, s. 8, linje 19-20) 

 

For at bevare troværdigheden og autoriteten som ordensmagt giver de sociale medier politiet en ramme 

for, hvad der ses som acceptabelt i kommunikationen. Vi viste fokusgrupperne en Facebook opdatering, 

hvor politiet benytter humor som virkemiddel, og som derfor skiller sig ud fra de andre opdateringer, de 

blev vist. Vi viste dem følgende: 

 

 
 

Denne Facebook opdatering blev modtaget med yderst blandede holdninger: 

 

Camilla A: ”Jeg synes det er sjovt, for jeg har selv brugt sådan en undskyldning. ” (Fokusgruppe 2, Video 2, 

10:05) 

Pia: ”Jeg synes det er nedværdigende. ” (Fokusgruppe 2, Video 2, 08:57) 

Nicolai: ”Der mangler en grund til denne opdatering. Jeg tror mere, det er et surt opstød. ” (Fokusgruppe 2, 

Video 2, 09:25) 
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Ovenstående udtalelser fra informanterne viser, at humor opfattes subjektivt. Politiet skal derfor være 

påpasselige, når de anvender humor i deres opdateringer, da de ikke har mulighed for at kontrollere 

modtagerens afkodning af det skrevne (jf. Kapitel 5.1.3). Camillas udtalelse viser, at hun kan leve sig ind i 

historien, fordi hun selv har brugt nogle af de beskrevne undskyldninger, og hun kan derfor relatere til det 

(jf. Kapitel 5.2). Afkodes opdateringen af andre med samme opfattelse som Camilla, kan brugen af humor 

være med til at skabe en positiv opfattelse af politiets kommunikation. Hvorimod hvis teksten/historien 

afkodes som Pia og Nicolai, vil det skabe en negativ holdning til politiet, hvilket kan have en negativ effekt 

på politiets brand.  

De to forskellige synspunkter og afkodninger af politiets brug af humor kan afhænge af, hvilken holdning 

hver informant i forvejen har til politiet, samt relationen den enkelte person har til politiet. Baggrunden for 

de forskellige synpunkter kan derfor ses som værende det indledende ethos, de unge har af politiet. Derved 

opfattes humoren ud fra de forskellige kontekster, relationer og det de unge identificerer politiet med. I og 

med at meningen skabes i relationerne mellem politiet og de unge, er det tydeligt, at hvis de unge tillægger 

politiet en negativ magtrolle og derved et negativt ethos, afspejles relationen i dette syn. Derved har den 

opfattede relation og det tillagte ethos betydning for måden, de unge læser og afkoder opdateringen på. 

De unge misforstår derved nemmere politiets humor, idet relationen er negativ og meningen derfor skabes 

ud fra et negativt synspunkt. Omvendt, hvis de unge i forvejen tillægger politiet et positivt indledende 

ethos, bliver humoren ofte afkodet mere positivt, og får en positiv mening (jf. Kapitel 5.3.3.1). 

Informanternes to forskellige synspunkter har den betydning for kommunikationen, at politiet skal være 

opmærksomme på, at det indledende ethos kan variere fra modtager til modtager, både i forbindelse med 

de der liker og ikke liker dem på Facebook. Politiet skal derfor i brugen af humor, huske deres rolle som 

magtinstans i samfundet og den relation dette medfører, da den kan give bagslag. 

Nedenstående citat fra Frederik, viser en vinkel hvor humoren kan være med til at skabe en personificering 

af politiet som ordensmagt, og derved en tættere relation til de unge bag skærmen.  

 

Frederik: ”Det er ok at de [politiet] er lidt kække en gang i mellem. Det viser, at de er mennesker og ikke 

bare robotter bag en skærm. ” (Fokusgruppe 2, Video 1, 30:57) 

 

Frederik synes, det er positivt, når politiet benytter et mere kækt og humoristisk sprogbrug, hvor politiet 

fralægger sig den formelle tone og magtrolle. Dette understøtter, hvordan kommunikationen kan bruges 

som brandingværktøj til at få de unge til at tillægge brandet politi en merværdi (jf. kapitel 5.1). 
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Frederiks udtalelse vidner derved om, at anvendelsen af humor på de sociale medier kan være med til at 

bringe politiet i øjenhøjde med de unge og derved forbedre relationen. Dette er politiet bevidste om, og 

Jens Gregersen udtaler således, om politiets brug af humor på de sociale medier: 

 

”Selvfølgelig er det vigtigt, at vi en gang imellem har de her historier med glimt i øjet. ” (Gregersen, Bilag 2, 

s.9, linje 31-32). 

 

7.1.1.3 HUMORISTISKE TWEETS 

Eftersom tweets kun kan indeholde 140 tegn, bliver politiets historier på Twitter meget korte, og de kan 

derved ikke, på samme måde som Facebook opdateringerne, analyseres ved hjælp af storytelling. Dog 

indeholder hver tweet korte og præcise budskaber fra politiet. De tweets hvor der er fokus på humor, 

indeholder ofte en form for konflikt. 

 

 
 

I ovenstående tweet er konflikten, at to køer er stukket af. Her er humor benyttet som virkemiddel. På 

politiets Twitterprofiler bliver der i langt højere grad benyttet humor, end der gør i Rigspolitiets Facebook 

opdateringer. Dette er ifølge vores informanter ikke nogen overraskelse, da de ser en tydelig forskel i 

sproget og anvendelsen af de to sociale medier. 

 

Frederik: ”Facebook er et bedre medie til seriøse ting. Twitter er bedre til korte ting som Distortion. Twitter 

er for mig mere en legeplads. ” (Fokusgruppe 2, Video 1, 33:24) 

 

Når Twitter fremstår mere som en legeplads end Facebook, skabes nogle andre sociale konventioner og 

regler, for de historier politiet fortæller, samt måden de fortæller dem på. Socialkonstruktivismen 

indeholder flere former for sociale konventioner, som er de regler, der er til stede for interaktionen mellem 

subjekter og objekter, i dette tilfælde politiet og deres følgere på Twitter (jf. Kapitel 3.1.3). Men selvom der 

kan være ændret i reglerne for interaktionen på Twitter i forhold til Facebook, findes der alligevel en 

grænse for, hvad der er acceptabelt. Sproget der bruges i interaktionen har derfor væsentlig betydning (jf. 

Kapitel 3.1.3 og 3.1.4). 
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”Problemet er jo bare, at ham her vagtchefen nede fra Sydsjælland Lolland-Falster, han har ligesom ikke 

forstået at der er lidt en grænse. Men det er godt engang imellem at komme, at komme med et sjovt tweet. 

Men så bliver man nød til at blive lidt kedelig igen.” (Gregersen, Bilag 2, s. 8, linje 17-19. 

 

Nogle af de tweets Jens Gregersen henviser til i forbindelse med vagtchefen fra kredsen Sydsjælland ses 

nedenfor. 

 

  
 

Ud fra Jens Gregersens udtalelse, er det tydeligt, at vagtchefen på Sydsjælland bryder reglerne for 

interaktion i sin brug af humor på Twitter. Vagtchefens måde at benytte humor på ligger nemlig ofte uden 

for de sociale konventioner, der er bygget op omkring politiets måde at kommunikere på (jf. Gregersen, 

Bilag 2, s.8). Stort set alle informanter syntes ikke, at Sydsjællands politis brug af humor var acceptabel, når 

humoren anvendtes omkring seriøse anliggender som i nedenstående tweet, hvor der anvendes humor til 

at fortælle om anholdelsen af en gerningsmand.  

 

    
 

Christoffer: ”Den med swingerklubben hører ikke nogen steder hjemme! Det er en gerningsmand til vold der 

er blevet anholdt, og så vil jeg sige, at det er forkert at bruge humor.” (Fokusgruppe 1, Video 2, 14:10) 

 

Politimanden Christoffer fra fokusgruppe 1, så dette som helt forkert kommunikation. Man kan derved sige, 

at politiet ikke skal tilpasse sig medierne og deres sociale konventioner i en så høj grad, at de benytter 

humor i seriøse anliggender. Hvis politiet gør dette, kan det skade politiet i deres relation til de unge. 

Ses ovenstående tweet i forbindelse med politiets brand, kan den forkerte anvendelse humor i 

kommunikationen på Twitter skade politiet. Den merværdi, der skulle skabes ved brugen af humor til at 
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komme i øjenhøjde med de unge, kan helt forsvinde, og derved kan tilstedeværelsen på Twitter gøre mere 

skade en gavn.    

Det er dog ikke i alle sammenhænge at brugen af humor, i kommunikationen til de unge på Twitter, 

opfattes negativt. 

 

Camilla A: ”Under Distortion kan man ikke sige tingene uden at bruge humor. ” (Fokusgruppe 2, Video 1, 

34:38) 

Tine: ”Brugen af humor skal også ses i en sammenhæng. For eksempel under Distortion, så er det under en 

Distortion-kontekst og ikke bare en tilfældig torsdag aften. Men behøver ikke være lige så formel på Twitter 

som på Facebook. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 22:07)   

 

Camilla og Tines udtalelser vidner om, at politiets brug af humor på de sociale medier er særdeles 

kontekstbetinget. Det kan derfor i nogle specifikke sammenhænge gavne politiet i deres kommunikation og 

relation til de unge at benytte humor. Sproget og de sociale konventioner har derved en stor rolle i de 

regler, der findes for interaktionen mellem politiet og de unge (jf. Kapitel 3.1.3). Hvis sproget dermed blev 

for formelt og uden humor, for eksempel i forbindelse med et event som Distortion, kan seriøsiteten og 

manglen på humor have en negativ effekt på de unges syn på politiet, fordi de unge ikke vil have en løftet 

pegefinger til Distortion. De unge vil dog gerne have informationerne og irettesættelserne fra politiet, hvis 

de er humoristiske og ikke bryder med den gode stemning, der er til eventet. Konteksten samt de sociale 

konventioner som er til stede på henholdsvis Facebook og Twitter har afgørende betydning for, hvordan 

humoren modtages. Humoren bliver positivt modtaget af de unge, når det gælder et event og andre 

mindre alvorlige sager. Her bliver politiets justerede og udledte ethos forhøjet, fordi politiets humor forstås 

positivt i konteksten. I forhold til humoren i tweetet med gerningsmanden og swingerdøren, er humoren 

taktløs, da det omhandler kriminalitet. Denne kommunikation resulterer i, at de unge får en negativ 

opfattelse af politiet. Her er der stor risiko for, at politiets justerede og udledte ethos bliver forværret, idet 

politiet ses som taktløse og ikke udviser forståelse for alvoren i situationen (jf. Kapitel 5.3.3.1). 

 

Set i forhold til interaktionsparadigmet, er diskussionen omkring politiets anvendelse af humor yderst 

interessant. At fokusgrupperne som modtagere af politiets kommunikation, finder brugen af humor 

frastødende, når der er tale om en gerningsmand, gør at kommunikationen bliver afkodet i en forkert 

kontekst. Der kommer her en konflikt i forholdet mellem afsender og modtager. Politiet som afsender 

bliver udfordret i at sætte sig i modtagerens sted. Når politiet benytter humor som i ovenstående tilfælde, 

mislykkes kommunikationen, fordi politiet ikke forstår konteksten og alvoren i situationen. De sætter sig 
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derved ikke i modtageren sted. Når kommunikationen mislykkedes i så høj grad, som informanterne i dette 

tilfælde giver udtryk for, skader humoren og kommunikationen relationen mellem afsender og modtager. 

Da kommunikationsprocessen er afhængig af konteksten, kan det konkluderes at politiet i højere grad, 

bliver nødt til at tage højde for den kontekst deres modtagere afkoder kommunikationen i, nemlig de 

sociale medier. Yderligere har modtageren en aktiv og næsten ligeværdig rolle med afsenderen i 

kommunikationen på de sociale medier. Det ligeværdige magtforhold har den betydning, at politiet mister 

kontrol over deres budskab og forståelsen af dette. 

Grunden til at kommunikationen er mislykket i ovenstående tweet, kan skyldes at politiet på grund af deres 

arbejde, ikke opfatter brugen af humor i denne situation som taktløs. I politiets øjne er det endnu en dag på 

kontoret, og humor er muligvis en måde for dem at kapere deres daglige arbejde på med de kriminelle. 

Informanternes forståelse og kontekst er en anden, og derfor ser de anderledes på situationen. 

Informanternes relation til politiet, hvor politiet er en magtinstans som skaber tryghed, gør at meningen 

som skabes i denne sociale kontekst, ikke er passende for denne type information. Derved opstår der en 

skævvridning i konteksten mellem afsender og modtager, som politiet skal være yderst opmærksomme på 

når de bruger humor i deres kommunikation på de sociale medier. 

 

7.1.1.4 DEN GODE HISTORIE 

Historierne fra politiets arbejde er gode eksempler på brugen af storytelling. Disse fortællinger indeholder 

mange elementer, der kan analyseres ved hjælp af storytelling. Ifølge Rolf Jensen (jf. Kapitel 5.2.3) består 

den gode historie i at personliggøre det generelle. For politiet kan personliggørelsen af deres arbejde, 

derfor være med til at skabe den gode historie. Ved at få skabt og formidlet den gode historie på Facebook, 

kan de derved komme i øjenhøjde med de unge og få opbygget en tættere relation. Dette sker, idet den 

gode og personlige historie er med til at opbygge relationer (Fog et al. 2002, s.172). Christoffer fra 

fokusgruppe 1, udtrykker således omkring den gode historie: 

 

Christoffer: ”Folk elsker den gode historie. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 08:58) 

 

Under de udvalgte Facebook opdateringer er der to typer af gode historier. Den ene type historie fortæller 

om politiets arbejde og om en specifik opgave, de har løst. Det er forholdsvis lange Facebook opdateringer, 

hvor historien udfoldes og afsluttes, og der er et tilhørende billede. Den anden type historie er hvor politiet 

fortæller, at de ved hjælp fra borgerne kunne anholde mistænkte til en forbrydelse. 

Følgende to Facebook opdateringer, bliver analyseret ud fra Fog et al.’s fire storytelling elementer. (jf. 

Kapitel 5.2.4).  
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Begge de viste Facebook opdateringer fortæller gode historier om politiet. Begge historiers budskab er: 

Hvordan politiet i deres arbejde er med til at skabe ro og orden i samfundet og derved skabe tryghed for 

borgerne. Dette budskab understøtter politiets vision.  

I historien om hunden Kaos og dens hundefører Carsten, udspiller konflikten sig omkring den forsvundne 

kvinde på isen. Hundeføreren Carsten er historiens hjælper, og helterollen tilhører hunden Kaos, da det er 

dens evne til at følge spor, der er med til at redde kvinden (Aktantmodellen Bilag 7). For at nå ud til 

modtagerne med denne historie, benyttes pathos, altså følelsesmæssige virkemidler (jf. Kapitel 5.3.3.2). Tre 

identificerede følelser i denne gode historie er: 

• Frygt 

• Afmagt  

• Glæde 
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Følelsen af frygt opstår, da hundeføreren pludselig synker gennem isen. Afmagten kommer til udtryk, da 

det nu pludselig ikke længere er muligt for Kaos og Carsten at nå ud til kvinden. Hele historien afsluttes 

med følelsen af glæde, da det alligevel lykkedes at redde kvinden. Benyttelsen af følelser understøttes med 

Aristoteles’ apelform pathos, hvor tilhørerne påvirkes følelsesmæssigt, og hvor politiet benytter disse 

følelser til at overbevise de unge om, at politiet skaber tryghed ved at hjælpe folk i nød (jf. Kapitel 5.3.3.2).   

 

Den anden gode historie fra Rigspolitiet, handler om de to hunde Otto og Arthos, som opklarer et 

påskeindbrud. For at analysere denne historie benyttes elementerne fra Fog et al.’s storytelling (Figur 3). 

Som nævnt, er historiens budskab, at politiet er med til at skabe tryghed. Konflikten, der omhandler flugten 

af de to indbrudstyve, bruges som virkemiddel til at gøre historien spændende. Begge ovenstående 

historier eksisterer i sin bevægelse fra konflikten opstår, til den forløses igen (jf. Kapitel 5.2.4). Konflikten i 

historien med Otto og Arthos er med til at kommunikere nogle værdier for politiet. I historien er der en 

tydelig holdning til, hvad der er rigtigt og forkert. Dette er udspillet i en kamp mellem de gode og de onde, 

hvor moralen er, at de gode, politiet, vinder. Der er i historien en klar rollefordeling: De to hunde er 

heltene, da det er takket være dem og deres evne til at samarbejde, at de onde, de to indbrudstyve, bliver 

fanget.    

De gode historier, som de to ovenstående opdateringer, er den type af politiets opdateringer, der bliver 

trykket like på flest gange. Så ud fra ovenstående analyse af historierne og set ud fra berettermodellen 

(Bilag 8), indeholder disse historier alle elementer, som skal til, for at skabe en god og spændende 

fortælling om politiet og deres brand. Dette understøttes af vores informanter i begge fokusgrupper: 

 

Pia: ”Jeg ville selv like sunshine historier. ” (Fokusgruppe 2, Video 1, 27:25) 

Christoffer: ”Folk elsker den gode historie. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 08:58) 

 

Den anden type Facebook opdateringer, inden for temaet den gode historie, er opdateringer, hvor politiet 

takker borgerne og fortæller at ved borgernes hjælp, er det lykkedes at fange efterlyste personer. For 

informanterne i fokusgrupperne var det ikke nogen overraskelse, at historien om at mistænkte 

overfaldsmænd til groft overfaldblev anholdt efter hjælp fra borgerne, var den historie der havde fået flest 

likes, af de opdateringer de blev vist.  
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Randi: ”Folk kan godt lide at blive takket. Man sidder og føler sig lidt som hverdags helt… Det er fedt at 

blive takket af politiet. Det er også sådan en jeg selv ville like, hvis den var på min væg. ” (Fokusgruppe 1, 

Video 2, 08:21)  

 

Ovenstående udtalelse fra Randi understøtter, at disse historier har en positiv effekt for politiet. Sættes 

historien ind i aktantmodellen, er det tydeligt, at borgerne både bliver hjælpere for politiet, men samtidig 

også bliver helten, som Randi også udtrykker det.  Borgerne bliver inddraget i politiets historie, og er med 

til at bekæmpe de onde, de kriminelle. Dette gør, at disse historier kommer ud til modtagerne, og derved 

skaber en positiv relation mellem politiet og de unge gennem de sociale medier. Disse historier indeholder 

også orden og kaos, som er grundelementer i fortællinger (jf. Kapitel 5.2.3). Kaos er her kampen om at 

finde de efterlyste, og orden er, at de efterlyste nu er fundet. Vekselvirkningen mellem orden og kaos er 

her med til at gøre Facebook opdateringen til gode historier. 

Til spørgsmålet om, om holdningen til politiet kunne påvirkes af, at politiet bruger de sociale medier, og 

hvilke typer af opdateringer, informanterne gerne vil se, svarer Camilla C. fra fokusgruppe 2:  

 

Camilla C.: ”Opfølgninger på opdateringer hvor de har efterlyst nogen. Det er positivt, hvis de på den måde 

kommunikerer tilbage. ” (Fokusgruppe 2, Video 1, 28:40) 

 

Dette er med til at understøtte, at opdateringen som ovenstående samt politiets tilstedeværelse på de 

sociale medier, kan være med til at påvirke relationen til de unge positivt. Dette gælder både de unge som 

følger og ikke følger politiet på Facebook.  

Facebook er en interessant kommunikationskanal for politiet, når de vil kommunikere ud om gode 

historier, fordi det er muligt for politiet at udfolde historierne. De gode historier om politiets hverdag og 

aktioner passer til den type af kommunikation, som de unge selv skaber på de sociale medier. Politiets 

historier passer ind i strømmen på de unges News Feed, som er fyldt med feriebiller, sjove links etc. Dette 

er positivt, i og med at politiet bliver ”en af vennerne” med deres uformelle opdateringer, som de unge kan 
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forholde sig til. Derved passer politiet ind i den kontekst de unge indgår i på de sociale medier. Og dette 

skaber en stærkere relation mellem de to parter. Dog kan politiet her komme for meget i øjenhøjde med de 

unge, hvis de unge ikke synes disse typer af opdateringer er relevante for dem selv, eller politiet opdaterer 

for ofte. Eksempelvis hvis de unge liker politiet for at få vigtige og relevante informationer, så som 

opdateringerne om trafikrazziaer, kan det resultere i at, de unge derved aktivt fravælger politiets Facebook 

opdateringer, hvis der er for megen irrelevant kommunikation. Bliver de unge irriterede over de gode 

historiers mangel på relevans og derved fravælger politiet, mister politiet disse specifikke unge i deres 

målgruppe, og kommer dermed ud til færre.  

Alt i alt, er Facebook et velvalgt medie for politiet, når de vil komme i øjenhøjde med de unge og fortælle 

de gode historier. Politiet kan med fordel benytte storytelling som brandingværktøj i deres kommunikation 

omkring den gode historie, især fordi den gode historie er med til at udvise politiets værdier (jf. Kapitel 

5.2.4.1). Tilstedeværelsen på Facebook forstærker deres brand, idet de unge igennem kommunikationen 

tillægger brandet politiet en merværdi (jf. Kapitel 5.1). Dog skal politiet passe på, at deres opdateringer ikke 

indeholder for mange historiefortællinger, således at fokus bliver fjernet fra politiets virkelige formål på de 

sociale medier: At kunne informere om vigtige hændelser. 

 

7.1.1.5 TWITTER SOM MEDIE TIL DIALOG 

Politiet har bevidst fravalgt at svare på kommentarer på deres Facebookside, hvilket er modsat strategien 

for Twitter. Vi fokuserer på de lokale politikredse på Twitter og på Rigspolitiets Facebookside. Eftersom 

Rigspolitiets Facebookside er landsdækkende, og kredsene på Twitter er lokale, er der flere følgere af 

Facebooksiden. Derfor er der flere kommentarer på Facebook end Twitter, idet der er langt flere der har 

liket Facebooksiden, og der er derved også flere borgere til at lave kommentarer (Se henholdsvis Bilag 9 

med Facebook opdateringer og Bilag 10 med tweets).  

Grundet de langt færre kommentarer på Twitter end på Facebook, er det her tydeligt, at Twitter er et langt 

bedre medie for politiet til den interpersonelle kommunikation, hvor de svarer tilbage til hver enkelt 

person. Det kræver derfor mindre ressourcer for politiet at skabe dialog på Twitter.  

 

Christoffer: ”Måske Twitter mere lægger op til dialogen, hvor Facebook måske mere bare er til 

oplysninger.” (Fokusgruppe 1, Video 2, 37:55) 

 

Politiet skriver i deres onlinepolitik, at de prioriterer åben, direkte og konstruktiv dialog med deres 

interessenter. Ovenstående udtalelse fra Christoffer viser, at et medie som Twitter kan være med til at 
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opfylde netop dette for politiet. Ved brug af storytelling som digitalt kommunikationsværktøj, læggers der 

også her vægt på at fortællingen bliver til dialog, hvilket Twitter kan hjælpe politiet med (jf. Kapitel 5.2.6). 

Når politiet kommunikerer på Twitter, bliver der ofte kommenteret på deres tweet af nogle følgere. I de 

fleste tilfælde svarer politiet personen tilbage i et nyt tweet. Derved opfyldes kravene for dialog, hvor der 

udveksles meninger og ord mellem to eller flere personer, og der derved opstår en tovejskommunikation 

(jf. Kapitel 1.2). Nedenstående tweet er et eksempel på den dialog, der skabes på Twitter mellem politiet og 

borgerne.  

 

 
 

Ud fra teorien om storytelling (Se Figur 3) indeholder historier/tweets som denne ikke kun dialog, men også 

en klar konflikt og et tydeligt budskabet fra politiet. Spritbilisterne har dertil rollen som de onde, og politiet 

er de gode, som bekæmper de onde ved at holde øje med spritbilister. Historiens korte præcise budskab 

støttes af modtageren, der tager afstand fra de onde og tillægger politiet helterollen for at have stoppet 

spritbilisterne (Se Bilag 7 for model omkring rollefordeling). 

Eftersom der er dialog på Twitter, tvinger det politiet til at lytte mere aktivt til, hvad borgerne har at sige. 

Ud fra Fog et al.’s teori (jf. Kapitel 5.2.4) styrker det politiets brand, når de lytter og skaber en mere 

personlig kommunikation til modtagerne, de unge. Blandt informanterne i fokusgrupperne var der bred 

enighed om, at når der blev talt personligt til folk i tweets, var det et positivt element i kommunikationen. 

Randi og Nicolai udtaler følgende omkring dette emne: 

 

Randi: ”At de siger ”godmorgen Lars”, det kan jeg rigtig godt lide. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 19:49) 

Nicolai: ”Det er sådan noget Twitter skal bruges til [dialog]. ” (Fokusgruppe 2, Video 2, 19:18) 

 

Cecilie fra fokusgruppe 1 deler Randi og Nicolais holdning omkring dialogen som opstår i tweetsne. Cecilie 

uddyber hvordan dialogen er med til at politiet kommer i øjenhøjde med målgruppen: 
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Cecilie: ”Det er ok med dialog, når det er et helt velformuleret sprog. Altså stadig nede på jorden men 

velformleret sprog, så bevarer det en vis autoritet. De [politiet] skal ikke nedlade sig til et niveau [sprogligt], 

hvor de ikke skal være. Selve det at de er på de sociale medier, der synes jeg, at de kommer ned i øjenhøjde. 

Men det er en balancegang. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 21:34) 

 

Politiets sprogbrug i tweetsne får her en vigtig betydning i kommunikationen og de unges forståelse og 

afkodning. I forhold til sprogbrug, blev to andre tweets vist for informanterne, og dette fremkaldte en 

interessant diskussion mellem informanterne. 

 

 
 

Tine: ”Jamen sådan skriver man på Twitter. Det gør alle. ” (Fokusgruppe 1, Video 2, 17:45) 

Christoffer: ”Den der under Distortion, der synes jeg politiet kommer lidt for langt ned i øjenhøjde. ” 

(Fokusgruppe 1, Video 2, 19:21). 

 

Christoffer fra fokusgruppe 1 mener, ligesom Cecilie, at sproget i dialogen mellem politiet, som autoritet, 

og de unge kan blive for venskabeligt. Det er positivt at politiet kommer i øjenhøjde, og også igennem deres 

sprogbrug, men de skal ikke komme for meget i øjenhøjde, ifølge Christoffer. 

Dette er Tine uenig i. Det er tydeligt, at Tine er en erfaren Twitterbruger, da hun giver udtryk for, at 

sprogbruget er passende i en Twitter sammenhæng. Dette viser, at både afsender og modtager skal have 

kendskab til de sociale konventioner og det sprogbrug, som hvert medie har (jf. Kapitel 3.1.3). Københavns 

politi viser netop ved ovenstående tweets og igennem alle deres tweets under Distortion (Bilag 10), at de 

kender mediet samt de sociale konventioner, og benytter dette aktivt for at nå den rigtige målgruppe: de 

unge Twitterbrugere. At det er vigtigt at kende både mediet og målgruppen understøttes af Line fra 

fokusgruppe 2: 

 

Line: ”Sproget skal tilpasses til de medier, man har med at gøre. ” (Fokusgruppe 2, Video 2, 33:30) 
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Nedenstående dialog mellem Katrine og Nordjyllands Politi er et godt eksempel på politiets ønske om at 

skabe en åben, direkte og konstruktiv dialog ved at være på de sociale medier (Politi b, s. 1). Dialogen er 

personlig, da politiet lytter og er konstruktive over for hendes kritik.  

 

 
 

Aristoteles’ begreb ethos (jf. Kapitel 5.3.3.1) understøtter, hvordan politiets kommunikation kan påvirke 

følgerne på Twitter positivt. Det indledende ethos, som Katrine tillægger politiet, er ikke positivt, og det er 

derfor, hun henvender sig til dem. Gennem dialogen på Twitter ændres det indledende ethos, som Katrine 

tillægger politiet, til et positivt udledt ethos, og ved det personlige svar fra politiet opstår det nye justerede 

positive ethos. Politiets ethos konstrueres derfor i selve dialogen og situationen mellem Katrine og politiet. 

Denne kommunikationsproces er med til at forbedre det ethos, den enkelte unge borger tillægger politiet, 

idet ethos er i konstant forhandling i hver enkel kontekst. Fremover vil hun muligvis have et mere positivt 

indtryk af politiet, når hun ser dem i Jomfru Ane gade. Derved har politiets tilstedeværelse på de sociale 

medier været med til at gøre en forskel i relationen mellem politiet og denne unge kvinde. Ovenstående er 

et enkelt tilfælde, men er et udsnit af flere dialoger som foregår på Twitter. Derved er dialogen på Twitter 

med til at forbedre relationen mellem de unge og politiet. Det er netop dette resultat, politiet ønsker at 

opnå.       

 

7.1.1.6 OPSUMMERING AF TEMA 1 

Ud fra de fire typer af opdateringer og tweets under Politiet i øjenhøjde, er det tydeligt at storytelling 

benyttes i nogen eller i høj grad for at udsende budskaber. Dog sætter Twitter nogle begrænsninger i 

forhold til at fortælle den gode historie, og politiet har ikke mulighed for at udfolde en dramatisk historie på 
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dette sociale medie. Men storytelling som brandingværktøj fungerer i politiets kommunikation til de unge. 

Og historierne, der fortælles på de to medier, kan være med til at skabe en tættere relation og få de unge 

til at tillægge brandet politi en merværdi, hvis fortællingerne findes relevante. Yderligere konkluderer vi, at 

der kan være forskel på opfattelsen af Facebook opdateringerne, i forhold til om der er tale om push – eller 

pull – kommunikation.   

De unges opfattelse af politiet kan ændres markant, når politiet prøver at komme i øjenhøjde med de unge. 

Informanterne syntes det var positivt, når politiet takkede borgerne for hjælp, når de benyttede humor 

korrekt, og når der opstod dialog på Twitter. Disse virkemidler og strategier fra politiets side, kan derved 

ændre det indledende ethos, som de unge tillægger politiet, i en positiv retning. Dog kan politiets udledte 

og justerede ethos blive negativt, når politiet benytter humor i en forkert kontekst. Dette er grundet at 

humor, som tidligere nævnt, afkodes subjektivt. 

Ud fra ovenstående, konkluderer vi, at politiet, ifølge informanterne i fokusgrupperne, opnår at komme i 

øjenhøjde med de unge. Politiet husker de sociale konventioner, som medierne har, og benytter et 

passende sprog i de korrekte situationer. Derudover er Facebook og Twitter, i form af deres hurtige 

kommunikationsformer, velegnede som medier for dialog med de unge. Facebook er dog for 

ressourcekrævende for politiet, hvorimod Twitter er langt nemmere at benytte til dialog, både lovmæssigt 

og tidsmæssigt. At politiet kommer i dialog med borgerne på Twitter, får også politiet til at fremstå mere 

imødekommende og på niveau med de unge.  

 

7.1.2 TEMA 2: POLITIET YDER SERVICE 

Det andet tema er Politiet yder service. Dette tema er yderst relevant, idet størstedelen af respondenterne 

af spørgeskemaet svarede, at for at de ville følge politiet, var det for dem vigtigt i høj grad eller i nogen 

grad, at politiet benytter Facebook (hele 70 %) og Twitter (29 %) til servicemeddelelser som trafikforhold og 

sikkerhed. 
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”I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At politiet informerer om 

trafikforhold, sikkerhed og andre praktiske informationer” 

 
 

”I forhold til at følge politiet på Twitter, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At politiet informerer om 

trafikforhold, sikkerhed og andre praktiske informationer” 

 

 
 

Modsat holdningerne afspejlet i spørgeskemaet, var der delte holdninger blandt informanterne i de to 

fokusgrupper om, hvorvidt politiet skulle benytte Facebook og Twitter til serviceinformationer. Vi spurgte 

informanterne: Hvad de mener, politiet skal benytte de sociale medier til, for at de vil følge dem (jf. Bilag 4, 

s. 1). Følgende positive og negative holdninger kom frem: 

 

Frederik: ”Så skulle det være aktuelle ting, ligesom under Distortion. Du skal nok passe på med at gå ned af 

den her gade, for der er lige nogle ballademagere.” (Fokusgruppe 2, Video 2, 20:46) 

Tine: ”For mig skulle det helt klart være sådan noget service, sådan noget med at hvis der er sket et 

trafikuheld, den her vej er spærret eller der er vild lang kø på grund af et eller andet… Både trafikale forhold 

med at hvis en eller anden, hvis der har været et røveri, så du kan ikke komme ind ad strøget eller sådan et 

eller andet ikke… Lidt mere nede på jorden serviceinfo, som jeg tænker er vigtigst for mig.” (Fokusgruppe 1, 

Video 1, 27:30) 
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Christoffer: ”Der vil jeg så gå nærmest modsat, og sige serviceinformationer, det er måske ikke så meget 

politiets opgave.” (Fokusgruppe 2, Video 1, 28:20) 

Camilla A.: ”Det der bliver delt, over hvor de laver fartkontroller.  Jeg bliver så gal over det, jeg hader det.” 

(Fokusgruppe 2, Video 1, 27:00) 

 

Især Tine i fokusgruppe 1, vil gerne have informerende opdateringer om sit lokale område. Dog bliver der 

diskuteret om, hvorvidt disse specifikke oplysninger er for specifikke og lokale. Her mener Pia i fokusgruppe 

2, at det ikke er relevant for hende at få de trafikale opdateringer inden for hele Storkøbenhavn, selvom 

hun bor i København. Christoffer i fokusgruppe 1 mener derudover, at det slet ikke er politiets opgave at 

oplyse om trafikale forhold. Det er her tydeligt, at Christoffer er politimand, og derved ikke ser det som en 

del af hans eller andre politimænds opgave at oplyse om service som dette. Der skabes her en kløft imellem 

hvad politiets rent faktisk er, og hvem de signalerer de er igennem de sociale medier. Det er ikke politiets 

opgave at opdatere de unge om spærrede veje, cykelrazziaer og andre serviceinformationer, og de gør det 

ikke ude i offline verdenen. Men på de sociale medier indtager politiet denne servicegivende rolle, som kan 

skabe et mere positivt billede af dem, idet de hjælper de unge i deres dagligdag ved at give disse services. 

Dog skaber det også en negativ effekt hos flere af de unge informanter, idet det ikke er politiets opgave at 

give serviceinformationer, og fordi denne kommunikation ikke er noget, de har behov for. Tværtimod. 

 

7.1.2.1 POLITIET SOM SERVICEYDENDE ORDENSMAGT 

Politiet benytter de to sociale medier til at give brede landsdækkende samt lokale serviceinformationer. For 

at kunne analysere politiets Facebook serviceopdateringer om regelændringer og deres kampagner er Fog 

et al.’s fire elementer, som skal til for at lave en god historie, relevante (Figur 3). De fire elementer: 

budskabet, konflikten, rollefordelingen og handlingen er de spilleregler, som politiet skal opfylde for at 

kunne fortælle gode historier. Benytter politiet disse fire elementer, kan det hjælpe med at definere hvem 

de er, og hvad de står for. Disse fire elementer benyttes til nedenstående analyse af politiets service 

informationer. 

I politiets kommunikation, når de yder service, er budskaberne tydelige, da de står i overskrifterne. I 

opdateringen omkring Frit lejde for ulovlige våben er budskabet klart, idet overskriften er dækkende: at folk 

kan indlevere deres våben, hvis de er ulovlige, og at de dermed ikke bliver straffet, i og med at det er frit 

lejde. 
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Den service som politiet yder, ved at give informationer om regelændringer, er muligvis ikke relevant for 

alle. Derfor får denne form for serviceopdateringer ikke så mange likes eller bliver delt lige så meget som 

andre former for opdateringer. Opdateringen om ulovlige våben fik 553 likes, og opdateringen omkring 

ændring af kørekortregler fik endnu mindre, nemlig kun 311 (Se Bilag 9). Dette kan betyde, at mange unge 

borgere ikke finder disse oplysninger relevante for dem selv, ikke har læst opdateringerne eller gidet at like 

dem. Dog er få likes og delinger ikke altid ensbetydende med at de unge ikke finder opdateringerne 

relevante. Men vi formoder, at der dog ofte er en sammenhæng. 

Den anden type af service, som politiet yder, ses i form af opdateringer om kampagner og 

døgnrapporteringer. De opdateringer, hvor politiet oplyser om kommende razziaer, og om hvor mange som 

gjorde noget ulovligt, har et tydelig højere antal likes og delinger, end dem der omhandler regelændringer. 

Disse typer af serviceinformationer analyseres i det følgende. Nedenstående opdatering, hvor politiet 

oplyser om spiritus-og narkokontrol, har et simpelt budskab, som ses i overskriften. 
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Der var bred enighed i de to fokusgrupper om, at denne type opdatering er interessant og har en positiv 

effekt. Nikolaj og Randi udtaler: 

 

Nikolaj: ”Jeg synes det er rigtig godt, fordi det virker på en rigtig præventiv måde, hvor folk tænker ej jeg 

har lige læst det der på Facebook, det kan sgu egentlig godt være, jeg tager en taxa hjem, i stedet for jeg 

måske ellers ville have taget bilen” (Fokusgruppe 2, Video 2, 04:44) 

Randi: ”Den synes jeg også er rigtig fin. Det overrasker mig så lidt, at de skriver, at de laver det, men det er 

jo så fair nok…” (Fokusgruppe 1, Video 2, 05:13) 

 

I forhold til Fog et al.’s element Rollefordeling (Figur 3), er der i de to ovennævnte serviceopdateringer en 

klar rollefordeling, som går igen i de andre serviceopdateringer. Der var bred enighed i de to fokusgrupper 

omkring politiets iscenesættelse af deres magtfulde rolle og modtagerens rolle i deres kampagne 

opdateringer. Informanterne i fokusgrupperne var stort set positive over for denne rollefordeling.   

I forhold til den første opdatering om frit lejde af ulovlige våben, yder politiet en service, ved at fortælle 

folk på Facebook, at de kan aflevere deres ulovlige våben, uden at ”få en sag på halsen”. Denne type 

opdatering har en klar rollefordeling, hvor borgerne er underlagt loven, og hvor politiet positionerer sig 

som lovens lange arm. Politiet sikrer her ro og orden, men de kan samtidigt være venlige og ikke straffe 

borgerne for at have ulovlige våben. Det er her tydeligt, at politiet har mest magt i forholdet mellem 

politiet og de unge borgere. I forhold til Fog et al.’s element konflikt (Figur 3), er der her en tydelig konflikt 

mellem det gode og det onde. Politiet er de gode, som opfordrer folk til at aflevere sine ulovlige våben. 

Konflikten opstår når borgerne, ikke afleverer deres ulovlige våben, og derved bliver til de onde.  

Denne rollefordeling og dette magtforhold er ligeledes gældende for opdateringen om spiritus- og 

narkokontrol. Her har politiet magten og er dem, som holder øje med os alle i trafikken og uddeler bøder, 

hvis loven overtrædes. Pia fra fokusgruppe 2 mener, at politiets magtrolle er for fremtræden, og udtaler 

følgende: 

 

Pia: ”Jeg synes det er sådan lidt. Så kommer de med den der skræmmekampagne… der synes jeg de går ind i 

sådan en rolle, der er sådan lidt: ”uhh den store stygge ulv kommer og tager dig”-rolle”(Fokusgruppe 2, 

Video 2, 06:45) 
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I serviceopdateringerne skabes der en distance, hvor politiet er hævet over borgerne, og overvåger dem. 

Denne rollefordeling er dog ikke nødvendigvis negativ. Tværtimod afspejler den virkeligheden, hvor politiet 

er lovens håndhæver. Fokusgrupperne var da også positivt stemt over oplysninger om politikontrol5. 

Alle de 8 informanter i fokusgrupperne, havde et overordnet positivt syn på politiet inden starten af 

interviewene, og de tillagde derved politiet et positivt indledende ethos. Dog var der uenighed i 

fokusgruppe 1 om, hvorvidt politiets opgave er at informere borgerne omkring service. Det var især 

politimanden Christoffer, som mener at servicemeddelelser ikke er politiets opgave. Dog var de andre i 

fokusgruppe 1 positivt stemte over for serviceinformationerne. 

Eftersom informanterne overordnet set syntes at politiets former for serviceinformationer var relevante, og 

at de virker på en præventiv måde, blev politiets udledte ethos i forbindelse med disse former for 

opdateringer mere positivt. 

 

7.1.2.2 SERVICE TIL DE UNGE KRIMINELLE 

At anvende Facebook til at sprede servicemeddelelser om regelændringer og kampagner er en hurtig måde 

for politiet at sprede nyheder viralt. 

Jens Gregersen udtaler: 

 

”Meget ofte er det de unge mennesker, der laver kriminaliteten. Sådan er det jo desværre.” (Gregersen, 

Bilag2, s. 4, linje 18-19) 

 

Politiets formål og baggrund for at udsende serviceinformationer om razziaer og lovændringer på Facebook 

er derved tydelig. Som Jens Gregersen udtaler, er det oftest de unge, som laver kriminaliteten, og ved at 

række ud efter dem på Facebook og fortælle hvornår politiet især deler bøder ud, bliver formålet at 

formindske kriminaliteten. Servicen bliver derved en form for meddelelser, som politiet spreder viralt, både 

som en advarsel og en slags trussel mod de unge kriminelle. Disse trusler og advarsler kan dog have en 

præventiv virkning, i og med at flere bilister kører forsvarligt, og man kan formode, at det resulterer i færre 

uheld. Dette omtaler Nikolaj: 

 

Nikolaj: ”… Så har det altså en præventiv virkning, og kan redde liv.” (Fokusgruppe 2, Video 2, 07:35) 

 

5 Da vi ikke kunne vise fokusgrupperne alle Facebook opdateringer, fravalgte vi at vise opdateringerne omhandlende 
regelændringer, og vi kender derfor ikke deres nøjagtige holdning til denne præcise opdatering. 
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I forhold til Facebooks algoritmer, formoder vi, at politiets servicemeddelelser om regelændringer og visse 

kampagnemeddelelser ikke kommer lige så langt ud, som visse andre typer af opdateringer, eftersom de få 

likes gør, at de ikke får den højeste hitrate, og derved ikke bliver spredt til lige så mange Facebookbrugere, 

som eksempelvis den gode historie, som har over tusinde likes. Det er dog vigtigt at nævne, at den store 

deling af politiets opdateringer på Facebook selvfølgelig spreder budskabet endnu mere, end hvis blot 

politiet udsendte dem. 

 

7.1.2.3 TWITTER SOM MEDIE TIL SERVICE 

Der er forskel på Rigspolitiets brug af servicemeddelelser på Facebook og de 8 kredses brug af Twitter.  

Twitter er en platform med korte beskeder, og er derved mere oplagt til mange hurtige opdateringer i løbet 

af én dag, end Facebook er. Politikredsene benytter også Twitter flittigt flere gange dagligt. Her opdateres 

der om lokale servicemeddelelser såsom vejspærringer, trafikuheld, regelændringer, døgnrapporter og 

forhold i forbindelse med events.  

Følgende tweets er typiske inden for politiets serviceydelser på Twitter: 

 

 
 

Informanterne i fokusgruppe 1 er enige om at tweets som ovenstående, oplyser om informationer, som de 

gerne vil have. Her ses, hvordan politiet benytter de korte præcise beskeder til at informere alle deres 

følgere om en kemikaliebrand i Århus. Dette samt informationer om trafikuheld, spærrede veje etc. er 

hyppige tweets.  

De følgende tweets eksemplificerer, hvordan de lokale politikredse kommunikerer om events som 

Distortion i København. Der tweetes om festivaller, løb, samt fodboldkampe rundt omkring i landet. Altså 

events, hvor mange mennesker er samlet på et sted. 
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De sidste tweets som er gennemgående fra alle politikredsene er døgnrapporter eller andre 

opdateringstweets omkring døgnets ulovligheder.  

 

 
 

Her er nogle tydelige roller. Det er først og fremmest tydeligt, at politiet igen positionerer sig som 

ordensmagten og udviser magt og overblik over for deres følgere. Følgerne bliver, ligesom på Facebook, 

bekræftet i deres rolle, hvor de er underlagt politiet, og hvor politiet yder borgerne en service. 

Alle disse servicetweets er fyldt med mange informationer på en lille plads, og det handler her mere om at 

få korrekte oplysninger end storytelling. Dette er tydeligt at se, når Nordjyllands politi eksempelvis bruger 

forkortelsen: ifm og da Københavns politi benytter bindestreger samt linker til deres hjemmeside med flere 

informationer. Det er derved tydeligt at Twitters kommunikationsform sætter nogle begrænsninger for 

politiets ordvalg, indhold samt længde af sætninger. Dog er dette samtidig et af formålene ved Twitter, og 

politiet benytter flittigt den hurtige korte kommunikationsmåde. Og det er tydeligvis en fordel for politiet, 

at de hurtigt kan indtaste og videresende tweets om trafikuheld, vejspærringer, opfordringer til at passe på 

sine ejendele samt andre former for servicemeddelelser. 

Når politiet benytter Twitter til at yde service til borgerne, benytter de mediet til online branding og 

relationsskabelse mellem dem og borgerne. Ved at informere borgerne om trafikale forhold, døgnets 

kriminelle begivenheder, forhold under events og ved at minde de unge københavnere om at huske 

solcreme til Distortion, bygger politiet en relation op med de unge, hvor de sætter sig i en serviceorgans 
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rolle. Politiet pusher her meddelelser ud til alle følgerne. Dette synes Tine er en genial måde at benytte 

mediet på, og udtaler omkring Københavns brug af Twitter under Distortion: 

 

Tine: ”På den måde fungerer det mega godt. For der er det jo dem, der giver oplysninger til os, og ikke os 

der skal hjælpe dem. Og på den måde skaber vi jo et godt forhold, fordi man bliver glad for man får alle de 

der oplysninger. Og jeg synes det var genialt” (Fokusgruppe 1, Video 1, 25:25) 

 

Tine mener derved at serviceydelserne er en genial måde for politiet at skabe en god relation til de unge 

på. Dog var der, som tidligere nævnt, delte meninger i de to fokusgrupper omkring, hvorvidt politiet skal ud 

med servicemeddelelser såsom spærrede veje og advarsler mod razziaer. Der bliver derudover diskuteret 

heftigt i fokusgruppe 2 om, hvorvidt tweets under Distortion i København er sjove, for personlige eller helt 

fine. Når der benyttes pronomenet jeg i det ene tweet, mener både Frederik og Line at tweetsne bliver for 

personlige. Politiet er en instans, og det skal derfor ikke skrives som en privatperson.  

 

Frederik: ”Det er Københavns Politi. Så siger du: vi siger tak for orden. ” (Frederik, Fokusgruppe 2, Video 2, 

17:05) 

 

Når der står jeg i tweetet, er det pludselig ikke hele Københavns Politi, som er afsender, da der pludselig er 

en bestemt kvinde, som personlig afsender. At det netop er jeg i tweetet, er derimod helt i orden med Pia 

og Camilla A. da de har set skribenten fra politiet i medierne. For Pia og Camilla A giver det en 

personificering af politiet: de har set hende i tv, og nu skriver hun så jeg. 

Det har altså stor betydning for informanterne i fokusgruppe 2, hvorvidt politiet skriver personligt, eller om 

de er distancerende i deres tweets. Dette kan have indflydelse på det ethos, som de tillægger politiet. Det 

positive ethos, som alle informanterne tillagde politiet til start, kan have ændret sig, således at det 

justerede ethos kan have ændret karakter. For Frederik og Line er politiets ethos derved blevet mere 

negativt, idet de mener, at politiets kommunikation er for personlig. Det var derudover tydeligt at se, 

hvordan meningen af kommunikationen skabes forskelligt afhængig af modtageren og den sociale kontekst. 

Fokusgruppe 1 skænkede ikke pronomener en tanke, og de nærlæste ikke teksterne på samme måde som 

informanterne i Fokusgruppe 2, hvor der var stærk uenighed omkring de to enkelte Distortion tweets fra 

Københavns Politi. En forskel til dette er den forskellighed der var i fokusgrupperne, samt at meningen sker 

i interaktionen mellem informanterne i den specifikke sociale kontekst. Da en informant i fokusgruppe 2 

først nævner, at der bliver brugt det personlige pronomen, skabes der i øjeblikket nogle meninger og 

holdninger hos informanterne, både positive og negative. Det er muligt, at dette ikke var blevet et 
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diskuteret emne, hvis ikke den ene informant først havde bemærket ordet. Da ingen informanter i 

fokusgruppe 1 lagde vægt på dette specifikke ord jeg, blev der ikke udtrykt nogen holdninger omkring det. 

Det blev derfor ikke vigtigt i deres læsning af kommunikationen. Her er det især interessant at se, at den 

sociale meningsdannelse afhænger af de enkelte informanternes påvirkning på hinanden, som 

socialkonstruktivismen antager (jf. kapitel 3.1). Vi kan derved konkludere, at hvis ikke vi havde udført to 

fokusgrupper, havde vi ikke fået disse forskellige svar og de interessante holdninger omkring små men 

betydningsfulde ord. Interaktionen og meningsdannelserne som informanterne indgik i, gav dem mulighed 

for at tage stilling til forskellige synspunkter og formuleringer, som de muligvis ikke havde opdaget eller 

udtalt sig om under et enkelt interview. Udover pronomenet jeg, var der dog gennemgående enighed i 

begge fokusgrupper om, at korrekt stavning er yderst vigtigt, og de bed alle mærke i stavefejlene i tweetsne 

omkring Distortion. Dette er et emne, som bliver analyseret senere. 

 

7.1.2.4 DIALOG OG SERVICE 

Kigger man på politiets ønskede mål at opnå dialog, kan det her diskuteres om hvorvidt politiet lægger op 

til dialog i form af deres service informationer på både Twitter og Facebook. Når der laves en rollefordeling, 

hvor politiet er giveren og de unge borgere er modtageren af informationer og i værste fald af bøder, er der 

ikke her en dialog mellem to ligeværdige parter. Tværtimod, er der her en envejskommunikation, hvor 

politiet informerer og advarer passive modtagere. Modtagerne kan kommentere på opdateringerne på 

Facebook, men der skabes ikke en dialog omkring regelændringerne eller politirazziaerne i og med at 

politiet ikke svarer på kommentarerne, eller at de unges holdninger til eksempelvis lovændringen omkring 

våben har betydning for loven eller håndhævelsen af den. På Twitter kan følgerne skrive tweets til politiet 

med et @ foran. Dette kan ses som en form for dialog, når politiet svarer på tweetsne. Men der er ikke lagt 

op til en dialog fra politiets side idet deres Facebook opdateringer og tweets er faktuelle og ikke indbyder til 

svar. 

Den manglende dialog havde ikke en umiddelbar negativ effekt på målgruppen, eftersom de to 

fokusgrupper syntes, at disse former for informationer – trods fraværet af dialog – var effektive og 

præventive. Denne diskussion vil blive uddybet senere i analysen. 

 

7.1.2.5 OPSUMMERING AF TEMA 2 

Når politiet yder service gennem Facebook og Twitter, er der flere storytelling elementer i spil. Der er, som 

nævnt, en tydelig rollefordeling, hvor politiet har den magtfulde rolle, og hvor modtagerne bliver sat i en 

mulig kriminel rolle. De unge opfordres til at overholde lovene. Når politiet meddeler, at de holder øje med 
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alle cyklister, er formålet, at de unge skal køre lovligt på deres cykler. Hvis dette formål opnås, fører det til 

færre lovforseelser. Det dybere formål med alle servicemeddelelserne på Twitter og Facebook er derved at 

mindske lovforseelser og kriminalitet, eller advare mulige kriminelle om konsekvenserne af ulovligheden. 

Der var stor uenighed blandt fokusgrupperne om, hvorvidt det er politiets opgave at give 

servicemeddelelser til borgerne. Men det var dog tydeligt, da de forskellige typer af servicemeddelelser 

blev vist, at de har en positiv effekt på informanterne (som nævnt ovenfor). Derved er det effektivt for 

politiet at benytte Twitter og Facebook præventivt, da de muligvis får fat i de unge og fanger deres 

interesse, før de bryder loven og eksempelvis kører for stærkt eller kører spirituspåvirket. Politiets 

kommunikation på Facebook og Twitter virker derved præventivt, og kan i sidste ende betyde mere tryghed 

i samfundet, når de unge overholder lovene, og man eksempelvis kan færdes mere sikkert på gaden, og 

ikke risikere at blive påkørt af en spritbilist. Derudover medvirker politiets servicemeddelelser til, at de 

unge højst sandsynligt tillægger politiet et højere ethos, idet de unge gerne vil have disse informationer, 

samt at informationerne er sande og har et tydeligt formål, som de unge kan bruge. Det udledte og det 

justerede ethos er derved nu endnu højere og mere positivt end det indledende ethos var. Dette viser, 

hvordan ethos kan ændres på grund af politiets kommunikation, når der fremstilles nogle argumenter med 

sandhed og overbevisning. I dette tilfælde ændres ethos i en positiv retning. Men hvis de unge bliver 

irriterede over servicemeddelelserne og ikke vil have disse informationer, bliver det udledte ethos mere 

negativt end det indledte (jf. kapitel 5.3). 

Både Facebook og Twitter er interessante i forhold til at benytte som kommunikationskanaler for 

landsdækkende informationer. Men Twitter er i form af sin hurtige og korte kommunikation, en yderst 

vigtig og interessant kommunikationskanal for politiet, og de benytter da også ofte Twitter til dette formål. 

Twitter giver nemlig politiet den fordel, at de hurtigt og nemt kan komme ud til adskillige unge, og derved 

forhindre mange eventuelle forseelser. Politiet bruger få ressourcer på at tweete, da det er hurtigt at 

tweete, og ikke kræver mange timer eller medarbejdere bag skærmen. Her er Facebook anderledes, idet 

statusopdateringer kan være lange. Det er også tydeligt at politiet bruger flere ressourcer på deres 

Facebook opdateringer, idet opdateringerne er længere, mere uddybende og ofte med specielt udvalgt 

billeder. Facebook kræver derfor mere planlægning. Derudover er Facebook, for politiet, ikke egnet til, på 

samme måde som Twitter, til at udsende hyppige opdateringer i løbet af en enkelt dag, idet man ikke 

opdaterer mange gange dagligt på dette medie, og det tager længere tid at formulere lange opdateringer. 

Dette er informanterne i begge fokusgrupper bevidste om, og de er enige i, at der er forskel på hvor mange 

Facebook opdateringer og tweets, som er acceptable på en dag. På Twitter er kommunikationen kortere og 

mere hyppig end på Facebook, og de unge er derved indforstået med at der kommer adskillige tweets på 
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en dag. Facebook derimod er ikke egnet til dette, og fokusgrupperne udtalte da også, at de ville blive 

irriterede over politiet, hvis der kom for mange opdateringer fra politiet på deres News Feed på kort tid.  

 

7.1.3 TEMA 3: VI HJÆLPER POLITIET 

Det sidste tema Vi hjælper politiet omhandler de tweets og Facebook opdateringer, hvor politiet beder sine 

følgere om at hjælpe med at finde forsvundne og eftersøgte personer. Ud fra svarene på spørgeskemaet 

kan vi konkludere, at størstedelen af de unge gerne vil hjælpe politiet med at finde forsvundne og 

eftersøgte personer, og vil like politiet på Facebook for at kunne hjælpe med dette. Tre ud af fire 

respondenter så det som vigtigt i høj grad og i nogen grad at kunne hjælpe politiet med at finde efterlyste 

og forsvundne personer. 

 

”I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan hjælpe politiet med 

at finde blandt andet forsvundne og eftersøgte personer” 

 

 
 

Vi stillede samme spørgsmål omkring Twitter i spørgeskemaet, og der var her samme store interesse. 

Respondenterne vil også gerne følge politiet på Twitter, hvis politiet på Twitter beder om hjælp til at finde 

forsvundne personer, og de derved kan hjælpe med at de finde forsvundne personer. Dog var der så få 

respondenter, som besvarede spørgeskemaet, der benyttede Twitter, at besvarelsen Ved ikke/ikke relevant 

er på hele 61 %. Men ser man bort fra den store mængde af respondenter, som ikke benytter Twitter, 

mener størstedelen, at for at følge politiet, er det er vigtigt i høj grad eller i nogen grad at de kan hjælpe 

politiet.  
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”I forhold til at følge politiet på Twitter, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan hjælpe politiet med 

at finde blandt andet forsvundne og eftersøgte personer” 

 

 
 

Det var ikke kun blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, at der blev udtrykt interesse for at 

hjælpe politiet med at finde eftersøgte og forsvundne personer. Dette emne blev debatteret heftigt i de to 

fokusgrupper. Da vi spurgte de to fokusgrupper omkring, hvad de synes politiet skulle bruge de to sociale 

medier til, var der bred enighed i begge grupper om, at politiet gerne må komme med efterlysninger på de 

sociale medier. Randi og Frederik udtaler følgende: 

 

Randi: ”Det er noget jeg kan forholde mig til. Der føler jeg måske, at jeg kan hjælpe. Så kan jeg dele det de 

lægger op med alle mine venner, som kan dele det med alle deres venner, og så er der måske en chance for, 

at man kan gøre noget godt for et andet menneske. Eller der er en der har set en eller anden person, eller 

sådan noget” (Fokusgruppe 1, Video 1, 21:00) 

Frederik: ”Og også som de gjorde, jeg tror det er tre uger siden, de lagde billede op på Facebook, tror jeg, af 

en gruppe, som de efterlyste, som blev delt lynhurtigt og altså, det synes jeg er meget relevant. Og jeg synes 

ikke, at det er at udstille folk. ” (Fokusgruppe 2, Video 1, 21:00) 

 

Begge fokusgrupper så eftersøgninger på sociale medier som en nem måde for politiet at komme bredt ud 

til folk på, og det kunne bruges i samme stil som man bruger eftersøgninger i tv programmet Station 2 

(Randi, fokusgruppe 1). 

Facebook bruges kun til at efterlyse folk, som er mistænkt for at have begået noget kriminelt, hvor Twitter 

bruges til at efterlyse både kriminelle samt forsvundne personer. Følgende er en typisk efterlysning fra 

Rigspolitiets Facebookside: 
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Når der efterlyses folk, som politiet ved hvem er præcist, er der ofte et billede af gerningsmanden sammen 

med opdateringen. Kender politiet ikke den præcise identitet på gerningsmanden, er der ingen billeder 

men kun en tekst.  

Følgende er typiske Twitter efterlysninger af gerningsmænd, vidner og forsvundne personer. 

 

 
 

 
 

 
 

Teksterne og argumenterne i efterlysningerne på både Facebook og Twitter er logos baserede, da de er 

korte, præcise og meget faktuelle (jf. Kapitel 5.3.3.3). Formålet med Facebook opdateringerne er tydelige: 

at finde de kriminelle. Samtidig informerer politiet om folk, som er farlige. Der opfordres derudover til en 

handling, nemlig at anmelde disse efterlyste personer, hvis man har informationer omkring dem. I 
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efterlysninger af vidner eller forsvundne personer på Twitter er formålet at opnå borgernes hjælp, og 

derved forsøger politiet at påvirke følgerne til en handling, som er at lede efter disse mennesker, sammen 

med politiet. 

Politiets efterlysninger har ikke en decideret storytelling opbygning som i den gode historie, og som følger 

Fog et al.’s fire elementer for en god historie (jf. Kapitel 5.2.4). Dog er der i politiets efterlysninger af både 

kriminelle og bortgåede personer et klart budskab: hjælp os med at finde nogle savnede personer, som 

enten har begået en forbrydelse eller er forsvundet. I forhold til efterlysningerne af formodede kriminelle, 

er der en klar konflikt. Der er her en kamp mellem det gode og det onde, i og med at der er begået en 

forbrydelse, og at politiet er på jagt efter disse personer. Rollefordelingen i disse typer Facebook 

opdateringer og tweets lægger sig op af kampen mellem det gode og det onde, eftersom politiet står i den 

magtfulde rolle, og leder efter bortgåede mennesker eller forbrydere. Politiet appellerer her til læsernes 

følelser, og benytter appelformen pathos. Når eksempelvis en ældre dame er forsvundet fra sit plejehjem, 

bliver der appelleret til en form for empati hos følgernes, hvilket forhåbentlig fører til en handling, hvor 

man hjælper politiet med at finde denne person. I teksterne, hvor der bedes om hjælp til at finde 

kriminelle, appellerer politiet til andre følelser hos følgerne. Her prøver politiet at appellere til negative 

følelser som vrede og frygt hos følgerne. Formålet med dette er at aktivere en handling hos følgerne: at 

hjælpe politiet med at finde de efterlyste, ved at give vigtige informationer, hvis man har dem. Derudover 

opfordrer politiet på en måde til at alle kan være hverdagshelte, ved at hjælpe politiet med at udføre deres 

arbejde, og få de kriminelle sat bag tremmer. De unge hjælper derved ikke kun politiet, med at fange 

kriminelle, men de gør også samfundet mere trygt dem selv, fordi hjælpen kan føre til færre kriminelle og 

derved mere tryghed i samfundet. Dog kan vi ikke på nuværende tidspunkt se, om der er meldt og anholdt 

flere kriminelle på grund af politiets indsats på de sociale medier. Men ud fra informanternes og 

respondenternes holdning er der en klar opbakning blandt de unge til at hjælpe politiet, og udføre de 

handlinger og den hjælp, som politiet beder om på Facebook og Twitter. 

 

7.1.3.1 BILLEDER SOM VIRKEMIDDEL 

Der bruges både billeder i Facebook opdateringerne og i nogle tweets. Billedet i ovenstående Facebook 

efterlysningsopdatering siger mere end tusinde ord, da billedet fanger ens blik, og de unge genkender 

måske straks manden. Jens Gregersen udtaler om dette: 

 

”Det vil jeg så sige. Øhh, altså man kan sige, de bedste eksempler på det, det er i virkeligheden de her 

efterlysninger, vi har haft ind over det sidste halve år. Som jo har vist sig at være en motorvej i forhold til at 

øhh, at finde formodede gerningsmænd. Altså lægge et billede op på vores Facebook profil. Det breder sig 
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simpelthen som en steppebrand. Vi har eksempler på efterlysninger, der har været set af 2,2 millioner 

mennesker.” (Gregersen, Bilag 2, s. 5 linje 20-24)  

 

Politiet lægger bevidst billeder op, når det er muligt, hvilket Jens Gregersen i ovenstående citat beskriver, 

er yderst effektivt, da det bliver set af mange. Der var dog uenighed i fokusgruppe 2 om, hvorvidt brugen af 

billeder er okay. Brugen af billeder kan være risikabelt, hvis den mistænkte er uskyldig, og billedet på 

Facebook kan ødelægge noget for den pågældende person. Omkring dette, udtaler Pia: 

 

Pia: ”Altså der vil jeg nok sige, det der med at lægge billeder ud af folk, de gerne vil have fat i … Det der 

politiet på Facebook, at så er det sådan lidt hyggeligt. Og hvis der pludselig popper et billede op, så er der 

en eller anden ”nå men jeg har fået en baby” og ”jeg er på skovtur” og så lige pludselig ham her, har du set 

ham? Altså det giver ligesom et eller andet som uhh åh nej. Eller så popper der en eller anden kriminel op på 

min skærm, der ville jeg nok føle det var sådan lidt åh nej, det var lidt uhyggeligt.” (Fokusgruppe 2, Video 1, 

21:20) 

 

Som Pias udtalelse vidner om, blander politiet sig i de unges hyggelige sociale netværk, hvor der er mange 

dagligdagsopdateringer på deres News Feed og ikke seriøse og skræmmende billeder og informationer. 

Politiet bryder derved de normale sociale konventioner, som gør sig gældende på mange unges News Feed, 

og med de associationer og forventninger, som de unge har til Facebook. Brugen af billeder kan derved 

have en negativ effekt på politiets følgere, når deres opdateringer med billeder af kriminelle pludselig 

popper op og blander sig i det hyggelige univers. Politiet benytter ikke medierne, som forventes, og de 

bevæger sig på derved usikker grund. Dog har billederne en positiv effekt, fordi de bliver delt meget, som 

Jens Gregersen udtaler. Billederne har også en god effekt, idet at gerningsmanden nemmere bliver 

genkendt ved billede end kun ved signalement. Derudover er billeder af efterlyste igennem længere tid 

blevet brugt i andre medier, så som Station 2 og i aviser. 

 

7.1.3.2 POLITIETS EKSTRA ØJNE 

 

Cecilie: ”Så kan man være de ekstra øjne for politiet” (Fokusgruppe 1, Video 1, 21:15)  

 

Den hurtige virale spredning af efterlysninger – med eller uden billede- gør at gerningsmanden endnu 

hurtigere kan blive genkendt af folk i sit netværk, eller selv ser, at han er efterlyst. Alle kan hjælpe politiet 

og være deres ekstra øjne. Rigspolitiets Kommunikationschef Jens Gregersen udtaler omkring dette:  
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”Den anden forklaring, det er at de også oplever, at de i stigende grad ligesom bliver sat i den der offentlige 

gabestok. Der er nogen, som verbalt virkelig udtrykker meget meget hårdt og kontant, hvad de vil gøre ved 

dem. Og det vil sige, de bliver nervøse. Og den tredje forklaring det er, at vi rammer faktisk ind i deres 

netværk. Så de ser det selv. Men deres omgangskreds ser det også. ” (Gregersen, Bilag 2, s. 6, linje 8-11) 

 

Derved har den virale spredning en stor effekt, og politiet har altså set positive resultater af deres 

efterlysninger på Facebook, og ovenstående Facebook efterlysning med billedet er da også delt over 2.700 

gange, hvilket er højt sammenlignet med mange andre af politiets opdateringer (Se Bilag 9). På grund af 

Facebooks algoritmer kommer statusopdateringer, som deles og likes mange gange, frem på endnu flere 

unges News Feed, grundet den høje hitrate som opdateringen nu har. Dette gør at efterlysningerne 

kommer ud i utrolig mange unge og ældres Facebook brugeres netværk. Eftersom fire ud fem unge 

danskere er aktive på Facebook, konkluderer vi, at politiet rammer ind i de unge kriminelles sociale online 

netværk, enten direkte med opdateringen eller gennem den virale spredning af opdateringen. Dette 

medvirker til at flere unge kriminelle end førhen muligvis melder sig selv, fordi de ikke vil risikere at deres 

billeder og efterlysning kommer frem i deres venners netværk. Dette kan være ydmygende, og kan undgås 

ved at melde sig selv. Så bliver kendskabet til deres gerning mindre. At flere kriminelle melder sig selv, eller 

at andre melder dem, hjælper politiet i deres arbejde med at bekæmpe kriminalitet. Derved er det positivt 

for politiet at have ekstra øjne rundt omkring i landet, idet chancen for at finde de kriminelle er større, nu 

flere som leder. Når de unge føler sig som politiets ekstra øjne, skabes der en mere positiv relation, hvilket 

bliver analyseret i det følgende afsnit. 

 

7.1.3.3 EFTERLYSNINGER SOM MIDDEL TIL AT SKABE RELATIONER 

Når politiet beder folk om hjælp på de sociale medier, mindsker de afstanden mellem dem selv og de unge, 

som kan gemme sig bag en skærm. Når politiet beder mig om hjælp, skaber det en positiv relation mellem 

de unge og politiet, fordi man dermed kan være med til at gøre en forskel for samfundet, hvis man har 

informationer om de kriminelle. Denne mening, som skabes i samspillet mellem politiet, som beder om 

hjælp, og de unge, som kan hjælpe, gør at afstanden mellem borger og politi mindskes. De unge føler, at de 

kan hjælpe, både ved at give politiet oplysninger, hvis de har nogen, og ved at dele efterlysningerne i deres 

egne netværk. Den sociale virkelighed som er på medierne, kommer tæt på den rigtige virkelighed, idet de 

unge aktivt kan hjælpe politiet med at fange kriminelle. Der sker her en form for sammensmeltning mellem 

den online sociale virkelighed og den fysiske virkelighed, idet relationen skabes på de sociale medier men 

afspejles i den rigtige verden. 
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Derudover benytter politikredsene på Twitter de lokalnetværk, som er i områderne, da de skriver ud om 

bortgåede personer. Disse efterlysninger er så specifikke for specielle egne af landet, og tweetsne hjælper 

til at skabe en tæt relation mellem borgerne og politiet, som måske ikke var der før, idet borgerne nu 

direkte bliver bedt om hjælp af politiet, og kan hjælpe med at gøre en forskel. 

 

7.1.3.4 OPSUMMERING AF TEMA 3 

Opfordringen til borgerhjælp fra politiet er meget nyttig, eftersom mange forsvundne og efterlyste 

personer bliver fundet. Politiet benytter i dette tema den klare rollefordeling mellem det gode og det onde, 

og på den måde er storytelling et vigtigt element i Vi hjælper politiet. Den tydelige brug af pathos, hvor 

politiet taler til de unges følelser ved at fortælle om den forsvundne stakkels ældre dame eller forbryderen, 

som har begået en slem forbrydelse, er et nyttigt virkemiddel fra politiets side. De unge kan forholde sig til 

situationen, og da deres føleler, enten frygt eller empati, spiller ind, vil de unge hjælpe politiet. Ud fra 

informanterne i fokusgrupperne, var det tydeligt, at når politiet beder folk om hjælp, ser de sig selv som 

politiets ekstra øjne og som en hverdagshelt. De får derved lyst til at hjælpe, og de føler at de selv gør en 

god gerning. De unge føler sig tættere på politiet, i og med at de bliver bedt om at hjælpe, og fordi de unge 

har en reel mulighed for at hjælpe politiet med at fange forbrydere eller forsvundne personer og derved 

gøre en forskel. Dette forbedrer relationen til politiet, i og med at der skabes et tættere bånd, hvor de unge 

kommer i en form for direkte kontakt med politiet, hvis de har vigtige oplysninger, samt når politiet takker 

borgerne for hjælpen. Jo stærkere relationen bliver mellem politiet og de unge, jo mere vil de unge hjælpe 

igen, næste gang politiet beder om hjælp. Dette giver politiet et bedre ethos, i og med at relationen mellem 

politi og de unge forstærkes. Dette er dog en konstant forhandling omkring politiets ethos og en konstant 

relations opbygning, som politiet skal være opmærksomme på kan ændres hele tiden. Det nye justerede 

ethos, er det indledende ethos som de unge tillægger politiet næste gang politiet kommunikerer ud på de 

sociale medier. Hvis politiet her ikke lever op til dette positive ethos og den gode relation imellem dem og 

de unge, bliver det justerede ethos negativt (jf. Kapitel 5.3.3). Her er det især vigtigt, at politiet ikke 

skræmmer de unge for meget med deres efterlysninger og billeder, og at de er opmærksomme på de 

konventioner, som er gældende på Facebook og Twitter, så de ikke falder for meget udenfor disse og 

brugernes forventninger. 

Omkring politiets brug af billeder, kan vi konkludere, at det er et følsomt men dog gavnligt virkemiddel. Ikke 

alle informanter så det positivt, grundet risikoen for at vise billeder af uskyldige mennesker. Dog har det 

vist sig som et yderst effektivt træk fra politiets side, og er da også en efterlysningsmetode, som er brugt i 

årevis i andre medier. 
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7.1.4 DET VARIEREDE SPROG 

I forhold til sprogbrug på Facebook og Twitter, kan vi ud fra ovenstående analyse af de tre temaer 

konkludere, at der er forskelligt sprogbrug og koder som gør sig gældende i forhold til de to sociale medier.  

På Twitter handler det især om forkortelser, hashtags og ord som peeps, tweet og pippe. For de unge 

Twitterbrugere, har det en positiv effekt, at politiet benytter de sociale konventioner og det sprog, som er 

gældende for dette sociale medie. Når politiet eksempelvis tweeter med-peeps og hashtags til relaterede 

emner, kommer de i øjenhøjde med de unge. Politiet kender til sprogbruget, og deres tweets passer derved 

ind i konteksterne. Politiet skiller sig ikke ud fra andre Twitter profiler i deres sprog, hvilket Twitterbrugerne 

i fokusgrupperne fandt yderst positivt. Politiets brand bliver derved at politiet er moderne, og deres ethos 

forstærkes i og med, at de sætter sig ind i mediet og konteksten. Udover at aflæse koderne og benytte 

Twitters sprog er politiets stemme på de forskellige kredses Twitterprofiler varierende.  

 

”Men der hvor vi har valgt at sige, her er der altså rimelig frit slag i frikadellefarsen, det er i forhold til tone-

of-voice. … Fordi vi tror simpelthen ikke på, at det er muligt at gå ind og sige, den tone-of-voice, vi bruger på 

Facebook og Twitter, skal opfylde de her krav og samtidig bevare troværdigheden. Fordi folk de er ligesom 

nødt til at bruge det sprogbrug, der er naturligt for dem.” (Gregersen, Bilag 2,s. 8, linje 27-32) 

 

Politiet vil vise, at de er en alsidig ordensmagt, hvor medarbejderne har forskellige måder at tale på 

afhængigt af konteksten og hvilken person, som er bag kommunikationen. Dette viser politiet igennem 

Twitter, hvor kommunikationen fra de mange kredse er meget henvendt til lokale, og hvor der skrives, som 

det falder den enkelte person naturligt. Derved bliver der tweetet med forskelligt sprog fra alle kredsene. I 

og med at Rigspolitiets Facebooksides informationer skal være relevant for hele landet, er de her nødt til at 

tale med en stemme på denne side, så den er strømlinet og landsdækkende. Når alle kredsene kommer på 

Facebook, vil det være muligt at benytte lokale informationer samt lokale og alsidige tone-of-voices, i og 

med at målgruppen bliver mere snæver. Her vil der muligvis også blive skrevet på forskellige måder, alt 

efter hvem som sidder bag skærmen, sådan så politikredsenes Facebooksider har samme diversitet som 

Twitterprofilerne. Jens Gregersen beskriver, at politiet er en mangfoldig organisation, og at alle politimænd 

og andre medarbejdere er forskellige, og at denne mangfoldighed skal skinne igennem i deres corporate 

stemme. 

 

”Ja. Fordi hvis du møder en politibetjent, så er der altså også forskel på, hvad er det for en politibetjent, du 

møder… Så den mangfoldighed man møder i dagligdagen, skal man også kunne møde på sociale medier.” 

(Gregersen, Bilag 2, s.20, linje 9-12)  
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Gregersen taler derudover om, at der også er stor forskel på hvilken person, som sidder bag skærmen i de 

forskellige kredse, og denne mangfoldighed afspejles i tweetsne. 

 

”Altså Sydsjælland Lolland Falster, de har, de har valgt at sige, de lægger det ud i vagtcentralen. Så det er 

vagtcheferne, der twitter. I Nordjylland, der er det en kommunikationsrådgiver, der twitter. Øhh, og det kan 

man så også se.” (Gregersen, Bilag 2, s.19, linje 11-13) 

 

Som Rigspolitiets kommunikationschef beskriver, vil de vise, at der sidder virkelige og forskellige mennesker 

bag skærmen, og at hele politiet er mangfoldigt. I forhold til Twitter opdateringerne under Distortion 

eventet var begge fokusgrupper, som nævnt tidligere, positive overfor, den personificering det gav politiet, 

at der sad en dame bag, og at hun kom med venskabelige kommentarer som ”husk solcremen” og ”alle 

ønskes en god og sikker fest i aften”. Her kommer politiet så meget i øjenhøjde, at de viser en menneskelig 

og venskabelig side, og derved ikke kun er ordensmagten, der uddeler bøder. Der var delte meninger i de to 

fokusgrupper om, hvorvidt politiet blev for menneskeligt. Twittersproget og det uformelle sprog er 

acceptabelt, men når der bliver skrevet jeg, kan det blive for personligt, og det bliver for snævert i forhold 

til den store organisation. Det menneskelige og varierende sprog kan derved blive for personligt for de 

unge.  

Vi kan konkludere, at de unge gerne vil interagere med politiet og komme i dialog med politiet. Det er her 

en fordel for politiet at vise den menneskelige side og den diversitet som er i organisationen på en måde, så 

de fremstår som almindelige mennesker, og ikke som én stor organisation og ordensmagt. Det er her ofte 

velvalgt af politiet, når de personliggør deres tweets og taler med forskellige stemmer, fordi de viser den 

menneskelige side af organisationen. Der er derved en balance i politiets kommunikation, idet de forstår og 

korrekt benytter mediernes koder og sprog. Dette ses i og med, at de unges andre venner på de sociale 

netværk er personlige i deres kommunikation, når de viser feriebilleder og fortæller hverdagshistorier. Her 

er sproget mangfoldigt og særdeles personligt, hvilket politiet skal ramme ind i, når deres historier kommer 

ud på de unges News- og Tweet Feed. Dog skal politiet være yderst opmærksomme på, at når de 

kommunikerer til en så bred skare af borgere og især unge, skal der være en balance i sproget, og det skal 

hverken blive for personligt med eksempelvis signaturer eller omvendt for distanceret, så de unge ikke kan 

forholde sig til ordensmagten. 

 

Politiet benytter, som tidligere nævnt, humor på både Facebook og Twitter. På disse to sociale medier er 

der en uformel tone, og det er derved acceptabelt for politiet at benytte humor, idet de indgår i de unges 
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sociale netværk med andre venner, familie, kendte og organisationer. Politiet træder ind i folks ”online 

verden”, hvor der er en mere afslappet tone, og hvor de unges Tweet Feed og News Feed er fyldt med 

feriebilleder, kendtes opdateringer, venners hverdagsoplevelser og andet mere uformelt. Derfor er politiets 

humor passende, idet de ved brugen af sjove Facebook opdateringer og tweets igen tilpasser sig mediernes 

sprogbrug og koder. Dog viste ovenstående analyse af humoren ud fra informanternes holdninger, at 

humor forstås meget subjektivt. Dette betyder, at politiet skal passe på med brugen af humor, eftersom 

ikke alle opfatter den sjove og venlige tone. Dette var yderst interessant i sammenligningen af 

holdningerne i de to fokusgrupper, hvor den ene fokusgruppe blev stødt over politiets sjove Facebook 

opdatering, og den anden syntes den var hyggelig og netop passede ind i mediet. Selvom de unge brugere 

selv benytter humor på de to sociale medier, har politiet en anden rolle end som en normal ven, og det er 

derfor vigtigt at politiet husker, at der trods alt altid vil være en distance mellem dem og de unge. Brugen af 

humor kan derved få politiet ned i øjenhøjde med de unge og skabe en bedre relation. Men misforstås 

humoren, kan det have den helt modsatte effekt og skade politiets brand, ethos og deres relation til de 

unge. 

 

7.2 POLITIETS CORPORATE STORY 

Ud fra ovenstående analyse af politiets temainddelte historier, vil vi i følgende afsnit analysere, hvordan de 

små historier på Facebook og Twitter er med til at danne politiets corporate story og derved deres brand. 

Yderligere analyseres, hvilken corporate story politiet har og bruger i deres kommunikation, samt hvordan 

denne kan være med til at skabe en relation til de unge.  

Ifølge Fog et al. er det de ægte historier, der giver troværdighed hos modtageren (jf. Kapitel 5.2.5). På 

grund af politiets rolle som ordensmagt i samfundet, behøver de ikke at opfinde historier om deres brand. 

Dette er fordi, der er mange historier og oplevelser, som de kan fortælle om. Alle historier, der bliver fortalt 

på de sociale medier, er ægte historier fra politiets arbejde og hverdag. I ovenstående afsnit, blev politiets 

gode historie fra deres hverdag analyseret, og vi konkluderede, at disse historier tydeligt påvirkede 

informanterne i fokusgrupperne, og derved de unge, positivt. De ægte historier er med til at vise politiet i 

en anderledes og mere personlig rolle, end den magtrolle de ellers har i samfundet. For at få skabt et 

fællesskab hos de unge omkring politiets brand, er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de 

historier, der bliver fortalt i onlineuniverset, og hvordan politiet agerer ude i virkeligheden. I en corporate 

story er der fokus på de værdier, der udtrykkes gennem brandet og den fortalte historie (jf. Kapitel 5.2.5). 

En måde, hvorpå politiets corporate story dermed kan virke troværdig for de unge, er hvis de værdier der 

kommer til udtryk gennem historierne på de sociale medier, stemmer overens med de værdier, politiet 
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udviser og handler efter i deres daglige kontakt med de unge. Dette understøttes også af informanterne fra 

fokusgruppe 1.      

 

Cecilie: ”De [politiet] skal også tænke, over hvordan de så fremstår. Så det passer overens med dem, man 

møder: de reelle politimænd. Der skal være en sammenhæng. ” (Fokusgruppe 1, Video 1, 45:44) 

 

Værdier fremstår i sig som selv tomme ord. Politiets Værdier skal sættes ind i en dynamisk sammenhæng 

med de unge i centrum for at politiet kan få skabt en troværdig corporate story (jf. Kapitel 5.2.4). Gennem 

de fortalte historier på de sociale medier bliver der talt i billeder og politiet bliver personificeret. Dette 

sætter politiets værdier i en dynamisk sammenhæng. Kommunikationschef Jens Gregersen mener, at 

mange af de historier, der bliver fortalt af politiet på de sociale medier, er interessante for politiet at 

fortælle, fordi de netop har en menneskelig og personlig vinkel. (Gregersen, Bilag 2, side 10).  

Ifølge Fog et al. skal en corporate story udtrykkes gennem et grundlæggende tema eller centrale overskrift 

(jf. Kapitel 5.2.5). Men hvad er så politiets centrale overskrift, når de fortæller historier på de sociale 

medier?  

Set ud fra den tidligere analyse af de tre temaer: Politiet i øjenhøjde, Politiet yder service og Vi hjælper 

politiet, tegner der sig et grundlæggende tema af politiet som en virksomhed/organisation, der vil leve op 

til deres vision om at skabe tryghed i samfundet. Dertil følger også deres ønske om at fremstå som en 

moderne virksomhed ved at være til stede på de sociale medier, og være der hvor de unge er. Vi ser derfor 

den centrale overskrift for politiets corporate story som værende: Tryghedsskabende arbejde!  

Her er historien: Politiet er en moderne virksomhed, der skaber tryghed i samfundet i samarbejde med 

borgerne. 

 

I interviewet med Jens Gregersen fortalte han, hvilke værdier han mente, der var repræsenteret og 

fremtrædende i politiets kommunikation og historier på de sociale medier (Gregersen, Bilag 2, side 10-11):  

• Åbenhed 

• Empati  

• Rummelighed  

 

Ovenstående tre værdiladede ord skal derfor ses som understøttende elementer i politiets corporate story. 

Disse værdier er dermed med til at skabe troværdighed i deres corporate story om det tryghedsskabende 

arbejde i samfundet. De tre ord har positive associationer, og disse værdier skal både være repræsenteret i 

historierne på de sociale medier, men også gennem politiets opførsel og arbejde ude i samfundet. Med 
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netop tre så positive ord kan det måske være svært for den almene betjent på gaden at forholde sig til 

politiets corporate story og handle efter disse værdier. Hvis politibetjentene, de unge møder på gaden, ikke 

virker åbne, empatiske og rummelige, kan det være med til at skabe mangel på troværdighed i politiets 

corporate story.  

Det er tydeligt, at netop undertemaet Den gode historie under temaet Politiet i øjenhøjde er med til at 

udvise disse værdier i en dynamisk sammenhæng gennem politiets daglige arbejde og dertil vise, at politiet 

er med til at skabe tryghed. Gennem den gode historie bliver værdierne sat ind i en sammenhæng, hvor 

politiet som mennesker indeholder og udviser empati og rummelighed over for borgerne. Værdierne bliver 

derved brugt som virkemidler i kommunikationen, og er med til at skabe troværdighed omkring politiet og 

deres brand. Under temaet Politiet yder service kan specielt kampagnerne være med til at understøtte, at 

politiet repræsenterer åbenhed og ønsker at samarbejde med borgerne. Åbenheden og samarbejdet skal 

ses i form af, at politiet kommunikerer ud, hvornår de afholder de forskellige kampagner. Derved 

forbereder de borgerne på, at muligheden for at få en bøde er større, og politiet giver dem muligheden for 

at samarbejde med politiet, overholde loven og derved skabe et mere trygt samfund.     

Alle politiets Facebook opdateringer og tweets er med til at fortælle en historie om en dansk politistyrke, 

der er, hvor borgerne er, og som er med til at gøre en forskel for samfundet. Dette kommer tydeligt til 

udtryk gennem alle tre temaer. Gennem de sociale medier og historierne bliver politiet som brand til en 

levende historie.  

For at analysere den corporate story politiet har og fortæller gennem de sociale medier, benyttes de 

tidligere nævnte fire elementer i storytelling som tjekliste (se Figur 3). I en corporate story er der ikke en 

decideret handling, man skal forholde sig til. Fokus er på den overordnede histories budskab, rollerne i 

historien og konflikten (jf. Kapitel 5.2.5). Budskabet i politiets historie kan ses som værende, at det er 

ulovligt at begå kriminalitet, og det kan ikke betale sig. Nu hvor politiet er blevet en moderne virksomhed, 

og er kommet på de sociale medier, får de yderligere borgernes hjælp til at finde de kriminelle og skabe 

tryghed. Ved at involvere og samarbejde med den almene borger får borgerne en central rolle i politiets 

corporate story. Borgerne får derved en hjælperolle, men i nogle tilfælde bliver borgerne også tillagt en 

helterolle, da de er med til at skabe historien om tryghed, fordi de har hjulpet politiet. Men det er dog 

stadig politiet, der har den bærende helterolle i det tryghedsskabende arbejde, som kan betegnes som 

målet. Konflikten, der udspilles i historien, er mellem det gode og det onde og udspringer også fra 

budskabet. Politiet og de hjælpende borgere er de gode, og de kriminelle, der efterlyses og bliver anholdt, 

er de onde. Dette understøttes også af Rolf Jensens grundelementer for en fortælling: orden og kaos (jf. 

Kapitel 5.2.3). Uden politiet ville der herske kaos, men i samarbejde med borgerne kan politiet opretholde 

orden i samfundet. Dette er en god historie at kunne fortælle, når man er ordensmagten i landet. 
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Ud fra ovenstående analyse sammenfatter vi her politiets corporate story: 

 

Selvom politiets rolle i samfundet er at være ordensmagt, har de besluttet at være mere åbne i deres 

kommunikation, og politiet vil ses som en moderne virksomhed, der følger med tiden. Derfor benytter 

politiet nu de sociale medier i deres kommunikation. Politiet er med til at skabe tryghed blandt borgerne 

ved hjælp af deres tilstedeværelse på de sociale medier. Det er ofte de unge som begår kriminaliteten (jf. 

Jens Gregersen, Bilag 2). For at bekæmpe denne ungdomskriminalitet benytter politiet de sociale medier 

som kommunikationskanal, hvor de igennem kampagner, efterlysninger og ved at komme i øjenhøjde 

med de unge kan forebygge kriminalitet og derved sikre ro og orden i samfundet. Og selvom politiet er 

ordensmagten, udviser de gennem deres historie, at de er empatiske og rummelige. 

 

Alt i alt, kan vi ud fra analysen af politiets corporate story konkludere, at politiet gennem tweets og 

Facebook opdateringer vil skabe en corporate story omkring dem selv, som skal forbedre deres brand. Ved 

at politiet fortæller deres historier igennem de sociale medier, hvor de unge er, og benytter de tilhørende 

sociale konventioner, skabes en tættere relation mellem politiet og de unge. Hvis de unge opfatter politiets 

corporate story og opfatter politiet således, opnås politiets branding. Dette sker, når de unge har den 

positive holdning til politiet, som politiet ønsker at skabe. Image- og omdømmeforbedringen opfyldes 

derved for politiet, i og med at deres formål med kommunikationen lykkes: At forbedre relationen og 

dialogen mellem politiet og de unge. Efterfølgende afsnit analyserer, hvorfor kommunikationen på de 

sociale medier er interessant i forbindelse med politiets image og omdømme hos de unge.  

 

7.3 POLITIETS IMAGE OG OMDØMME 

Politiets kommunikation på de sociale medier er med til at forme politiets image og omdømme. Gennem de 

historier politiet fortæller på de sociale medier, dannes politiets ethosmiks i samspil med deres image og 

omdømme (jf. Figur 5). Hvorvidt de unge tillægger politiets kommunikation troværdighed, afhænger i høj 

grad også af folks opfattelse af politiets image, og hvilket omdømme de har.  

I ovenstående første analyseafsnit ses hvordan fokusgrupperne på forskellig vis har positive og negative 

holdninger til politiets kommunikation på både Facebook og Twitter. Informanterne i fokusgrupperne 

havde et overvejende positivt billede af og holdning til politiet, hvilket betyder, at informanterne tillægger 

politiet et positivt image. Der var dog ingen af informanterne, der nogensinde selv havde været i kontakt 

med politiet. Deres holdning til politiet var derfor positiv på grund af, at de ingen negative oplevelser 

havde, men der var også få negative synspunkter, som var opstået igennem deres venners oplevelser med 
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politiet. Gennem fokusgruppeinterviewsne blev der yderligere givet udtryk for, at de unges holdning og 

opfattelse af politiet kunne ændre sig i forbindelse med kommunikationen på de sociale medier.  

 

Cecilie: ”Min holdning kan nok godt påvirkes, men idet jeg ikke følger dem [politiet], ved jeg ikke om det er i 

den ene eller anden retning. Men det kommer an på hvordan det [de sociale medier] bliver brugt. ” 

(Fokusgruppe 1, Video 1, 32:27) 

 

Vægtskålene i figur 2 på Bilag 6 viser hvilke ting, der er med til at påvirke det ethos, der tillægges politiet i 

deres kommunikation. De sociale medier gør det muligt for de unge at kommunikere med hinanden 

omkring politiet gennem det skabte netværk af både politiet og de unge. Negative holdninger og historier 

om dårlige oplevelser med politiet fra de unge kan hurtigt støttes af andres negative holdninger. Og 

historierne og derved holdningsdannelserne kan brede sig ufatteligt stærkt gennem de sociale medier. 

Derved kan negativ word-of-mouth være med til at skabe et negativt image hos politiet, når en ung borger 

bliver bekræftet i, at personens måde at se politiet på også deles af andre. Meningen om politiet og deres 

image skabes derved i den sociale sammenhæng på medierne, hvor de unge interagerer med hinanden og 

sammen skaber mening om og holdning til politiet. Dette viser, hvordan socialkonstruktivismens 

synspunkter omkring meningsdannelse stemmer overens med den meningsdannelse og udveksling af 

kommunikation, som de unge indgår i på Facebook og Twitter (jf. Kapitel 3.1). Lige så vel som der kan deles 

negative holdninger og erfaringer omkring politiet på de sociale medier, der kan påvirker deres image, kan 

der også deles positive og gode erfaringer og holdninger, der påvirker politiets ethos i en positiv retning. 

Ud fra fokusgruppernes udtalelser kan man se, at det blandt andet er gennem den gode historie, at politiets 

image kan påvirkes positivt, og politiet tillægges et positivt ethos i deres kommunikation. Men også politiet 

som serviceyder skaber en positiv holdning til politiet og deres arbejde. Gennem den mere personlige 

kommunikation, som politiet forsøger at skabe på de sociale medier, kan resultere i at de unge benytter 

muligheden for at dele deres positive historier og oplevelser omkring politiet. Hvis de unge begynder at 

fortælle positivt historier omkring politiet på de sociale medier, styrkes organisationens troværdighed og 

brand. 

At et image dannes både på baggrund af bevidste og ubevidste tanker og indtryk hos de unge, betyder for 

politiet, at de gennem deres kommunikation og historiefortællinger på de sociale medier, skal være 

opmærksomme på, at deres image hele tiden bliver påvirket. Som tidligere nævnt, er der både push- og 

pull-kommunikation på Facebook, og det er derved ikke kun folk, der følger politiet, hvis image af politiet 

der påvirkes. Ser folk en opdatering fra politiet på deres News Feed, uden at de selv liker politiet, kan deres 

holdning påvirkes bevidst eller ubevidst. Dette blev også belyst af begge fokusgrupper. Politiet skal derfor 
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konstant være opmærksomme på, om deres kommunikation og samtalen omkring dem er overvejende 

positiv eller negativ. Opstår der pludselig en overvejende negativ meningsdannelse blandt de unge, bør 

politiet hurtigt reagere med en ny kommunikation, så meningerne kan vendes, og der derved genskabes et 

positivt image. Hvis politiet er opmærksomme på den konstante og hurtige meningsdannelse, som kan 

skabes på de sociale medier, og vender den til deres fordel ved hurtigt at reagere med ny kommunikation 

og ved at svare på de negative holdninger, kan kommunikationsformen på Facebook og Twitter skabe en 

fordel for politiet, når de skal opbygge en relation til især de unge. Politiet kan ved få klik skrive nye 

opdateringer, med formål at rette op på negative holdninger, og disse spredes hurtigt viralt på de sociale 

medier. Det er netop den hurtige måde at skrive på og den hurtigt spredende kommunikation, som gør at 

de to medier som kommunikationskanal kan bidrage til at politiet kan opfylde deres formål.  

Idet politiets image skabes gennem både verbale, visuelle og adfærdsmæssige beskeder, viser netop dette, 

hvorfor de sociale medier er interessante for politiet at bruge. Gennem de sociale medier kan politiet 

kommunikere med skriftlige beskeder til de unge, og de kan igennem billeder yderligere at skabe visuelle 

indtryk, der kan være med til at danne det image, politiet ønsker, at de unge giver dem. I ovenstående 

første analyseafsnit kunne vi blandt andet se, at billeder er effektive i politiets Facebook opdateringer.  

 

I politiets onlinepolitik står skrevet, at deres online tilstedeværelse skal være med til at styrke deres 

omdømme (Rigspolitiet b). Jens Gregersen nævnte i vores interview, at Reputation Institute hvert år laver 

en undersøgelse af 40 offentlige myndigheders omdømme (Bilag 2, s. 13). Undersøgelsen fra 2012 viser, at 

politiet lå nummer fire på listen blandt de undersøgte myndigheder, som havde det bedste omdømme i 

Danmark. Politiets omdømme betegnes derfor som stærkt og robust (Politi c). Dette giver dem en fordel, 

når de agerer på de sociale medier, idet de som myndighed allerede er tillagt et positivt ethos af borgerne, 

og de unge vil automatisk tillægge politiet mere opmærksomhed, og derved stoler de mere på politiet og 

deres kommunikation (jf. Kapitel 5.3). 

Politiets omdømme er forankret i, hvad de unge ved eller tror om en organisation, samt hvilke holdninger 

de er i besiddelse af baseret på denne information. Gennem de sociale medier er politiet med til at styre 

deres omdømme. Gennem historierne og de informationer politiet kommunikerer ud på Facebook og 

Twitter, prøver de at påvirke den måde, de unge ser og forstår dem på. Dette vil være en vedvarende 

proces, så længe politiet er på de sociale medier.  Ud fra ovenstående analyse af politiets corporate story 

ses det, at deres omdømme også formes ud fra netop denne hele historie af politiet. Historien om Politiet, 

som samfundets tryghedsskaber og som moderne virksomhed, er med til at afspejle det omdømme, de 

ønsker. Igen er den gode historie yderst relevant for politiet at kommunikere ud, da disse gode historier 
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beviser, at politiet lever op til deres omdømme som tryghedsskabende, idet de ofte fortæller om 

situationer, hvor de har hjulpet og reddet folk og dyr i nød.  

Gennem kommunikationen på både Facebook og Twitter, kan politiet spore og identificere, hvad folk 

skriver og mener omkring dem. Dette sker gennem dialogen på Twitter og på kommentarerne på Facebook. 

Ved at være på de sociale medier kan politiet altså fokusere på at opbygge og vedligeholde det ønskede 

omdømme, som skabes hos og af de unge. Og politiets anvendelse af Facebook og Twitter kan derfor være 

med til at skabe et endnu bedre omdømme. Det er blandt andet historierne om deres arbejde, 

serviceinformationerne, anerkendelsen af borgerne ved at bede om hjælp samt den rolle, de sætter sig selv 

i, der er med til at gøre dette. Men også den helterolle borgerne føler de har, når de hjælper politiet, skaber 

en positiv relation til politiet og giver dem et godt omdømme. Dog skal politiet konstant være bevidste om 

den sociale meningsskabelse imellem de unge og være opmærksomme på, om tilstedeværelsen på de 

sociale medier skaber et negativt billede af politiet, og de unge derved giver udtryk for et politiet har et 

negativt image og omdømme.  

Til trods for at de sociale medier er med til at gøre politiets image lettere ustabilt og letpåvirkeligt hos de 

unge, er deres stærke omdømme med til at påvirke deres kommunikation på både Twitter og Facebook 

positivt. Derved skaber samspillet mellem politiets image og omdømme troværdighed og et positivt ethos 

som resultat af deres kommunikation på de sociale medier. 

 

 

8 DISKUSSION 

Vi har i dette speciale analyseret, hvorfor det er interessant for politiet at benytte Facebook og Twitter som 

kommunikationskanal til de unge, og hvilken betydning kommunikationen har for dialogen og relationen 

imellem dem. 

Efter at have analyseret politiets kommunikation på Twitter og Facebook, finder vi det relevant at diskutere 

tre emner. Først og fremmest diskuteres, hvorvidt der er dialog på Twitter og Facebook mellem politiet og 

borgerne. Vi finder dette interessant, fordi vi i analysen fandt, at der var en kløft imellem den indsamlede 

empiri og teorien omkring tilstedeværelsen af dialog på Facebook og Twitter. Dernæst diskuteres, hvilken 

betydning afsender-modtager forholdet på de sociale medier har af betydning for politiets kommunikation 

til de unge. Dette er interessant, fordi den socialkonstruktivistiske forståelse samt mediernes 

kommunikationsproces har nogle muligheder, som vi så i analysen, at politiet ikke benytter. Endelig 

diskuteres, om det kan betale sig for politiet at være på de sociale medier. Diskussionen af de tre emner 

hjælper med at besvare problemformuleringen. 
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8.1 ER DER DIALOG? 

Et af politiets hovedformål med tilstedeværelsen på de sociale medier er, at politiet skal indgå i dialog med 

borgerne (jf. Kapitel 2.2.1). Analysen af politiets kommunikation viste, at der ikke er megen dialog mellem 

politiet og de unge på de sociale medier, specielt ikke på Facebook. Dog var dette acceptabelt for 

informanterne i fokusgrupperne. Selvom vi fortalte informanterne og fremlagde tweets og Facebook 

opdateringer, som viste at politiet kun svarer tilbage på Twitter, følte informanterne stadig, at der var en 

form for dialog på begge medier, idet politiet kommer med opfølgende opdateringer på efterlysninger på 

Facebook.  

I det følgende diskuteres, hvorvidt der er dialog på Twitter og Facebook, samt hvorfor fokusgrupperne 

opfatter en dialog, som er fraværende. Vi finder dette interessant, fordi der er en kløft imellem empirien og 

teorien, og fordi problematikken om dialogen kan have betydning for politiets relation til de unge. 

 

Dialog er en samtale mellem to flere personer eller parter (jf. Kapitel 1.2). Dette krav for dialog opfyldes på 

Twitter, i og med at politiet svarer på alle former for henvendelser, både til de følgere som kun skriver hej, 

og til de borgere som stiller relevante spørgsmål eller kommer med informationer. Når politikredsene 

svarer på Twitter, skabes der en samtale mellem parterne, og der er derved dialog. På Facebook kan det 

diskuteres, om der er dialog, eftersom politiet ikke svarer på de unges kommentarer på politiets 

opdateringer. I forhold til definitionen er der ikke dialog, fordi der ikke er en samtale, og derved ikke nogen 

en tovejskommunikation.  

Omkring dialogen mellem politi og de unge udtalte Jens Gregersen, at der ikke er dialog med politiet på de 

sociale medier, men at der er dialog mellem borgerne (Gregersen, Bilag 2, s. 17, linje 31-32) 

Politiets kommunikationschef er bevidst om fraværet af dialog mellem politiet og de unge på Facebook, 

dog er han positiv over den dialog, der er til stede borgerne imellem. Gennem vores observation og analyse 

af Rigspolitiets Facebookside så vi, at når en borger stiller et spørgsmål i en kommentar, er der ofte andre 

borgere som hjælper og svarer på spørgsmålet. Der er derfor en tydelig dialog og hjælpsomhed borgerne 

imellem, men ikke imellem politiet og borgerne. Dialogen borgerne imellem letter politiets arbejde, idet 

politiet ikke behøver bruge ressourcer på at svare på spørgsmålene, men tværtimod kan forholde sig tavse, 

og lade borgerne hjælpe hinanden.  

Jens Gregersen indrømmede over for os, at det er for ressourcekrævende at svare på alle kommentarer, og 

at politiet vælger at ignorere kommentarerne og derved bevidst ikke selv indgår i en dialog (Gregersen, 

Bilag 2, s. 16, linje 32). Når politiet selv er bevidste omkring fraværelsen af dialog på Facebook, som er et 

medie til tovejskommunikation, er kommunikationen så i det hele taget med til at skabe dialog med de 

unge? 
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Nogle af informanterne i de to fokusgrupper syntes, at der kunne være tale om dialog på Facebook. Dog 

mente de, at der ikke er tale om direkte dialog, i form af en samtale, men de så det stadig som dialog, når 

politiet for eksempel gennem deres opdatering sagde tak for hjælpen. Dialogen kan her forstås som, at 

politiet gennem en opdatering taler til borgerne, fordi de har brug for deres hjælp. Borgerne taler derved 

tilbage til politiet ved at hjælpe dem, og til sidst henvender politiet sig igen til borgerne og siger tak for 

hjælpen.  

Forståelsen af dialogen skabes derved således: 

 

Figur 7. Kilde: egen tilvirkning  

 

8.1.1 NÆRVÆR OG DIALOG 

På de sociale medier indgår de unge, som tidligere nævnt, i et netværk med deres venner og familie, hvor 

de unge kan følge med i alt, hvad andre laver, når der lægges babybilleder, feriebilleder og andre små 

historier op. Dette skaber nærvær. De unge interagerer derved ofte med de andre i deres netværk i form af 

en tovejskommunikation, hvor begge unge udveksler og skaber meninger omkring de opslåede 

opdateringer. Selvom de unge sidder bag en skærm, medvirker interaktionen på Facebook til, at der både 

er tale om nærvær og dialog med andre. Når politiet kommer ind i de unges netværk på Facebook, 

indtræder de derfor i samme kontekst som alle andre. Gennem Facebook træder politiet ind i de unges 

sociale virkelighed, og i de unges virkelighed er nærværet på Facebook med til at skabe dialog. Politiets 

tilstedeværelse på Facebook kan derfor betyde, at de unge forveksler eller forbinder nærværet med dialog 

på grund af selve mediet.  

Politiet laver 
opdatering/ 
efterlysning 

De unge liker, 
kommenterer 

eller 
henvender sig 

Politiet laver 
opdatering, 

hvor de 
takker 

De unge liker 
eller 

kommenterer 
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Der kan derfor konkluderes, at politiets tilstedeværelse på Facebook betyder, at de unge synes, at der kan 

være tale om dialog. Om dette skyldes kommunikation gennem opdateringer, eller det nærvær de føler, 

der er, når politiet indgår i deres netværk, er svært at sige. Men det følte nærvær medvirker til, at politiets 

ønske og mål om dialog opfyldes. Det er dog ikke takket være politiet selv, men i stedet grundet den sociale 

meningsskabelse der sker hos de unge i forbindelse med skabelsen af virkeligheden på de sociale medier.   

 

Vi konkluderer, at den førte kommunikation fra politiet er velvalgt i forhold til at fremstå som en 

ordensmagt, der er i dialog med de unge via de sociale medier. 

Politiet ser de to sociale medier som et effektivt redskab til at komme i dialog med de unge, hvor igennem 

de kan lave præventivt arbejde og formindske kriminalitet (Gregersen, Bilag 2, s. 4). Det er dog yderligere 

interessant at diskutere, hvorvidt det er nødvendigt for politiet at indgå i dialog med de unge på Facebook 

og Twitter. Dette er grundet, at der var bred uenighed iblandt svarene på det udsendte spørgeskema om, 

hvor vigtigt det var for dem at kunne komme i dialog med politiet på Facebook og Twitter. Spørgeskemaet, 

med dets 240 besvarelser, dækker en langt større skare af unge borgere end de to fokusgrupper, og det er 

derfor interessant at belyse, om dialogen er vigtig i forhold til holdningerne her. 

 

”I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan komme i dialog med 

politiet” 
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”I forhold til at følge politiet på Twitter, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan komme i dialog med 

politiet” 

 

 
 

Som ses i de to diagrammer, var der spredte holdninger, omkring vigtigheden for at kunne komme i dialog 

med politiet på henholdsvis Facebook og Twitter. På den ene side vidner besvarelserne om, at det er vigtigt 

for politiet at indgå i dialog med følgerne på Facebook, og mindre vigtigt på Twitter. Derved er politiets 

strategi om ikke at svare på kommentarer på Facebook dårlig og misvalgt, idet den ikke lever op til de 

unges behov og forventninger. Det kan resultere i, at færre unge gider følge politiet på Facebook, når 

politiet ikke tilbyder den dialog og tovejskommunikation, som de unge vil have, og som er vigtig for dem. På 

den anden side er der så spredte holdninger omkring, hvorvidt dialog er vigtigt, at man kan sige, at politiet 

har valgt en god strategi, idet politiet udtrykker et ønske om dialog, men ikke deltager i den. Der er ud fra 

spørgeskemaet, en stor procentdel af de adspurgte, som ikke har behov for dialog på Facebook, og politiets 

strategi er derfor velvalgt når man ser på denne empiri. Dog har spørgeskemaet den mangel, at folk ikke 

kunne uddybe deres holdninger således som informanterne i fokusgrupperne havde mulighed for. Dette 

kan være en grund til den store afvigelse i holdningerne. 

 

8.1.2 WEB 2.0 KOMMUNIKATION? 

I forlængelse af politiets fraværende dialog på især Facebook, kan man diskutere, om politiet benytter de 

muligheder som web 2.0 og de sociale medier giver dem. Politiets hjemmeside og andre 

kommunikationskanaler er envejskommunikation og tilhører web 1.0 mediet. Disse er direkte 

kommunikationskanaler, hvor politiet pusher deres budskaber direkte til modtagerne, og hvor borgerne 

ikke har mulighed for at svare tilbage. Ifølge Porter, skal man kun indtræde på web 2.0 medierne, hvis man 

har informationer, som andre har behov for, og hvis man vil påvirke nogle modtageres følelser (jf. Kapitel 

2.2.1). Derfor skal politiet kun indtræde på Facebook og Twitter, hvis de har nogle informationer at dele, 

som har et klart formål, og som har interesse for de unge. Dog indtræder politiet nu på web 2.0 medier, 
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hvor brugerne i fællesskab skaber, deler og diskuterer indhold.  Disse mediers muligheder benytter politiet 

dermed ikke til fulde, eftersom de ikke indgår i fællesskabet, som deler og skaber sammen. Politiet 

udsender derimod informationer til de unge gennem envejskommunikation, og derved kommunikerer på 

samme betingelser, som på web 1.0 medier med push-kommunikation, men i et web 2.0 univers. Dog 

indgår politiet i en strøm af tweets of opdateringer på både Facebook og Twitter. Dette gør, at politiet ikke 

kan behandle de to sociale medier som web 1.0 medier fuldstændigt, idet der er nogle præmisser 

gældende (jf. Kapitel 2.5). 

Man kan konkludere, at politiets envejskommunikation på de sociale medier, her især Facebook, er 

acceptabel og vellykket, idet politiets formål er at kunne informere de unge og forebygge kriminalitet. 

Dette opnår de på Facebook, idet de kommer ud til en bredere skare af unge, og møder de unge dér hvor 

de er. De unge, som bruger mere tid på de sociale medier end på at kigge på politiets hjemmeside og se 

eksempelvis efterlysninger i tv og aviser, nås her på en direkte og hurtig måde. Man kan dog på den anden 

side konkludere, at politiet ikke opnår det fulde potentiale som de kunne på Facebook, fordi de ikke 

benytter mediet til at komme i direkte dialog og ikke hører hvad de unge siger, eller interagerer med dem. 

De muligheder Facebook, som et web 2.0 medie har i form af den fælles skabelse, benytter politiet ikke 

direkte. Dog bliver mange af politiets Facebook opdateringer delt, hvilket man kan argumentere for, er en 

del af den fælles deling og indholdsskabelse, som Facebook som kommunikationskanal netop kan. Politiet 

deltager ikke i den fælles skabelse og aktivitet, men i og med at følgerne deler Facebook opdateringerne, og 

retweeter, bliver de sociale mediers fordele udnyttet. 

 

8.2 AFSENDER-MODTAGER FORHOLDET 

I forlængelse af ovenstående, ser vi det yderst relevant at diskutere betydningen af subjekt og objekt, 

afsender og modtager, i politiets kommunikation på de sociale medier. Ved at de unge kan dele og 

retweete politiets tweets og opdateringer, kan man diskutere, hvem der så er afsenderen af 

informationerne. Når de unge, som er tilskuere til kommunikationen, retweeter og deler opdateringer, 

bliver de nu også afsenderen af informationerne overfor deres netværk, som nu er nye modtagere. Dette 

stemmer overens med socialkonstruktivismens synspunkt, som er, at tilskueren ikke har en låst position, 

men derimod kan skifte plads (jf. Kapitel 3.1.2). Politiets modtagere skifter plads, idet de bevæger sig fra at 

være objekt og tilskuer, til nu at være subjekt og medafsender af politiets kommunikation. Der kommer her 

nye objekter og tilskuere i processen, når de unge videresender tweetet og opdateringen i deres eget 

netværk. De sociale mediers præmisser gør, at tilskuerne kan skifte plads og dele politiets opdateringer og 

tweets, hvor de unge nu bliver til medafsender af kommunikationen. Dog har vi ikke i empirien indsamlet 

data for, hvilken hensigt de nye medafsendere har med deres retweets og delinger, men i empirien ses 
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hvor mange gange Facebook opdateringerne er delt6. Politiets følgere skifter derved ofte plads fra 

modtager til at blive medafsendere, så der nu er to subjekter/afsendere i kommunikationen samt nye 

tilskuere/objekter. 

De ulåste positioner kan have en betydning for den måde, folk i følgernes netværk opfatter politiets 

kommunikation. Når en person i sit eget netværk deler historier fra politiet, må opdateringen og tweetet 

muligvis tillægges mere opmærksomhed, fordi ens venner har et formål og en velvilje med at videredele 

informationen. Her spiller de unge venners positive ethos ind, idet de unge i fleste tilfælde ser deres venner 

som moralske, og derved tillægges de og deres kommunikation mere positiv opmærksomhed (jf. Kapitel 

5.3.3.1) Om end det så er med en positiv eller negativ holdning omkring politiets historie. Der skabes her en 

ny mening ud fra politiets tweets og opdateringer, idet meningen nu skabes mellem den nye medafsender 

og de modtagere, der er i denne medafsenders netværk. Denne forskydning i afsenderforholdet er positiv 

for politiet, fordi de kommer ud til endnu flere unge gennem de sociale medier, og gennem de unges 

netværk.  

 

Man kan diskutere, hvorvidt modtagerne af politiets kommunikation, altså dem der følger og liker politiet, 

ser sig selv som objekter i kommunikationsprocessen. Alle brugere på Facebook og Twitter har oprettet 

deres egen personlige profil på det sociale medie, hvor de interagerer med folk i deres netværk, samt 

virksomheder, interesseorganisationer etc. Derved er hver enkelt person subjektet i deres eget netværk, 

hvor de kan styre, hvem netværket skal bestå af, samt hvem de vil kommunikere med. Hvert individ laver 

selv til- og fravalg. Hver enkelt bruger på både Facebook og Twitter er subjekt, afsender og modtager i 

deres ageren og kommunikation på de sociale medier. Eftersom hver person, som følger og liker politiet, er 

subjekter i deres eget netværk, bliver der mange subjekter i politiets kommunikation på de sociale medier. 

Dette gør, at politiets kommunikation til hver ung borger foregår mellem to parter, som ser sig selv som 

subjekt på det sociale medie. Politiet som subjekt har kontrollen i kommunikationsprocessen, i og med at 

de er afsendere, og bestemmer hvad kommunikationen skal indeholde. Brugerne som subjekter har 

kontrol, idet de i de fleste tilfælde, selv har valgt at like og holde sig opdateret om politiet. Derved kan man 

sige, at alle følgerne ikke kun vil behandles af politiet som passive tilskuere til informationer, fordi se selv 

aktivt har valgt at have politiet i deres netværk. Følgerne bør derfor involveres i 

kommunikationssituationen. Dette er muligt i de sociale mediers kommunikationsproces, hvor alle brugere 

kan skabe denne sociale online virkelighed sammen. Dette er, som tidligere nævnt, ikke hvad politiet 

benytter de to sociale medier til. Politiet benytter mest envejskommunikation, hvor det bliver mere statisk, 

6 At denne type af empiri ikke er indsamlet betyder, at vi ikke kan konkludere, hvor mange unge som videredeler med 
positive eller negative formål. 
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og dialogen er fraværende i mange tilfælde (dog helt fraværende på Facebook). Derved konkluderes, at 

politiet ikke ser deres følgere på de sociale medier som subjekter, men derimod som objekter og passive 

modtagere overfor deres informationer. Eftersom de fleste unge, ifølge respondenterne af spørgeskemaet 

og informanterne i fokusgrupperne, har en positiv opfattelse af politiets kommunikation på Facebook og 

Twitter, har politiets syn på subjekt-objekt forholdet ikke skabt en negativ holdning. Dog skal politiet være 

bevidste om, at hvis de beholder deres statiske syn på kommunikationsprocessen, med det traditionelle 

afsender-budskab-modtager forhold, kan dette på længere sigt skabe et negativt image. Dette er fordi 

politiets kommunikationssynspunkt er forældet og ikke lever op til den dialog, som de unge vil have og 

ellers oplever på de sociale medier, nemlig samspil og den fælles skabelse(jf. Kapitel 7.1.1.5 og Kapitel 

8.1.2). 

 

8.3 ER RESSOURCERNE GIVET GODT UD? 

Udover at diskutere hvorvidt der er dialog på de sociale medier og betydningen af afsender-modtager 

forholdet, ser vi det relevant at diskutere et mere bredt perspektiv, nemlig hvad politiet får ud af at være til 

stede på Facebook og Twitter. Eftersom politiet er en offentlig myndighed, hvis drift betales gennem 

borgernes skat, er det relevant for alle borgere, at de ressourcer, som bruges på tilstedeværelsen, har et 

positivt afkast. Som nævnt i afgrænsningen, er ROI ikke relevant at udregne i dette speciale, eftersom 

tryghed ikke direkte kan måles i penge. Dog er Return on Investment relevant i forhold til, om politiet 

formår at skabe mere tryghed set i forhold til de ressourcer, der anvendes på at tilrettelægge og 

vedligeholde Twitter- og Facebookprofilerne. Rigspolitiets kommunikationschef beskriver ressourcerne 

således: 

 

”Vi forventer, at en politikreds skal bruge i størrelsesordenen 13-15 timer/uge i drift af Facebook og omkring 

200 timer for at komme i gang. På Twitter skal en politikreds formentlig bruge op til 50 timer for at komme i 

gang og derudover 3-5 timer/uge i drift. Og det er vel at mærke timer, som ikke forsvinder andre steder. ” 

(Gregersen, 2013) 

 

Derved bruger politiet relativt mange timer på at tweete og opdatere, idet initialomkostningerne er 200+50 

pr. politikreds, hvilket svarer til cirka 6 mandeuger for opstartsfasen og cirka en halv fuldtidsmedarbejder 

ugentligt til vedligeholdelsen. Dog siger Jens Gregersen, at disse mandetimer ikke kommer andre steder fra 

i organisationen. 

Den generelle holdning blandt informanterne i de to fokusgrupper var positiv overfor politiets brugs af 

ressourcer på de sociale medier.  Dette var fordi, politiet anvender ressourcerne på at nå de unge, som ikke 
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altid benytter andre informationsmedier. Dog må det ikke tage overhånd, idet politiet har andre opgaver at 

udføre i samfundet (Fokusgruppe 1, Video 1; Fokusgruppe 2, Video 1). Dette synspunkt stemmer 

nogenlunde overens med svarene i spørgeskemaet, hvor vi spurgte, hvad folk syntes om ovenstående 

information fra politiet. Næsten halvdelen var positive, men dog syntes hver femte, at timerne ikke er godt 

givet ud. 

 

”Når du læser følgende udsagn fra politiet, synes du så det er positivt eller negativt, at politiet bruger 

ressourcer (mandetimer, penge) på Twitter og Facebook” 

 

 
 

Vi ser det relevant at diskutere, hvorvidt disse timer er givet godt ud, altså hvad får politiet ud af at bruge 

timer på at have aktive profiler på de sociale medier. Politiets formål er, som tidligere nævnt, at skabe en 

bedre dialog og relation med de unge, samt opnå et bedre image som værende en moderne virksomhed (jf. 

Kapitel 2.2.1). Dog kan man diskutere, hvilket resultat dette har for politiet og samfundet på længere sigt.  

Eftersom politiet vil opnå tryghed i samfundet, mener vi ikke at udbyttet kan udregnes matematisk, idet 

tryghed ikke kan måles i kroner. En formindskelse af lovforseelser i forhold til politiets indsats på de sociale 

medier kan ikke udregnes matematisk. Dog kan der argumenteres for, at en statistik over faldende 

kriminalitet kan have en sammenhæng med tiltagene på de sociale medier. Men dette er svært at bevise. 

Politiet laver mange evalueringer af deres indsats på de sociale medier. Men hvordan måler man om 

samfundet bliver mere trygt, og om kriminaliteten falder på grund af politiets kommunikation på Twitter og 

Facebook? 

I en kort Facebook dialog i en Facebook spørgetime, svarer Rigspolitiet en borger, at de måler om 

telefonopkaldene til 114 er faldet, samt hvor hurtigt de finder gerningsmænd.  
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• Mille Kehlet Merrild Hvordan evaluerer I selv jeres arbejde online? Hvad har I fået ud af det og har I planer for nye tiltag? Stor 

ros herfra. Jeg er vild med konceptet og er sikker på at sociale medier kun har gjort godt for politiets image hos den gængse 

befolkning. 

Like · Reply · 1 · 19 hours ago 

  Politi  Vi har opstillet nogle klare mål for vores brug af sociale medier. Vi bruger ikke FB og TWITTER bare fordi vi kan, men fordi 

det hjælper os i vores arbejde, og fordi vi tror, det har værdi for mange borgere. Vi har i dag offentliggjort en brugerundersøgelse, ligesom 

vi internt måler på fx om vi hurtigere finder gerningsmænd, eller om der er færre, der ringer til 114 

(Taget fra Politiets chat på deres Facebookside, 29. august 2013) 

 

Hvis færre borgere ringer til 114 for at stille politiet spørgsmål, kan det være på grund af, at borgerne har 

fået svar gennem de sociale medier, men det kan også være på grund af hjemmesiden www.politi.dk eller 

helt tredje medier. Det er derfor svært problematisk politiet at bevise den direkte sammenhæng mellem 

færre telefonopkald og succesen i strategien for sociale medier. Politiet kan igennem statistikker 

sammenligne, hvordan udviklingen har været i eksempelvis trafikforseelser og opklaring af sager, fra før de 

benyttede de sociale medier til at kommunikere ud og til nu. 

Om politiets ressourcer er godt givet ud, kan diskuteres i forhold til resultaterne. En forbedring af dialog og 

image giver ikke nødvendigvis nogen ændring i samfundet. Men bliver der færre lovforseelser, færre 

kriminelle og mere tryghed i samfundet, grundet brandingarbejdet på de sociale medier, er ressourcerne og 

mandetimerne givet godt ud for politiet. Dog er denne sammenhæng svær at påvise. Dette gør, at selvom 

politiets dialog med de unge, som følger politiet, forbedres, har det måske ingen indflydelse i forhold til de 

unge kriminelle og deres handlinger. Hvis det ikke kan påvises en ændring i formindskelsen af 

kriminaliteten på længere sigt, er ressourcerne dårligt givet ud for politiet. Dog kan indsatsen stadig have 

en positiv effekt på politiets brand og på relationen og dialogen til de unge. Men dette er ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at kriminaliteten falder, og at samfundet bliver mere trygt.   

Derudover er vi kritiske overfor Jens Gregersens udtalelse, om at timerne som benyttes på Facebook og 

Twitter ikke kommer andre steder fra. Lønningerne til disse medarbejdere må nødvendigvis komme fra et 

samlet budget i politiet, og derved nogle ekstra timer, som ikke blev lønnet før eller nogle timer som bliver 

taget andetsteds fra. Når politiet benytter timer, som ikke blev brugt førhen, må samfundet forvente nogle 

resultater, som de kan forholde sig til, og som gør en forskel, for at politiets tilstedeværelse på de sociale 

medier er acceptabel. Især de borgere som ikke er på de sociale medier, forventer muligvis et endnu større 

afkast, idet politiets ressourcer benyttes til noget, der ikke er relevant for dem. Afslutningsvis kan man sige, 

at de 20 % af de adspurgte i spørgeskemaet som synes, at ressourcerne ikke er givet godt ud, helst skal 

vendes til at have en positiv holdning. Dette sker kun, hvis politiets tilstedeværelse og mandetimer giver 

 

https://www.facebook.com/mille.merrild
https://www.facebook.com/politi
https://www.facebook.com/politi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=406692422768882
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=406685522769572&set=a.189062771198516.32645.173320249439435&type=1&comment_id=908034&offset=0&total_comments=143
https://www.facebook.com/politi
https://www.facebook.com/politi
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resultater, som har en betydning for den enkelte borger og samfundet. Hvilket ikke kun bør være et 

forbedret image. 

 

 

9 KONKLUSION 

Formålet med dette speciale var at analysere i et brandingperspektiv, hvorfor det er interessant for politiet 

som ordensmagt at benytte de sociale medier som ny kommunikationskanal til de unge, samt hvilken 

betydning denne kommunikation har på dialogen og relationen mellem de unge og politiet. De unge 

defineres i dette speciale som unge danskere i alderen 18-44 år. Vi valgte at analysere dette problemfelt i 

et brandingperspektiv, hvor vi havde et teoretisk fokus på storytelling og retorik. 

 

Empirien, som underbygger analysen, er både indsamlet kvalitativt i form af fokusgrupper og kvantitativt i 

form af en spørgeskemaundersøgelse. Denne indsamlede empiri gav os mulighed for at analysere 

problemfeltet og besvare problemformuleringen. Dog kan vi fremhæve at undersøgelserne muligvis ikke 

belyser alle unges holdninger. Men alligevel kan vi på baggrund af sammenfletningen af den kvalitative og 

den kvantitative undersøgelse konkludere nogle tydelige holdninger og sammenhænge. Dette ses igennem 

den gode dynamik i fokusgrupperne og de tydelige gennemgående holdninger i spørgeskemaet som også 

blev afspejlet i informanternes diskussioner.  

 

At analysere problemfeltet i en socialkonstruktivistisk forståelsesramme har haft en væsentlig betydning 

for at forstå kommunikationen på de sociale medier. Det socialkonstruktivistiske perspektiv hjalp os til at 

forstå, at kommunikationen på de sociale medier bliver konstrueret i den sociale kontekst, og at afsenderen 

og modtageren ikke har låste positioner, og kan skifte pladser. Dette skift sker, når de unge videresender 

politiets opdateringer og tweets. Her skifter de unge fra en plads som modtager og objekt, til at blive 

medafsender og nyt subjekt i den kommunikative handling på de sociale medier. Der kommer derved også 

nye modtagere til, idet meddelelserne kommer bredere ud. Her bevarer politiet dog deres plads som 

afsender. Dernæst har den socialkonstruktivistiske ramme bidraget til at forstå, hvordan meningen og 

relationsdannelserne mellem politiet og de unge bliver skabt i den opståede virkelighed på Facebook og 

Twitter. Dette så vi analysen, da de unge skaber mening omkring hver enkel tweet og opdatering fra 

politiet. Den skabte mening opstod både hos informanterne selv, og i samspillet mellem informanterne. 

Disse meninger kunne påvirke relationen til politiet både negativt og positivt. 
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Ud fra den indsamlede empiri fremdrog vi tre temaer i politiets kommunikation på Facebook og Twitter. Vi 

fremdrog de tre temaer ved at gøre fokusgruppediskussionerne og relationerne til genstandsfelt for vores 

observation, og vi tolkede på de konstruktioner af holdninger, som kom til udtryk og blev skabt i 

interaktionerne mellem informanterne. 

De tre temaer er:  

1. Politiet i øjenhøjde 

2. Politiet yder service  

3. Vi hjælper politiet 

 

Temaerne dannede rammen for analysen af politiets kommunikation på de sociale medier Facebook og 

Twitter. Vi belyste og analyserede politiets tweets og Facebook opdateringer som små historier, hvilket gav 

os mulighed for at finde og analysere politiets corporate story, som den fremstilles gennem de sociale 

medier. Analysen gav os en dybere indsigt i forskellen mellem de to medier, samt hvilken form for 

kommunikation, som er henholdsvis hensigtsmæssig og ikke hensigtsmæssig for politiet at benytte til de 

unge på Facebook og Twitter. Yderligere analyserede vi, via de to fokusgrupper, hvilken betydning denne 

kommunikation har for politiets image og omdømme hos de unge.  

 

Ud fra brandingperspektivet og analysen, konkluderer vi, at det er mere effektivt og interessant for politiet 

at benytte storytelling som brandingværktøj på Facebook end på Twitter. Dette er først og fremmest 

grundet, at Twitter har en begrænsning i form af længden på tweets, hvilket betyder at politiet ikke har 

mulighed for at udfolde historier på dette medie. Når politiet benytter Facebook som kommunikationskanal 

til de unge, har de mulighed for at udfolde historierne med en handling, en konflikt og en rollefordeling, 

som er væsentlige elementer i storytelling. Politiet kan yderligere påvirke modtagerne i en følelsesmæssig 

retning, når de i historierne appellerer til forskellige følelser hos de unge. Baseret på analysen konkluderer 

vi, at de unge får en følelse af, at politiet er i øjenhøjde med dem, når politiet udfolder deres historier om 

deres daglige arbejde. Kommunikationen har derfor den effekt, at de unge føler nærvær, nu hvor politiet er 

blevet en del af deres personlige sociale netværk. Dette giver de unge en følelse af, at de kan følge med i, 

hvad politiet laver til hverdag, ligesom de er opdateret om, hvad deres venner laver. Dog fortæller politiet 

kun de historier, som kan hjælpe dem brandingmæssigt, og historierne er derfor en online konstruktion af 

deres arbejde, og ikke hele virkeligheden. Vi konkluderer derved ud fra analysen, at de nye 

kommunikationskanaler til de unge, yderligere er interessante for politiet at benytte, da det kan føre til et 

bedre samarbejde. Dette ses blandt andet, når de unge hjælper politiet med at finde kriminelle. 

 

 



114 

Ud fra analysen konkluderer vi yderligere, at brugen af billeder er yderst effektiv til at underbygge politiets 

historier på Facebook. Billederne til de gode historier er positive, idet politiet her falder ind i mængden på 

de unges News Feed. Dette betyder at politiet i deres rolle som ordensmagt bliver personificeret igennem 

både historierne og billederne. Derudover har brugen af billeder en stor effekt for politiet, når de efterlyser 

kriminelle. Baseret på fokusgrupperne, konkluderer vi, at billeder af kriminelle opfattes forskelligt af de 

unge. Dette er grundet, at den hyggelige stemning på de sociale medier bliver brudt, når der lægges 

billeder op af kriminelle. Dog er det dokumenteret effektivt for politiet, at lægge billeder på Facebook og 

Twitter, både fordi nogle kriminelle melder sig selv, og andre bliver genkendt og angivet. 

Derudover konkluderer vi ud fra analysen, at begge medier er velvalgte og interessante 

kommunikationskanaler for politiet, når de vil kommunikere deres budskaber til de unge. Denne 

kommunikation har betydning for hvilket ethos, som de unge tillægger politiet. Baseret på 

fokusgruppeinterviewsne og analysen, er det positivt for politiets ethos, når Facebook opdateringerne 

indeholdte den gode historie, kampagner, og når politiet bedte borgerne om hjælp og derefter takkede 

dem for hjælpen. I forhold til Twitter betød politiets tweets indeholdende serviceinformationer og dialog, 

at de unge tillagde politiet et mere positivt ethos.  

 

Vi kan ud fra analysen og ud fra informanternes holdninger konkludere, at anvendelsen af humor på de 

sociale medier er interessant for politiet. Humoren blev nemlig i de fleste tilfælde opfattet positivt. Når 

politiet benytter humor, bryder de med rollen som ordensmagt, da de bliver uformelle og kommer mere i 

øjenhøjde med de unge. Derudover er humor velvalgt på netop de sociale medier, idet humor passer ind i 

de sociale konventioner, som gør sig gældende. Analysen viste os, at anvendelsen af humor på de sociale 

medier opfattes subjektivt af de unge. Dette betyder, at politiet skal være opmærksom på de forskellige 

kontekster og modtagerens afkodning af humoren, når de benytter det som virkemiddel i deres 

kommunikation til de unge. Det er især på grund af politiets rolle som ordensmagt, at de unge kan føle sig 

truffet og nedgjort af politiet, når politiet lægger jokes omkring cyklisters dårlige undskyldninger op.  

Ud fra analysen af politiets sprog på Facebook og Twitter, konkluderer vi, at sproget spiller en væsentlig 

rolle i politiets kommunikation med de unge. Når politiet tilpasser sig de to medier ved at forstå konteksten 

og de sociale konventioner, skabes der en positiv relation til de unge, som dermed resulterer i et forbedret 

image for politiet. Dette sker, når politiet benytter ”Twitter-sprog”, og når politiet viser, at de er en alsidig 

ordensmagt ved at snakke med forskellige ”stemmer” i deres tweets og Facebook opdateringer. Der skabes 

en personificering af politiet som ordensmagt, hvilket skaber troværdighed hos de unge. 

Dog skal politiet være påpasselig med deres alsidige kommunikation, især brugen af humor, idet relationen 

kan forværres, hvis kommunikationen ikke er tilpasset målgruppen og konteksten. 
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Baseret på analysen, konkluderer vi, at der ikke er dialog mellem politiet og de unge på Facebook, men at 

der er dialog på Twitter. Facebook som socialt medie er oplagt til dialog, men politiet indgår ikke i direkte 

dialog med de unge. Kommunikationen på Facebook betyder, at der ikke var dialog, men at mediet i stedet 

benyttes som en envejskommunikationskanal. Dog syntes informanterne, at der på Facebook trods alt 

opstod en form for dialog mellem dem og politiet. Dette er i kraft af, at der er tilbagemeldinger fra politiet i 

form af eksempelvis opdateringer, som indeholder tak for hjælpen med at fange en kriminel. Twitter er 

også et oplagt medie for politiet til at skabe dialog med de unge. Kommunikationen på Twitter indbød til 

dialog, og politiet får her opnået det fulde udbytte af Twitters kommunikationsproces, idet de unge indgår i 

dialogen. Vi konkluderer, at dialogen på Twitter er yderst positiv for politiet, idet de unge ønsker at kunne 

interagere med politiet.  

På baggrund af analysen konkluderer vi derved, at Facebook og Twitter supplerer hinanden særdeles godt 

som kommunikationskanaler for politiet til de unge. Politiet kan ved anvendelsen af begge medier som 

kommunikationskanaler benytte begge mediers fordele og kommunikere til de unge, hvor de unge 

tilbringer meget tid, og hvor deres virkelighed opstår igennem. Det er interessant for politiet at 

kommunikere de gode historier på Facebook og at benytte Twitter til de lokale serviceoplysninger og 

dialog. Det er derfor velvalgt, at politiet benytter begge sociale medier til at komme i dialog med samt 

skabe en relation til de unge.  

 

Den postmoderne kommunikationsproces på de sociale medier betyder, at det er interessant for politiet at 

kommunikere deres budskaber herigennem samt opnå merværdi for brandet politi. Dette er fordi, politiet 

gennem Facebook og Twitter kan fortælle deres corporate story til mange flere unge, end dem som aktivt 

har valgt at følge dem. Dette sker gennem den virale spredning, som foregår på medierne. Vores analyse 

viser, at politiets image forbedres, især når de benytter historiefortælling, billeder og dialog til at 

kommunikere med de unge på Facebook og Twitter. Når politiet træder ind i de unges sociale netværk og 

kommer i øjenhøjde med de unge, skabes der en tættere relation mellem dem og politiet. Det kunne ikke 

skabes før, fordi politiet ikke kunne nå de unge gennem andre envejskommunikative medier. 

 

Vi konkluderer ud fra analysen, at politiets kommunikation på de sociale medier har betydning for 

relationen mellem de unge og politiet. Dette er fordi, de unge igennem deres kommentarer kan interagere 

med politiet, har en stemme og er med til at skabe politiets historie på de sociale medier. Den forbedrede 

dialog, hvor politiet kommer i øjenhøjde med de unge, skaber derved en tættere relation imellem dem. Der 

skabes her en mening, hvor de unge føler, de er med til at gøre en forskel, bliver hørt, og føler sig som 

hverdagshelte. Den tættere relation kan hjælpe politiet i en samfundsmæssig sammenhæng. Dette ses, når 

 



116 

de unge hjælper politiet med at finde efterlyste personer, og når de overholder lovene, fordi politiet har 

kommunikeret ud om razziaer. Dette medvirker til, at de unge tillægger politiet et positivt ethos.  

 

Vi konkluderer afslutningsvis, at det er interessant for politiet at benytte Facebook og Twitter som 

kommunikationskanaler til de unge, fordi det på længere sigt kan forstærke deres brand og yderligere 

forbedre politiets image og omdømme. Når politiet benytter humor, billeder, serviceinformationer og 

fortæller den gode historie, skabes der troværdighed omkring brandet politi. Dog er indsatsen på de sociale 

medier stadig ny, og det har derfor ikke været muligt at se resultater for, om indsatsen på længere sigt har 

en betydning for samfundet. Men ud fra vores analyse omkring kommunikationens betydning for 

relationen og dialogen mellem de unge og politiet, konkluderer vi, at politiet med fordel kan benytte de to 

medier præventivt til at forebygge kriminalitet. Resultatet af politiets kommunikation på Facebook og 

Twitter er, at der kan forekomme færre lovovertrædelser, og derved skabes mere tryghed i samfundet, 

hvilket opfylder politiets mission og vision. 

 

 

10 PERSPEKTIVERING 

Formålet med dette afsnit er at belyse hvilke uudforskede områder, der fortsat eksisterer i forlængelse af 

problemfeltet i dette speciale. Der fokuseres på tre udvalgte områder, som vi finder relevante at se 

nærmere på og finde uddybende viden omkring. Emnerne er: 

• Brugen af andre sociale medier 

• Betjenten som kommunikatør 

• Sociale medier til internt brug 

 

10.1 BRUGEN AF ANDRE SOCIALE MEDIER 

I afsnit 2.2. omhandlende sociale medier, præsenterer vi en del af de sociale medier, der findes i 

onlineuniverset. Hvert enkelt af de sociale medier har sine egne karakteristika og kan derfor også have 

forskellige muligheder og begrænsninger, alt afhængigt af konteksten. Vores analyse viser, hvordan politiet 

benytter Facebook og Twitter forskelligt alt efter konteksten. To sociale medier, som yderligere kan være 

relevante for politiet at benytte sig af i fremtiden, er Youtube og Instagram. Disse to medier indeholder 

begge nye og anderledes muligheder, og kan bruges i andre kontekster end Facebook og Twitter.    
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Nordjyllands politi har i samarbejde med Aalborg kommune allerede valgt at benytte det sociale medie 

Youtube. Politikredsen og kommunen har benyttet Youtube til at lægge en video op på som led i en 

kampagne, hvor budskabet er, at man skal vise omtanke i trafikken (Vis omtanke, se linket i litteraturlisten). 

Selvom Youtube ikke er et nyt medie, mener vi dog, at der her kan være udviklingspotentiale, hvis politiet 

skal have en alternativ måde at fange de unges opmærksomhed på. På Youtube behøver man ikke at 

oprette en brugerprofil, hvilket betyder, at alle har mulighed for at se politiets videoer og kampagner. Som 

Nordjyllands Youtubevideo også lægger op til, er der via dette medie mulighed for at benytte virkemidlet 

humor. Ved brugen af videoer kan det også være nemmere at være humoristisk, uden at det bliver 

misforstået, idet publikum kan se politiets ansigtsudtryk og høre stemmelejet i videoen. Der er derved 

større sandsynlighed for, at humoren i Youtubevideoerne ikke misforstås, som var tilfældet med humoren 

på Facebook og Twitter. 

Det sociale medie Instagram har gennem den senere tid indvundet plads hos folk verden over, men også 

flere virksomheder er begyndt at benytte dette medie i deres markedsføring (Sand, A. 2013). Men især de 

unge er meget aktive og uploader mange billeder via Instagram. Potentialet for politiet ligger her i at lægge 

billeder op, der kan være med til for eksempel at underbygge den gode historie og vise politiets daglige 

arbejde.. Som Jens Gregersen nævnte, er det der virker for politiet på Facebook netop er brugen af billeder 

(Gregersen, Bilag 2, s. 26, linje 31). Derfor kan der ved brug af billeder på Instagram ligge et kæmpe 

potentiale for politiet i deres branding arbejde med at fortælle deres corporate story og skabe et mere 

positivt brand. Dette kan opnås, i og med at billeder kan vise budskaber klart, at lægge billederne ud er 

hurtigt, og politiet kan konstant fortælle nye historier, så snart de oplever noget i hverdagen. Fordelen ved 

at begynde at bruge Instagram, er derudover at politiet så er til stede flere steder, hvor de unge er lige nu. 

 

10.2 BETJENTEN SOM KOMMUNIKATØR 

I analyseafsnittet om politiets corporate story (jf. Kapitel 7.2) konkluderede vi, at det kan være svært, for 

den almene betjent på gaden at forholde sig til kommunikationen og historien på de sociale medier. Det 

kunne derfor være interessant for politiet at bygge videre på ideen om, at gøre gadebetjenten til 

kommunikatør og politiets ansigt udadtil. Her kan gadebetjentene fortælle om de dagligdagsoplevelser, de 

bliver udsat for, og på den måde kommunikere ud omkring, hvordan politiet klarer de forskellige 

henvendelser og opgaver i deres hverdag. Dette kan give de unge en dybere forståelse af, hvad politiet 

laver, og derved kan politiets brand styrkes igennem det. Her kan igen et socialt medie som Instagram 

benyttes til dette, idet den almene betjent kan lægge billeder ud, i stedet for at skulle skrive Facebook 

opdateringer eller tweets. 
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Specialets fokus har ligget på analysen af politiets kommunikation og anvendelsen af storytelling som et 

brandingværktøj. Indenfor corporate branding er medarbejdernes rolle som ambassadører for organisation 

også interessant (jf. Kapitel 5.1.2). Men dette aspekt og brandingværktøj har dog været uden for dette 

specialets fokus. Tanken om den almene betjent som kommunikatør på de sociale medier, er dog ikke 

nogen ny tanke for politiet. Jens Gregersen fortalte, at der i løbet af efteråret vil være to til tre 

gadebetjente på station Amager, som skal begynde at tweete på gadeplan (Gregersen, Bilag 2, side 21, linje 

9). Dog ligger ideen med at gøre politifolkene til kommunikatører alligevel ikke lige for. 

 

”Vi har haft svært ved at få politifolkene til at bruge sociale medier. ” (Bilag 2, Interview med Jens 

Gregersen, s. 8, linje 1-2) 

 

Indenfor denne ide kan der videre undersøges, hvad betjentenes holdning er til, at de pludselig skal til at 

være politiets kommunikatører og ansigt på de sociale medier, og ydermere om dette er noget, de selv har 

interesse for. Derudover ville det være interessant at undersøge, hvorfor det har været svært at få 

betjentene til at bruge de sociale medier, for herefter at kunne arbejde på at ændre deres holdning.  

Fordelen ved at bringe den almene betjent ind i online universet er at se, om det gør en forskel i relationen 

eller dialogen til de unge, at de unge kan følge med i hvad betjentene foretager sig. Yderligere kan det 

styrke politiets brand at kommunikationen ikke kommer fra en kommunikationsmedarbejder på 

hovedkontoret, idet de unge ofte forbinder politiet med de betjente, de ser på gaden (jf. fokusgruppe 1 og 

2 Video 1 og 1). Dette kan skabe en større sammenhæng mellem kommunikationen på de sociale medier og 

politiets daglige kontakt med borgerne. Det vil unægtelig være en anderledes kommunikation og vinkel på 

historierne, når det kommer fra gadebetjentene og er udtryk for deres oplevelser, og ikke fra en 

medarbejder, som skal gengive historierne.  

 

10.3 SOCIALE MEDIER TIL INTERNT BRUG 

Når vi gennem specialet har berørt de sociale medier, har det udelukkende være sociale medier til eksternt 

brug for politiet. Et uudforsket område er anvendeligheden og potentialet i interne sociale medier. Dette 

skal forstås i forhold til medarbejder-til-medarbejder kommunikation. Politiet skal her bevæge sig videre fra 

intranettet, hvor der kun er envejskommunikation i form af eksempelvis nyhedsartikler og i stedet skabe en 

tovejskommunikation medarbejderne imellem ved at benytte de sociale medier.       
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De sociale medier, politiet kan gøre gavn af til internt brug, kunne være følgende: 

• Danne deres eget interne sociale netværk 

• Diskussionsfora - Diskussionsfora vil tillade medarbejderne at interagere og diskutere forskellige 

spørgsmål og emner i et åbent eller lukket forum. Kommentarerne udgør til sidst en tråd, der i høj 

grad minder om almindelige samtaler, men blot foregår online (Li og Bernoff, 2008, s. 26-28).  

• Wikier - En wiki muliggør, at medarbejderne i fællesskab kan opbygge indhold og viden. Wikier kan 

således anvendes som samlingssted for fælles idéer og viden internt i politiet (Li og Bernoff, 2008, 

s. 24). 

 

Med disse medier kan betjentene og andre medarbejdere i politiet i højere grad både skabe, få og dele 

mere information end de kan nu. Og de sociale medier kan her benyttes til videndeling. Dette kan resultere 

i mere velinformerede medarbejdere, der ikke kun er kloge på deres eget område og egen afdeling, men 

som også har en generel indsigt i, hvad der ellers foregår i resten af organisation politiet. Brugen af interne 

sociale medier samt storytelling kan især være interessant, fordi politiet med sine 12 kredse over hele 

landet, er en meget spredt organisation, og der kan derved være megen viden og fordelagtige arbejdsgange 

som kan gå tabt, idet kendskabet ikke spredes. Videndeling og samskabelse kan her skabe en tættere 

relation medarbejderne imellem rundt om i landet. 

Gennem brugen af disse forskellige interne sociale medier, kan der også benyttes storytelling, hvor den 

interne corporate communication kan formidles. Storytelling kan anvendes til videndeling og intern 

formidling af kulturen og værdierne. Anvendelsen af de interne sociale medier skal ikke kun ligge hos 

medarbejderne, man både ledelsen og kommunikationsafdelingen vil her være nødt til at udgøre en aktiv 

instans bag implementeringen og værdiskabelsen på disse medier.  

  

 



120 

11 LITTERATURLISTE 

11.1 BØGER 

Bertilsson, M. (1998). Socialkonstruktivisme: Et erkendelsessociologisk perspektiv. I Bertilsson, M og 

Järvinen, M. (1998), Socialkonstruktivisme Bidrag til en kritisk diskussion (s. 17-40). København: Hans 

Reitzels Forlag 

 

Bertilsson, M. og Järvinen, M. (1998). Indledning. I Bertilsson, M og Järvinen, M. (1998). 

Socialkonstruktivisme Bidrag til en kritisk diskussion (s. 9-16). København: Hans Reitzels Forlag 

 

Boolsen, M.W. (2008). Spørgeskemaundersøgelser – Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. 

København: Hans Reitzel Forlag 

 

Collin, F. (1998). Socialkonstruktivisme og den sociale virkelighed. I Bertilsson, M og Järvinen, M. (1998). 

Socialkonstruktivisme Bidrag til en kritisk diskussion (s. 41-67). København: Hans Reitzels Forlag 

 

Collin, F. (2005). Socialkonstruktivisme i humaniora. I Collin, F. og Køppe, S.  (2005). Humanistisk 

videnskabsteori (s. 247-276). Viborg: DR Multimedie 

 

Esmark, A. et al. (2003). Socialkonstruktivistiske analysestrategier – en introduktion. I Esmark et al (2003). 

Socialkonstruktivistiske analysestrategier (s. 7-30). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 

 

Fog, K. et al (2002). Storytelling – Branding i praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur 

 

Frandsen, F. et al. (1997). International markedskommunikation i en postmoderne verden. Viborg: Systime  

 

Hansen, H. (2012). Branding – Teori, modeller og analyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur 

 

Helder, J. (2009). Klassisk kommunikation. I Helder, J. et al. (2009). Kommunikationsteori – en grundbog. 

København: Hans Reitzels Forlag  

 

Hoff-Clausen, E. (2002). Set gennem nettet – organisationers troværdighed på hjemmesider. Frederiksberg: 

Samfundslitteratur  

 



121 

 

Hoff-Clausen, E. (2008). Online ethos – webretorik i politiske kampagner, blogs og wikis. Frederiksberg: 

Samfundslitteratur 

 

Jensen, R. (2003). Heartstorm – The Dream Society 2. Viby J: JP/Jyllands-Posten Erhvervsbogklub 

 

Kirkpatrick, D. (2010). The facebook effect. New York: Simon & Schuster 

 

Kvale, S. (1997). Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels 

Forlag 

 

Li, Charlene & Bernoff, Josh (2008). Groundswell – Winning in a World Transformed by Social technologies. 

Boston, MA, USA: Harvard Business Press 

 

McCruskey, J. (1968). An Introduction to Rhetorical Communication, 3rd edition. New Jersey: Englewood 

Cliffs 

 

O’Reilly, T. og Milsteing, S. (2009). The Twitter Book. Canada: O’Reilly Media Inc. 

 

Perelman, C. (2005). Retorikkens rige. København: Hans Reitzels Forlag 

 

Porter, J. E. (2010). Rhetoric in (as) a Digital Economy. I Selber, S. A. og Miller, C. R. (2010). 

Rhetorics and Technologies – New Directions in Writing and Communication (s. 173-197). Columbia, SC, 

USA: University of South Carolina Press 

 

Powell et al. (2011). ROI of Social Media – How to Improve the Return on Investment on Your Social 

Marketing Investment. Singapore: John Wiley & Sons 

 

Sandstrøm, L. (2005). Online branding – skab strategiske relationer på nettet. Frederiksberg: 

Samfundslitteratur 

 

Stewart, D. W. et al.(2007). Focus Groups Theory and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.  

 

 



122 

11.2 VIDENSKABELIGE ARTIKLER 

Boyd, D. M. og Ellison, N. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of 

Computer-Mediated Communication, p. 210–230. Doi: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x 

 

Chiang, I., Huang, C. og Huang C.(23.januar 2009). Characterizing Web Users’ Degree of Web 2.0-ness. 

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(7):1349–1357. Doi: 

10.1002/asi.21058 

 

Kaplan, A. M. og Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media. ScienceDirect Business Horizons (2010) 53, p. 59-68. Doi: 10.1016/j.bushor.2009.09.003 

 

Kietzmann, J. H. et al. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of 

social media. ScienceDirect, Business Horizons (2011), 54, 241-251. Doi: 10.1016/j.bushor.2011.01.005 

 

11.3 INTERNETKILDER 

Bay, M. (20. december 2012). Milepæl for Twitter: 200 millioner brugere om måneden. Hentet 10.maj 2013 

fra http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1847941/milepael-for-twitter-200-millioner-brugere-om-

maaneden/  

 

Danmarks statistik (2. september 2011). Befolkningens brug af internet (tillæg 1) 97 pct. af unge kvinder 

bruger sociale medier. NYT FRA DANMARKS STATISTIK. Hentet 31. juli 2013 fra 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR403.pdf 

 

Communicationtheory.org (2010). Lasswell’s model. Hentet 9. september fra 

http://communicationtheory.org/lasswells-model/ 

 

Elkjær, B. (25. januar 2013). Politiet indtager Twitter og Facebook. Journalisten.dk. Hentet fra 

http://www.journalisten.dk/politiet-indtager-twitter-og-facebook 

 

Forum for samfundets beredskab (n.d). Fokus på myndighedernes brug af sociale medier. Hentet 8. maj 

2013 fra http://www.samfundetsberedskab.dk/sociale_medier 

 

 

http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1847941/milepael-for-twitter-200-millioner-brugere-om-maaneden/
http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1847941/milepael-for-twitter-200-millioner-brugere-om-maaneden/
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR403.pdf
http://communicationtheory.org/lasswells-model/
http://www.journalisten.dk/politiet-indtager-twitter-og-facebook
http://www.samfundetsberedskab.dk/sociale_medier


123 

Gregersen, J. (1. februar 2012). Politiet på Facebook. Fuld udrykning på Facebook. Kommunikationsforum. 

Hentet 14. maj 2013 fra http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/politiet-paa-facebook 

Gregersen, J. (5. februar 2013). Blå blink og sociale medier. Kommunikationsforum. Hentet fra 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/politiet-paa-facebook-og-twitter 

Leksikon for det 21. århundrede (2007). Konstruktionisme. Leksikon for det 21. århundrede. Hentet fra 

http://www.leksikon.org/art.php?n=5014 

Lodberg Hansen, R. (2003). Er storytelling mere end et modeord? Dansk kommunikationsforening. Hentet 

24. juni 2013. fra

http://www.kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Arkiv/Klummen/artikler/Er+storytelling+mere+

end+et+modeord%3F 

Long, M. C. (15. marts 2013). The ‘Story of Twitter’ To Air on 60 Minutes This Sunday [VIDEO]. Hentet 10. 

Maj 2013 fra http://www.mediabistro.com/alltwitter/story-of-twitter-60-minutes_b37957 

McGee, M. (16. August 2013). EdgeRank Is Dead: Facebook’s News Feed Algorithm Now Has Close To 1000 

Weight Factors. Hentet fra 

http://marketingland.com/edgerank-is-dead-facebooks-news-feed-algorithm-now-has-close-to-100k-

weight-factors-55908 

O’Reilly, T. (30. September 2005). What Is Web 2.0. O’Reilly.com. Hentet 15. Maj 2013 fra 

http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 

Sand, A. (9. september 2013). Så mange millioner er med på Insta-dillen. Hentet fra 

http://www.b.dk/tech/saa-mange-millioner-er-med-paa-insta-dillen 

Socialnomics (2013). The History of Twitter. Hentet 10. maj 2013 

fra http://www.socialnomics.net/2013/01/23/the-history-of-twitter/ 

Vis omtanke (12. maj 2013). Hentet 28.september 2013 fra 

http://www.youtube.com/watch?v=Dquu65afmHE 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/politiet-paa-facebook
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/politiet-paa-facebook-og-twitter
http://www.leksikon.org/art.php?n=5014
http://www.kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Arkiv/Klummen/artikler/Er+storytelling+mere+end+et+modeord%3F
http://www.kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Arkiv/Klummen/artikler/Er+storytelling+mere+end+et+modeord%3F
http://www.mediabistro.com/alltwitter/story-of-twitter-60-minutes_b37957
http://marketingland.com/edgerank-is-dead-facebooks-news-feed-algorithm-now-has-close-to-100k-weight-factors-55908
http://marketingland.com/edgerank-is-dead-facebooks-news-feed-algorithm-now-has-close-to-100k-weight-factors-55908
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
http://www.b.dk/tech/saa-mange-millioner-er-med-paa-insta-dillen
http://www.socialnomics.net/2013/01/23/the-history-of-twitter/
http://www.youtube.com/watch?v=Dquu65afmHE


124 

Web 1: Socialbakers.com. (2013). Denmark Facebook Statistics. Hentet 8. maj 2013 fra 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/denmark 

Web 2: Whatisedgerank.com (2013). What is Edgerank?  Hentet 1. august 2013 fra 

http://www.whatisedgerank.com/ 

www.denstoredanske.dk: 

- Den store danske 1. (2013) Socialkonstruktionisme. Hentet 29. september 2013 fra 

http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/socialps

ykologi?highlight=socialkonstruktionisme  

- Den store danske 2. (2013) Socialkonstruktivisme. Hentet 29. september 2013 fra 

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-

t./socialkonstruktivisme 

- Den store danske 3. (2013) Dialog. Hentet 29. september 2013 fra 

http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Begreber/dialog?highlight=dialog 

www.facebook.com: 

- Facebook 1. (2013). Timeline. Hentet 8. maj 2013 fra http://newsroom.fb.com/Timeline 

- Facebook 2. (2013). Facebook About. Hentet 8. maj 2013 fra 

https://www.facebook.com/facebook/info  

- Facebook 3. (2013). Facebook Pages About. Hentet 8. maj 2013 fra 

https://www.facebook.com/FacebookPages/info 

- Facebook Politi. (2013). Politi (fan side). Hentet 8. maj 2013 fra 

https://www.facebook.com/politi/info 

www.ordnet.dk: 

- Ordnet 1. (2013) Dialog. Hentet 29. september 2013 fra 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=dialog&tab=for 

- Ordnet 2. (2013) Relation. Hentet 29. september 2013 fra 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=relation 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/denmark
http://www.whatisedgerank.com/
http://www.denstoredanske.dk/
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/socialpsykologi?highlight=socialkonstruktionisme
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/socialpsykologi?highlight=socialkonstruktionisme
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./socialkonstruktivisme
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./socialkonstruktivisme
http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Begreber/dialog?highlight=dialog
http://www.facebook.com/
http://newsroom.fb.com/Timeline
https://www.facebook.com/facebook/info
https://www.facebook.com/FacebookPages/info
https://www.facebook.com/politi/info
http://www.ordnet.dk/
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=dialog&tab=for
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=relation


125 

www.politi.dk: 

- Rigspolitiet a. (19. maj 2011). Kommunikationsstrategi for dansk politi. Hentet 8. maj 2013 fra 

https://www.politi.dk/da/ompolitiet/virksomhedenpolitiet/Strategi/ 

- Rigspolitiet b. (19. maj 2011). Onlinepolitik 2011-2015. Hentet 8. maj 2013 fra 

https://www.politi.dk/da/ompolitiet/virksomhedenpolitiet/Strategi/ 

- Politi a. (6. marts 2013). Sociale medier. Hentet 8. maj 2013 fra 

https://www.politi.dk/da/aktuelt/socialeMedier/ 

-  Politi b. (23. april 2013). Politi i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Hentet den 8. maj 2013 fra 

https://www.politi.dk/da/ompolitiet/Pjece/ 

- Politi c. (september 2012). Politiets omdømme blandt danske borgere 2012. Hentet den 6. 

september 2013 fra https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/A718FA1A-66A1-491F-B7F7-

42E08BC9BCFB/0/PolitietRepTrakPublicrapport2012_forweb.pdf 

 

www.twitter.com: 

- Twitter 1. (2013). Den hurtigste og nemmeste måde at være tæt på det du holder af. Hentet 10. maj 

2013 fra https://twitter.com/about 

 

 

 

 

http://www.politi.dk/
https://www.politi.dk/da/ompolitiet/virksomhedenpolitiet/Strategi/
https://www.politi.dk/da/ompolitiet/virksomhedenpolitiet/Strategi/
https://www.politi.dk/da/aktuelt/socialeMedier/
https://www.politi.dk/da/ompolitiet/Pjece/
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/A718FA1A-66A1-491F-B7F7-42E08BC9BCFB/0/PolitietRepTrakPublicrapport2012_forweb.pdf
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/A718FA1A-66A1-491F-B7F7-42E08BC9BCFB/0/PolitietRepTrakPublicrapport2012_forweb.pdf
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/about


Side 1 af 1 
 

BILAG 1: WEB 1.0 VS WEB 2.0 

 

 

 

Kilde: Crativititheories, Hentet 2. september 2013, fra 

http://creativitytheories.wikispaces.com/Web+2.0+and+Creativity 



Side 1 af 27 
 

BILAG 2 TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED JENS GREGERSEN 1 

 2 

I: Øh ja men jeg vil lige starte med, at præsentere os selv ik. 3 

JG: Ja. 4 

I: Fordi jeg er Jane, jeg har haft dig før, for et par år siden. 5 

JG: Jeg synes også, jeg kan genkende ansigtet ja. 6 

I: I to fag har jeg haft dig. 7 

JG: Ja det er rigtigt. 8 

I: Øhh ja, mange år siden, og så skiftede jeg hen til Cand.Merc.Kom fra Dalgas Have der. 9 

JG: Ja 10 

I: Og så har jeg Maj med, som er lidt højgravid. 11 

I2: Ja  12 

I: Såå jo 13 

JG: Du er simpelthen blevet mere seriøs, er det det du siger? 14 

I og I2 fniser 15 

I: Ja. Jeg er jo sammen med en kommende mor, så skal man jo. 16 

JG: Ja det er det. 17 

I: Ej øh ja så vi håber på. Vi er ret godt i gang med specialet, og vi håber at vi bliver færdige inden babyen 18 

kommer og sådan noget. Så vi regner med at aflevere her slut august. Det er sådan vores plan. 19 

JG: Hvad siger jeres vejleder? 20 

I2: Hun siger det ser fint nok ud.  21 

I: Ja 22 

I2: Hun er selv lige på barsel, så hun kender til det. 23 

JG: Hun er rimelig relaxed, ja. 24 

I: Ja. Ej vi har også været i gang siden marts/april ik? 25 

I2: Ja 26 

I: Så.. 27 

JG: Jaja 28 

I:Vi er sån.. Vi skal ikke holde sommerferie. Så vi regner med det. 29 

JG: Ja 30 

I: Ja altså vi sendte jo også problemformuleringen til dig, men jeg ved ikke, om jeg lige skal læse den sådan 31 

højt for dig igen. 32 
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JG: Jo det må I gerne. 1 

I: Nu når vi har taget den med her. Øhm altså den hedder. Det er jo stadig den, hvad hedder det, 2 

arbejdende problemformulering jo. Og den hedder: Ud fra et brandingperspektiv, hvorfor er det så 3 

interessant for politiet som statslig myndighed at benytte de sociale medier som en ny 4 

kommunikationskanal til borgerne? Og hvilken betydning har denne kommunikation på dialogen og 5 

relationen mellem borgerne og politiet? 6 

JG: Ja. 7 

I: Så det jo ja især branding og storytelling, vi går ind med her og analyserer. 8 

JG: Ja. 9 

I:Øhh. 10 

I2: Her i sidste uge havde vi to fokusgrupper. 11 

JG: Hold da op. 12 

I2: Ja. 13 

JG: Ej hvor spændende. 14 

I2: Så øhmm det var ret spændende. 15 

I: Det var rigtig sjovt. Hvor vi også forelagde dem nogle specifikke af jeres tweets og opdateringer og.. Og 16 

det jo ret sjovt at høre andres holdninger, end det vi selv lige. 17 

JG: Havde forestillet jer? 18 

I: Ja. 19 

I2: Ja netop hvad vi havde forestillet os. 20 

I: Så det var ret interessant. Øhh ja og det er Maj der skriver ned. 21 

JG: Mm 22 

I: Og jeg stiller spørgsmål og Maj hjælper, hvis der lige er noget, jeg glemmer. Så ja, vi vil bare gå lige på. 23 

Øhh og det første vi egentlig rigtig gerne vil høre, er hvad det er selve jeres social media strategi er. Fordi vi 24 

har jo læst os frem til, på jeres hjemmeside kan man godt se online strategien, men den er jo egentlig 25 

skrevet før. 26 

JG: Online strategien skal opdateres og er i øvrigt også ved at blive opdateret i øjeblikket. 27 

I: Okay. 28 

JG: (lidt pause) Jeg tror jeg vil, jeg vil starte et andet sted, fordi man kan sige, det er måske meget godt lige 29 

at starte med historien om historien. 30 

I: Ja. 31 
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JG: Hvorfor er vi overhoved på sociale medier? Øhh.. Hvis vi prøver at kigge på, hvad udenlandske 1 

politimyndigheder gør, så har langt de fleste udenlandske politimyndigheder været på sociale medier i 2 

hvert fald siden ’10. 3 

I: Ja 4 

JG: Nogen endda tidligere. Men når vi sådan begynder at sætte fokus på hvorfor er de på sociale medier, så 5 

begynder det hele at blive lidt mere diffust, og lidt mere utydeligt. Øhh der er rigtig rigtig mange 6 

politimyndigheder, der ikke har en klar strategi for deres tilstedeværelse på de sociale medier. De er der 7 

bare. Og man kan sige, det helt korte svar, det er: de er der, fordi man kan. 8 

I: Ja. 9 

JG: Øhm. Når vi har spurgt dem, har vi heller ikke kunne få nogle klare og tydelige svar på, hvor meget 10 

ressource indsats bruger I, i forhold til det? Det er typisk det her med, at de har en ildsjæl, eller to ildsjæle, 11 

som sidder og bruger noget tid på det, og de fører ikke rigtig regnskab med hvor stort og hvor voldsomt det 12 

er. Det er er bare noget som ligesom er faldet naturligt. Vi har så valgt at gå en anden vej rundt, fordi vi 13 

faktisk har været rimelig gode til, at holde fast på at organisationen ikke må sætte i gang de her projekter, 14 

uden at Rigspolitiet har lagt en overordnet strategi, hvor man kan sige, det vi kan se de fleste andre steder, 15 

for eksempel Norge og Sverige, det er at det er kommet fra lokalpolitimyndigheder, så har man ligesom 16 

ladet de kreative blomstre og fået lov til at blomstre derud af. Hvilket betyder man får en meget meget 17 

ufokuseret strategi. Vi valgte så at gøre det, at vi lavede først en foranalyse, vi lavede en businesscase, det 18 

gjorde vi i foråret 2011 og så valgte vi at gå i drift med tre pilotprojekter i januar året 2012. Det gjorde vi i 19 

virkeligheden, fordi vi godt var klar over, man kan ikke, man kan ikke lave desk-research i forhold til det at 20 

være på sociale medier. Man kan godt sætte sig ned på forhånd og formulere, hvorfor er det vi skal være på 21 

sociale medier. Og det gjorde vi også. Jeg skal nok vende tilbage til, hvad det var øhh der lå i den her 22 

intention… Men sociale medier er meget øhh meget situationsbestemt betinget. 23 

I2: Det har vi også fundet ud af. 24 

JG: Det er relationen mellem en myndighed, eller en person eller en virksomhed og dens brugere udvikler 25 

sig også over tid, og den konstitueres via den der adfærd som de enkelte interessenter har. Så så vi var ret 26 

sikre på, at vi var nødt til at lave nogle pilotprojekter, for på den måde så at sige at bygge flyvemaskinen i 27 

luften. Øhh vi kunne ikke sætte os ned og tænke os til øhh hvad man skulle gøre, og grunden til vi så valgte 28 

at definere det som pilotprojekt, det var jo i virkeligheden, at der ligger jo i det at lave øhh nogle projekter 29 

at de er tidsbegrænset.  30 

I: Ja. 31 
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JG: Så på et eller andet tidspunkt så er man nødt til at kigge tilbage og sige: i forhold til de 1 

forretningsmæssige mål vi har formuleret, har vi så nået det? Øhh og med den nye viden vi sidder inde 2 

med, er der så behov for at gå fra en pilotfase over til en egentlig fase. 3 

I: Okay. 4 

JG: Så det var i virkeligheden hele, hele vores udgangspunkt. Og hvis man kigger på, hvad vores oprindelige 5 

sigte med at gå på sociale medier var, så kan man sige, der lå en klar og tydelig motivation i forhold til at 6 

skabe en ny kommunikationskanal i forhold til yngre øhh grupper af borgere. Øhh Amerikansk litteratur 7 

taler meget om den her generation msquare, unge mennesker under 23år som har et medieforbrug på i 8 

virkeligheden effektivt 10 ½ time om dagen, men koncentreret på syv en halv time fordi de egentlig evner 9 

at multitaske. 10 

I: Ja, 11 

JG: (rømmer sig). Og det, det vi kan se, hvis vi går ind og kigger på vores traditionelle 12 

kommunikationskanaler, det er at øhh, at vi er meget dårlig repræsenteret blandt de helt unge grupper. 13 

Hvis vi snakker, hvis vi for eksempel snakker politi.dk, der kan vi se, at når vi tager aldersgruppen fra 44 og 14 

opefter, så øhh er vi rimelig godt tilstede der. Men tager vi den aldersgruppe, der ligger under de 44 år så 15 

er vi dårligere og dårligere repræsenteret, jo yngre jo dårligere. Der kan man så sige, i forhold til politiets 16 

arbejde, der er det selvfølgelig vigtigt allerede på et meget tidligt tidspunkt også at komme i dialog med de 17 

helt unge mennesker. Meget ofte er det de unge mennesker, der laver kriminaliteten. Sådan er det jo 18 

desværre. 19 

I: Ja. 20 

JG: Så, så, så vi har selvfølgelig som myndighed en naturlig forpligtigelse, i forhold til at kunne gå i dialog 21 

med de unge mennesker, og være med til at påvirke deres adfærd. Så det var det ene element. Det næste 22 

element, det var helt klart, det her med at bruge sociale medier til at signalere en eller anden form for grad 23 

af modernitet. At politiet var med på beatet på et eller andet niveau. 24 

I: Ja. 25 

JG: ikke sådan at vi var first movers, men vi i hvert fald var blandt de offentlige myndigheder, som var i 26 

stand til at bruge medierne på en fornuftig og struktureret måde. Derudover havde vi så nogle erklærede 27 

målsætninger om at kunne bruge det til det, vi kan kalde for brugerdreven innovation, altså en tankegang 28 

om at man ved at gå i dialog med borgerne, kan få borgerne til at udvikle nye måder at bekæmpe 29 

indbrudskriminalitet på, nye måder at se hvordan man kan knække øhh udfordringer i forhold til bander og 30 

rockere og så videre og så videre. Og derudover havde behov for at kunne bruge det som 31 

kommunikationskanal i forhold til borgerne, når vi havde ny lovgivning, nye regler med videre. Øhh så det 32 
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har været udgangspunktet, og I kan få, I kan få dels vores oprindelige strategi, I kan få vores 1 

forhåndsanalyse, I kan få vores øhh evaluering i skriftlig form tilsendt bagefter. 2 

I: Det vil vi meget gerne. Jeg har lige et opfølgende spørgsmål, fordi nu har vi jo også læst nogle af dine 3 

artikler, og så siger du hele tiden meget: de unge. Men hvem definerer du, er det under 40 år, eller 44 som 4 

du? Der er de unge? Normalt, så tænker jeg teenagere eller sådan.  5 

JG: Jamen altså. Virkeligheden er jo sådan, at øhh jo tættere vi kommer på den der grænse som hedder 44. 6 

I: Ja. 7 

JG: Nu mer’ ændrer balancen sig faktisk. Fordi, man kan sige, 44 år og derover der har det helt og tydeligt 8 

været, de har brugt politi.dk og udelukkende politi.dk som kommunikationskanal. Under 44 år, øhm der har 9 

man reelt ikke haft en naturlig kommunikationskanal. Jo medierne. Men problemet er, at hvis vi ser den 10 

generation, som jeg talte før om.  11 

I: Ja. 12 

JG: Altså den her msquare. De bruger ikke engang medierne. Fordi de orienterer sig via det sociale netværk 13 

i stedet for. 14 

I: Ja. 15 

JG: Så det korte af det lange er, hvis vi, hvis vi siger aldersgruppen 44 år og derunder. Så er der simpelthen 16 

et hul i politiets kommunikationsmuligheder i forhold til den gruppe, eller der har været. Fordi de bruger 17 

ikke vores kanaler, de bruger heller ikke de traditionelle medier. De bruger deres egne netværk, som de 18 

tror i meget meget højere grad på. 19 

I: Okay. Ja. Øhh ja, og hvad, så snakker du også om de unge dér som laver kriminalitet. 20 

JG: Ja. 21 

I: Tror I også I når ud til dem gennem de sociale medier? 22 

JG: Det ved vi ,vi gør.  23 

I: Det ved I? Okay. 24 

JG: Det vil jeg så sige. Øhh, altså man kan sige, de bedste eksempler på det, det er i virkeligheden de her 25 

efterlysninger, vi har haft ind over det sidste halve år. Som jo har vist sig at være en motorvej i forhold til at 26 

øhh, at finde formodede gerningsmænd. Altså lægge et billede op på vores Facebook profil. Det breder sig i 27 

simpelthen som en steppebrand. Vi har eksempler på efterlysninger, der har været set af 2,2 millioner 28 

mennesker.  29 

I: Okay. 30 

JG: Øhh. Og det vi kan se, som er det nye og som har været mere og mere tydeligt hen over det sidste halve 31 

år, det er når vi lægger en efterlysning op, så sker der ikke længere kun det som der skete i gamle dage. 32 
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Altså der er nogen, der ringer til politiet, og siger jeg har nogen informationer der kan bruges til at finde 1 

den pågældende. Næ de henvender sig selv.  2 

I: Ja. 3 

JG: og der er, i min optik, flere forskellige forklaringer på, hvorfor det sker. Den ene forklaring er 4 

selvfølgelig, at øhh at der er nogen som henvender sig til dem, og siger: prøv lige og hør, du er efterlyst på 5 

Facebook. 6 

I: Ja. 7 

JG: Den anden forklaring, det er at de også oplever, at de i stigende grad ligesom bliver sat i den der 8 

offentlige gabestok. Der er nogen, som verbalt virkelig udtrykker meget meget hårdt og kontant, hvad de vil 9 

gøre ved dem. Og det vil sige, de bliver nervøse. Og den tredje forklaring det er, at vi rammer faktisk ind i 10 

deres netværk. Så de ser det selv. Men deres omgangskreds ser det også. Og der vil øhh, der vil min 11 

påstand være, hvis vi ser på de game traditionelle medier, det kan være tv2news, danmarks radio, det kan 12 

være ekstra bladet, det kan være bt. De ser ikke de her efterlysninger, det vil sige, de ser ikke billeder af at 13 

de er efterlyst, og det gør deres egne netværk heller ikke. Men nu rammer vi lige ind i netværket. Og det er 14 

så, så stiger ønsket for at komme i sikker havn, eller hvad man nu kan sige i forhold til politiet. Men der skal 15 

presset fra det sociale netværk stiger også. 16 

I: Okay. 17 

I2: Ja. 18 

I: Ja for det er noget især, de diskuterede meget i vores fokusgrupper, om hvorvidt netop at I kommer ud til 19 

også de kriminelle ik, at det ikke kun er dem, der ikke har gjort noget. Øhh ja, og så tænkte vi også på, 20 

meget sådan, hvad er det for nogen, altså nu har I for eksempel efterlysninger, som du siger og andre slags. 21 

Er der et bestemt sådan regelsæt for hvilke slags opdateringer, I bruger de sociale medier til? Eller er det 22 

sådan lidt, nu synes vi lige det her er spændende eller? 23 

JG: Altså der er jo, der er jo en strategi som sådan. 24 

I: Ja. 25 

JG: Og man kan sige, vi har jo, vi har jo forsøgt at klassificere øhh, hvad det er for typer opdateringer, vi 26 

bruger. Men omvendt vil jeg også sige, at vi er nok gået bort fra det vi. Altså vi startede faktisk med at have 27 

en meget grundig plan for, hvordan vi skulle opdatere. 28 

I: Ja. 29 

JG: Øhh så vi havde sådan en rullende redaktionsplan, at i næste uge skal vi have en om indbrud, en om 30 

ditten og en om datten. Det man hen, man finder ud af hen af vejen, det er at det er meget meget svært på 31 

samme måde som når man har et trykt medie, bare at lave ting på forhånd. Og det er der meget en række 32 

årsager til. For det første, øhh så handler meget af det om troværdighed. Altså det der med at forestille sig, 33 
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at vi vil gå ud og producere en historie eller få taget et billede, som man bare smider på Facebook, og så 1 

håber man på at den breder sig viralt: Glem det. Sådan er virkeligheden ikke. Virkeligheden handler i høj 2 

grad om, at du skal være et spejl på den virkelighed, som du er. Så du kan ikke, du kan ikke opfinde 3 

historier. 4 

I: Mm. 5 

JG: Så det handler jo også om, at historierne lige pludselig kommer, og så skal man altså poste dem, når 6 

historien er der, når aktualiteten er der. En efterlysning kan man ikke planlægge sig ud af. 7 

I: Nej selvfølgelig.  8 

JG: Og så videre og så videre. Men når det så er sagt, så er det klart, så har vi jo også nogle ting, vi 9 

prioriterer, vi gerne vil ud med. Altså der er, der er nogen kampagne elementer, som er interessante. I 10 

øjeblikket der har vi frit lejde… 11 

I: Ja. 12 

JG: Øhh omkring våben. Og der er det helt naturligt, at vi går ind og kommunikerer omkring, øhh at der er 13 

et frit lejde, så når man går ind i den periode, hvor der er frit lejde, så kommunikerer man om, at der er den 14 

næste måned frit lejde. Undervejs i perioden der vil det være helt naturligt, som vi gør på onsdag, at lave et 15 

chat fora, hvor borgerne har mulighed for at spørge om, hvad betyder det her frit lejde, og jeg har tre 16 

pistoler liggende derhjemme, kan jeg gå ned på politistationen og hvad sker der, hvis jeg bliver stoppet på 17 

vejen, bliver jeg så anklaget for både dette. Så, så der er jo nogen situationer, som ligesom definerer, hvad 18 

man kan kommunikere øhh på daværende tidspunkt. Øhh så på den måde, så er der et årshjul. 19 

I: Okay. 20 

JG: Øhh, og så er vi selvfølgelig også meget opmærksom på, at der skal være noget for borgerne. Atså. Øhh, 21 

vi har efterhånden fundet ud af, at noget af det der også betyder noget, det er at have de skæve historier. 22 

Øhh historier med et glimt i øjet, øhh de historier som handler om politiet i en anden rolle end den du øhh 23 

umiddelbart forestiller dig.  24 

I: Ja. 25 

JG: Men det er også om at finde den rigtige balance, fordi i sidste ende så er vi jo en myndighed, det vil sige 26 

vi skal være, stå relativt solidt plantet i det der med, at det er regler, og det er love og alt muligt andet. Men 27 

man må jo godt vise en eller anden form for empati. Bare det ikke får lov til at tage overhånd. Øhh, og hvis 28 

jeg så må springe ud af Facebookrammen, og gå over snakke Twitter for eksempel. Så kan vi se, for 29 

eksempel Sydsjælland og Lolland-Falster. 30 

I2: De har en eller anden farfar der sidder og. 31 

JG: De.. De har godt nok nogen tweets, som … ja … 32 

I2: Ja. Der er anderledes end mange af de andre. 33 
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JG: Øhh hvor vi forsøger at fange dem ind. Og, og, og man kan sige, det er både og. Fordi på den ene side, vi 1 

har haft svært ved at få politifolkene til at bruge sociale medier. Derfor har vi også valgt at sige, vi 2 

nedprioriterer Facebook, selvom det er Facebook, der er blockbusteren.  3 

I: Ja. 4 

JG: Og så prioriterer vi Twitter i stedet for. Fordi det er meget meget nemmere at få politifolk til at bruge de 5 

140 karakterer. Det er sådan lidt nemmere at bruge det, og man kan slette og alt muligt andet. Det er 6 

lettere.  7 

I: Ja. 8 

JG: Og der er ikke den samme, der er ikke det samme pres i forhold til at overvåge hvad der sker, fordi 9 

borgerne ikke kan kommentere. Ja de kan lave retweet og alt muligt andet, men det er sådan ligesom uden 10 

for vores univers. På Facebook der skriver man jo direkte på vores væg, så der er lige pludselig noget man 11 

meget konkret skal forholde sig til.  12 

I: Ja. 13 

JG: Så, så derfor har vi presset meget på for at få alle politikredse på øhh på Twitter. Og det er jo fint nok. 14 

I: Ja.  15 

JG: Problemet er jo bare, at ham her vagtchefen nede fra Sydsjælland Lolland-Falster, han har ligesom ikke 16 

forstået at der er lidt en grænse. Men det er godt engang imellem at komme, at komme med et sjovt 17 

tweet. Men så bliver man nød til at blive lidt kedeligt igen. Fordi vi kan ikke tillade os bare at være ren 18 

underholdning.  19 

I: Jamen vi har også kigget meget på sprogbruget på Twitter. Og er netop også var interesseret i at vide om 20 

der er nogle retningslinjer for.. 21 

JG: Jamen det er der faktisk ikke. Altså man kan sige når vi snakker twitter og det gælder også Facebook, så 22 

er der selvfølgelig og sådan gælder det formentligt alle myndigheder, der er en masse konformitet, altså 23 

det visuelle indtryk skal være fuldstændig ensartet, bøjlepleiten skal være fuldstændig ensartet, hvis man 24 

går ind og modererer så skal det ske efter nogle fuldstændige ensartede regler. Hvis vi er på Facebook, 25 

sletning, journalisering, sagsbehandling skal foregår efter nogle fuldstændige stringente regler. Men der 26 

hvor vi har valgt at sige, her er der altså rimelig frit slag i frikadellefarsen, det er i forhold til tone-of- voice. 27 

I: ok. 28 

JG: Fordi vi tror simpelthen ikke på at det er muligt at gå ind og sige, den tone-of-voice vi bruger på 29 

Facebook og Twitter, skal opfylde de her krav og samtidig bevare troværdigheden. Fordi folk de er lige som 30 

nødt til at bruge det sprogbrug der er naturligt for dem. 31 

I: Ja.  32 
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JG: Og det gør jo så i virkeligheden også, at det bliver sådan noget polyfoni man i virkeligheden får ud af. At 1 

man får et meget forskellig billede, fordi det er afhængig af hvem der er afsender. Og der er jeg ret 2 

overbevist om, at der er også med til at producere en eller anden form for troværdighed. Problemet er 3 

selvfølgelig, at hvis det bliver ren farvelade, så mister vi noget af myndighedsforpligtigelsen. Og vi er også 4 

godt i gang med at få indfanget Sydsjælland og Lolland-Falster og prøve lige at styre dem en lille smule ind. 5 

Vi havde et tilsvarende tilfælde med Sydøstjylland, som ikke rigtig havde forstået teknikken i Twitter. Så 6 

hvis man havde 1250 karakterer, man altså ikke lige kunne få ned på 140, hvad gør man så? Så fordeler 7 

man det bare på mange forskellige tweets. Og hvis man skriver noget forkert, i stedet for bare at slette den, 8 

så skriver man ”undskyld vi prøver lige igen”, og ”ups det var også forkert” og så prøver man lige en gang til. 9 

Så der har vi lige været i gang med at få dem skolet, og få det hele på plads. 10 

I: Men det er jo så også opstartsfasen. 11 

JG: Ja, den svære opstartsfase. Og vi skal nok også få Sydsjælland og Lolland-Falster styret ind på et eller 12 

andet tidspunkt. 13 

I: Vores fokusgrupper synes i hvert fald de var meget underholdende. 14 

JG: Og det er de også, øhh, og jeg vil sige… 15 

I: Nogle synes også det var for meget. 16 

JG: Ja, og det synes jeg også. Øhh jeg kan sige at vores web-redaktion er meget optaget af at vi skal sætte 17 

fokus på det. Blandt andet den her med, hvad fanden var det nu.. Det her med bøgetræet, der var blevet til 18 

et asketræ. 19 

I: (griner). Ja den har vi kigget på i dag.  20 

JG: Den har fået omkring 370 retweets. Det er i Danmark fuldstændig absurd højt. Altså hvis man går viralt 21 

på Twitter i Danmark, så er vi oppe og snakke 20-25 retweets. Det er helt absurd. Jeg tror faktisk det er 22 

Danmarksrekord. Problemet er bare at informationsindholdet er ikke eksisterende. Altså den er jo bare 23 

sjov. Og det kan man selvfølgelig godt vælge at sige, at dette er fint at gøre det en gang i mellem, men det 24 

må ikke være hovedreglen.  25 

I: Nej. 26 

JG: Og man kan også vælge at sige, det her er faktisk også et element i at få flere og flere followers. Men 27 

followers er jo trolsøse som alle andre, så hvis det bare bliver ved med at være en plat tale, så forsvinder 28 

folk jo igen. 29 

I: Ja.  30 

JG: Det er lidt den samme overvejelse, vi har i forhold til Facebook, selvfølgelig er det vigtigt, at vi en gang i 31 

mellem har de her historier med glimt i øjet, men hvis folk ikke oplever at der er et reelt indhold, så siver de 32 

igen. Og vores interesse er selvfølgelig at få så mange followers og så mange likers som overhovedet muligt.  33 
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Og frem for alt nogen som kommer igen, igen og igen. Og hvis vi snakker Facebook så er det noget med at 1 

man siger at 88% af dem der liker, de kommer aldrig igen. 2 

I: Ja. Det ser man også tit med virksomheder, hvis de har en eller anden konkurrence eller et eller andet, ik. 3 

Så bliver man lige fanget et øjeblik og så.. Men ja, der havde vi også snakket om i fokusgrupperne, især også 4 

med de der facebook, der var også stor uenighed omkring de forskellige opdateringer. Hvad man synes 5 

egentlig var relevant. 6 

JG: Folk er jo gudskelov forskellige. Så vores udgangspunkt er i virkeligheden at præsenterer en bred 7 

palette, men det man aldrig på gå galt i byen af, er det skal jo være med afsæt i en eller anden form for 8 

politifaglighed. Det skal ikke være noget bare for at underholde, det skal være noget der har en eller anden 9 

form for relevans. Og man kan sige, hvis man nu tager to af dem der har været delt rigtig meget og som er i 10 

den kategori med et glimt i øjet, dels har vi ham vi kalder skater-Stig. En person som står på skatebord, 11 

under Copenhagen Pro sidste år, den blev… 12 

I: Ja det er det billeder der har været brugt mange steder, er det ikke? 13 

JG: Jo. Altså det der er historien, det er at han udfører en politimæssigopgave, han er ude og passe på ude i 14 

Fælledparken under Copenhagen Pro. Han er gammel skater, og på et eller andet tidspunkt, går der 15 

drengerøv i det og han spørger, om han kan få lov til at låne et skatebord og så viser han sit load/know-16 

crap. Der er en fotograf tilstede, der tager et billede, ringer til os og spørger om vi er interesseret. Og vi 17 

smider den op på væggen, og fortæller historien om at vi er tilstede på Copenhagen Pro. Og det der jo er 18 

det interessante ved den her historie, er jo i virkeligheden at politiet har mange roller. En af rollerne er jo i 19 

virkeligheden også bare at være tilstede, men også være i øjenhøjde med de der professionelle skaters som 20 

er tilstede der. Og den bliver delt og delt og delt, og den bliver især delt internationalt. Og mange af de post 21 

vi får på vores væg, er jo fra Australien, Sydamerika, og alt muligt andet og det der går sådan lidt på 22 

omkvæd er, ”Fedt, tænk hvis vores politi var på den der måde”. Fordi der som er modsætning ved det 23 

danske politi er, de godt kan være empatisk og det udenlandske politi som bare handler om konfrontation. 24 

Det er en historie som vi gerne vil fortælle, at politiet kan også være empatisk, hvis der nu er tid, lyst og 25 

mulighed. Et andet eksempel er det her tweet som vi efterfølgende dele på vores Facebook profil. Omkring 26 

et bud fra Just Eat, som er på vej ud i Århus med sushi, ikke? Og så bliver hun udsat for et færdselsuheld, og 27 

der kommer en politipatrulje til og den ene betjent bliver og passer på hende indtil hendes familie kommer 28 

og henter hende. Og den anden han kan sidde inde i vognen og pille næste eller gøre noget andet, og det 29 

gør han så. Han tager ud og aflevere sushien. Og historien er jo kun interessant, fordi der er en reel historie, 30 

altså det er ikke en historie man kan opfinde. Og hvorfor er den interessant? Ja den er måske interessant 31 

fordi den jo fortæller at politiet udfører det arbejde de skal udfører, men har altså også den her 32 

menneskelige vinkel. Og det er selvfølgelig.. og I snakker branding… Selvfølgelig er det en historie vi gerne 33 
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vil fortælle. At politiet har altså og rum og plads til rummelighed, hvis det i øvrigt passer med situationen og 1 

alt muligt andet, ikke.  2 

I: ja. Det er også det vi sidder og kigger meget på netop. Øhh ja. Men skal vi gå sådan lidt tilbage til vores 3 

spørgsmål? Så synes vi det kunne være interessant, hvis du kun måtte nævne én ting, som var grunden til 4 

at, én primær grund til at I gik på de sociale medier. For at få det sådan helt kort.  5 

JG: det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige at skåret helt ind til benet, så e grundet til at vi er på sociale 6 

medier, det er krise.  7 

I: krise? Ok. 8 

JG: Hvis der er noget, vi i den grad er nervøse for, så er det at vi kommer i en situation a la den de var i 9 

Norge i sommeren 2011. Og der er rigtig rigtig mange borgerne ude, og vi så ikke kan få fat på dem. 10 

Virkeligheden er, hvis vi snakker krisehåndtering, at i gode gamle dage, der sad folk hjemme foran 11 

husalteret og lyttede på danmarksradio, sådan er verden ikke i dag. Folk er mobile. Øhh og det er uanset 12 

hvilken alder vi taler om. Så er folk ude i gademiljøet og de tilgår deres nyhedsmedier eller hvad det nu 13 

måtte være ved hjælpe af sociale, undskyld, mobileplatforme. Det kan være tablets, det kan være 14 

smartphones, det kan være hvad som helst. Altså.. Hvad var det, jeg var over og holde et foredrag på 15 

folkemødet her i lørdags. Ømm.. Inde for de sidste 3 måneder har 97% af alle voksne danskere, brugt deres 16 

mobiltelefon. Snakker vi sociale medier eller rettere sagt hvordan borgerne tilgår internettet, så når vi 17 

snakker aldersgruppen fra 16 år og op til 29, så er det nogle og 80% som bruger smartphones eller tablets 18 

altså mobile enheder til at gå på internettet. Så det korte og det lange er, at hvis vi skal have fat på 19 

borgerne i en sådan situation, og vi gerne vil have fat på rigtig rigtig mange på en gang, så er der kun en vej 20 

frem og det er mobile enheder. Så det her handler i sidste end om at bygge en portefølje op, sådan så vi 21 

kan ramme så mange borger som overhovedet muligt på en gang.  22 

I: Ok. Det har vi også godt læst os til, at du har snakket om. Ømm, men du synes så også samtidig at det 23 

passer til politiet som organisation at bruge de sociale medier? Det er ikke for kommercielt som man godt 24 

kan tillade sig at synes.  25 

JG: Åhh! Det er jo et godt spørgsmål. Og det kan man diskutere fra nu af og så til evighedensdag. Men der 26 

er mange problemstillinger forbundet med, altså en af problemstillingerne er, at Facebook er en 27 

kommerciel udbyder, og hvis vi tager det, hvis vi tager hele den juridiske problemstilling, altså hvis der 28 

opstår et tvist mellem os og Facebook, så skal vi altså til Santa Clara for at fører en domhandling der over. 29 

Og Twitter der er stort set nogenlunde det samme. Vi har ingen kontrolover noget af det der foregår på 30 

Facebook.  31 

I: Nej præcis. 32 
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JG: Billeder bliver uploaded, tekster bliver uploaded, øhh ja det kan godt være at det fremgår af Facebooks 1 

forretningsbetingelser at når man lukker kontoen, så er det og alt det her. Men samtidig afskriver man sig 2 

rettigheder i forhold til billeder og tekster vi uploader, så længe man er på Facebook profilen. I samme 3 

øjeblik at materialet er blevet delt, så er det fuldstændig ude for ens rækkevide. Der har jeg det omvendt 4 

sådan, at her taler vi altså om kommunikationskanaler som har 3. millioner danske brugere og når vi 5 

snakker Twitter så ved jeg ikke helt, men et eller andet sted mellem 96 og 125 tusind, er det ikke sådan 6 

noget i den stil? Der har en konto. 7 

I: Jo noget i den stil. 8 

JG: Så skal man bruge de kanaler, så bliver vi lige som nød til at acceptere, at det nu en gang er 9 

betingelserne.  10 

I: Ja. 11 

JG: og så kan det være at man vælger at sige, ja det er alt for kommercielt. Jeg tror nok, jeg ville vende den 12 

om og sige, at borgerne er med et faktum på de sociale medier, derfor er politiet også nød til at være på de 13 

sociale medier.  14 

I: ok. 15 

JG: Og vi er ikke nød til at være på de sociale medier, bare fordi vi kan, men fordi vi kan se, at der er et 16 

formål. Hvis vi snakker krisehåndtering, så er det helt klart et selvstændigt formål til at kunne få fat på 17 

borgerne. Det er vores forpligtigelse at kunne få fat på borgerne. Og hvis måden at får fat på dem, det er 18 

via sociale medier, jamen så bruger vi selvfølgelig det. Så kan vi så se i forhold til Twitter for eksempel, at 19 

Twitter fungere faktisk når vi har større begivenheder. Vi kan bruge det til at orientere folk. 20 

I: Distortion? 21 

JG: Distortion, Roskilde Festival, højrisiko fodboldkampe, det har helt klart og tydeligt en effekt. Vi kan kigge 22 

ud over landets grænser, så kan vi kigge på Boston Marathon hvor det også havde en klar og tydelig effekt. 23 

Ja, det betyde noget i forhold til det målrettet politiarbejde. Og så er der en sidste del, når det handler om 24 

markedsføring, det handler om at positionere sig som en virksomhed eller som en organisation, der 25 

selvfølgelig følger med tiden, og som forstår at bruge de medier og kommunikationskanaler som borgerne 26 

bruger. Så er der såmænd lidt udfordringer forbundet med det, og de udfordringer er måske større når man 27 

er en offentlig myndighed, end hvis man er en privat virksomhed.  28 

I: Ja, men det er også det, fordi vi vil også gerne høre om du mener, at man kan betegne politiet som et 29 

brand? Netop når man også er på sådan et medie hvor der er mange andre brands. Især, ja hvad kan man 30 

sige Facebook, ikke? 31 

JG: jeg vil da til hver en tid hævde at politiet er et brand. Problemet er at politi er en generisk betegnelse, så 32 

hvis vi leger branding universet, så er der den problemstilling der handler om at det er generisk, ikke. Øhh, 33 
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og det kan være lidt svært at definere helt klart, hvad er det så for nogle konnotationer der ligger i 1 

politinavnet. Forbi hvis vi går ud og spørger den enkelte borger, lidt mere præcist om brandet politi, så er 2 

det et sammenvæv af politiserier og både af dansk og udenlandskherkomst, personlige oplevelser med 3 

politiet, hvad man har læst og alt muligt andet. Men det er meget svært at konkretisere fuldstændig 4 

entydigt, hvad politibrandet er for en størrelse.  5 

I: Ja. (28.14). 6 

JG: Når det så er sagt, så vil jeg sige, at vi har et rigtig rigtig stærkt brand. Ømm.. vi får en gang om året 7 

gennemført en omdømme analyse, som Reputation Institute laver for os. 8 

I: Ja den har vi godt set på fra sidste år.  9 

JG: Ja, og der kommer en her i slutningen af august begyndelsen af september måned. 10 

I: ok. 11 

JG: Hvor man kan sige, sammenligner vi os ud fra den der tegneguide som Reputation Institute arbejder 12 

med, med andre offentlige myndigheder, så ligger vi rigtig rigitg stærkt, og det der er hele tanken omkring 13 

det, den her rep track måling. Det er at man i virkeligheden kan sammenligne sig på tværs af brancher og så 14 

videre. Så vi kan også sammenligne os med hvor godt positioneret private virksomheder er. Så ved jeg godt 15 

at omdømme ikke er det samme som image, hele den der omdømme ting den placerer sig meget på Schultz 16 

og Hatchers. Men med det i hånden må vi sige, at vi har et rigtig rigtig stærkt brand.  17 

I: Øhh ja. Synes I så også det ændre noget i jeres relation? Altså ved at være på de sociale medier. I har jo 18 

fundet nogle flere efterlyste. Men sådan selve relationen og forholdet til borgerne? Er det noget man kan 19 

mærke i resten af organisationen? Sådan folk der går på gaden, politibetjentene eller? 20 

JG: Hvis jeg nu skal være fuldstændig hudløs ærlig, nej det tror jeg ikke. 21 

I: nej. 22 

JG: nej det tror jeg ikke. Øhh… For det første så tror jeg at sociale medier, har det med at kører lidt i sin 23 

egen cirkler. At kommunikationsfolk er meget begejstret, i hvert fald dem jeg mødes med, de har også 24 

noteret, at vi er meget synlige på de sociale medier, og synes at vi gør det rigtig godt og alt mulig andet, 25 

men jeg tror ærlig talt ikke det betyder en pind for hr. og fru. Jensen. Og vi skal også ligesom have 26 

proportionerne på plads.  27 

I: Ja. 28 

JG. Øhh… Vi er 5,6 millioner danskere, vi har pt. Hvis vi tæller alle vores sociale tilstedeværelser sammen   29 

så har vi noget der ligner små 100.000 followers og likers. Så det er meget meget lidt, så kan man sige at 30 

når det så bliver delt og delt og delt, så kommer det længere ud, men det er jo ikke det samme som at den 31 

almindelige danskere oplever at politiet er massivt tilstede på de sociale medier. Det helt konkrete møde 32 

mellem borger og politiet, der tror jeg ikke det betyder voldsomt meget. Det må jeg sige. Det er bare et 33 
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element i åbningen af politiet og jeg tror i virkeligheden at der hvor det kommer til at betyde mest, det er 1 

internt i politiet, fordi politiet er simpelthen nød ti at arbejde med sin måde at kommunikere med borgerne 2 

på.  3 

I: ja. 4 

JG: og man kan sige, at hidtil har det været sådan meget asymmetrisk tovejskommunikation, hvis det ikke 5 

bare har været envejskommunikation. At det var politiet der sætter retningslinjer ud til borgerne og så har 6 

borgerne bare værsgo at rette ind til højre. Der bliver det, og der betyder de sociale medier, at vi i højere 7 

grad også er nød til at lytte til hvad borgerne siger. Og man kan sige, der hvor det især får en konsekvens 8 

det er at de sociale medier jo i virkeligheden konstituerer en fuldstændig ny måde at mediebilledet bliver 9 

lavet på. (31.22). Hvor vi tidligere alle sammen var funktionsforbrugere, vi brugte medierne, til at orientere 10 

os om hvordan verden så ud, så bliver det i højere grad at vi bliver informationsmedproducenter eller 11 

måske endda informationsproducenter selv. Medierne begynder jo fuldstændig ureflekteret at grabbe 12 

billeder fra de sociale medier, videregive den information der er at finde på de sociale medier, i øvrigt uden 13 

at tjekke kilder eller noget som helst, så på den måde breder de sociale medier sig jo altså ind i de 14 

traditionelle medier. Der hvor det begynder at blive interessant for politiet, det er at politiet jo fortsat har 15 

en forpligtigelse som myndighed, der går i retning af borgerne skal kunne stole på de informationer der 16 

kommer fra politiet. Og det betyder også at vi har også en udfordring til at lave korrigerende handlinger, 17 

altså hvis vi for eksempel får en Anders Breivik sag i Danmark. Så har vi helt klart en forpligtigelse til at 18 

sørge for, at det billeder der tegner sig hos den enkelte borger, at det er så korrekt som overhovedet 19 

muligt. Det vil sige, vi skal følge med i, hvad det er for nogle historier der udspiller sig på de traditionelle 20 

medier, og vi skal også følge med i, hvad det er for nogle historier der breder sig på de sociale medier. 21 

I: Ja. 22 

JG: Og gå ind og korrigere. Et illustrativt eksempel det er, at for et par år siden der havde vi den her 23 

Jørgensen Hotel den et benede bombemand. 24 

I: Nå ja. 25 

JG: Hvis I husker tilbage til den, så var der kort tid efter, hvor der begyndte specielt på tv2, begyndte der at 26 

brede sig et rygte om, at der var også 4 bombemænd eller hvad det nu var, der kørte rundt et sted i 27 

Nordsjælland, de havde vist en bombe i bagsmækken og alt mulig andet. Den historie havde absolut intet 28 

på sig, men det er jo politiets opgave at sørge for at få den lukket så hurtigt som muligt. Det kan vi kun på 29 

en måde, det er ved at overvåge hvad sker der rundt omkring.  30 

I: Ja. 31 
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JG: På en eller anden måde så væver tingene sig sammen. Det er klart at hvis borgerne i stigende grad 1 

begynder at finde deres virkelighed på de sociale medier, så bliver vi også nød til at finde ind i den 2 

virkelighed. 3 

I: Ja. Men synes I ikke I mister…  4 

I2: Vi sakkede faktisk med vores fokusgruppe om, som netop også sagde det der med, hvad ville de rigtig 5 

gerne have. Så var det for eksempel sådan noget med rygtedannelser, der da der var en der faldt ned på 6 

Roskilde, det med hvad var der egentlig sket og det var faktisk noget af det de lagde rigtig meget vægt på. 7 

At når der skete noget… 8 

I: Ja hende der faldt ned fra tårnet. 9 

I2: At der havde været nogen til ligesom at sige, det her er rent faktisk hvad der er sket punktum. Netop det 10 

som de lagde rigtig meget vægt på. 11 

JG: Og den er ikke meget længere end, politiets opgave er at sørge for at den information der bliver 12 

videregivet fra politiet til borgerne eller til medierne, den er så rigtig og så dækkende som overhovedet 13 

muligt.  14 

I: Ja. 15 

JG: Men de sociale medier gør at tingene går rigtig rigtig stærkt. Og det vil sige rygter meget hurtigt, 16 

kommer til at blive lige som årsag til at blive den endegyldige sandhed. Og vi har kun en mulighed for at 17 

kunne reagere og korrigere. Og det er jo i virkeligheden ved hele tiden løbende at overvåge de sociale 18 

medier, og også gå ind i dialogen på de sociale medier. Det gør vi ikke i dagligdagen, men vi vil helt klart 19 

gøre det, hvis vi kommer i sådan en situation. 20 

I: Ok. Ja for det har vi også nogle spørgsmål omkring, jeres dialog netop. Fordi de synes vi, I bruger meget 21 

som kodeord i jeres kommunikationsstrategier, øhh og så siger… Vi har jo læst mange af de artikler og der 22 

siger du jo også, at der er nogle lovmæssige grunde til, at I ikke har en åben væg på Facebook. Men hvorfor 23 

gælder de lovmæssige grunde ikke når folk kommenterer på jeres Facebook? Altså sådan du sagde, at det 24 

bliver set som en borger henvendelse… Men det er ikke en borgerhenvendelse når folk kommenterer til 25 

jer? Og også samtidig også skriver de samme ting jo.  26 

JG: Hvis en borger formulerer noget der ligner et spørgsmål, så er det en borgerhenvendelse.  27 

I: ja og der er der jo nogle der altså… Det har vi set kommentarer til nogle af jeres billeder og opdateringer. 28 

JG: Ja. Og som du ser så kommenterer vi heller ikke på det.  29 

I: Nej og det er det vi ville høre om. Hvorfor? Er det så bare fordi det er en borgerhenvendelse og så siger 30 

man det kan vi bare ikke? Går I så ind og kontakter dem alligevel, og så siger I skal kontakte os på det her 31 

nummer, eller hvordan? 32 

JG: Ja. Så retter vi direkte henvendelse i stedet for. 33 
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I: Ok. Ja for det har vi nemlig kunne se på Twitter, at der bliver gjort når folk tweeter til Nordsjællands eller 1 

Nordjylland, så skriver de ”I kan skrive til den her mail eller sådan ja…” 2 

JG: Ja og det man også skal være opmærksom på er, at der er meget stor forskel på Twitter og så Facebook.  3 

I: Ja på kommentarerne også. 4 

JG: Ja og også på kommentarerne. Men politiets Facebookprofil eller retter sagt Rigspolitiet Facebookprofil, 5 

den organisation der står bagved er Rigspolitiet. Langt de fleste spørgsmål eller kommentarer der kommer 6 

der, de går faktisk på konkret politiarbejde i en konkret politikreds.  7 

I: Ja. 8 

JG: Det hverken må eller kan vi svare på.  9 

I: Ok. 10 

JG: Så der er kun et svar på det og det er, henvend dig til din egen politikreds. 11 

I: Ja.  12 

JG: På Twitter er der jo sådan typisk på de enkelte politikredses egen Twitter profil. Det vil sige, der er de 13 

også myndighed og der kan de gå ind og svare.  14 

I: Ok. Ja og det er jo sådan nogle ting vi ikke lige kunne gå ind og læse os til. Så vi har undret os over 15 

hvordan det kunne være. 16 

JG: Det kan jeg godt forstå. Der kan man så samtidig sige at det vi er voldsomt nervøse for er, at hvis vi 17 

begynder at gå for meget i dialog med borgene på Facebook, hvor meget ressourcetræk der rent faktisk 18 

kommer i halen på det. Og det kan vi allerede nu se, at de bliver voldsomt stort.  19 

I: ja. 20 

JG: Øhh… Og der bliver vi jo nød til ud for sådan en ren know-nonsens betragtning, at sige om det 21 

overhovedet kan betale sig at gå i dialog. For vi har jo kommunikationskanaler i forvejen. Og så har vi hele 22 

den overvejelse, som jeg også har adresseret flere gange, der her med hvis borgerne begynder at lave 23 

anmeldelser, begynder at tippe, eller hvis de begynder på anden måde at arbejde med noget konkret eller 24 

noget personfølsomme oplysninger, så er vi simpelthen nød til at gå ind og slette indholdet. 25 

I: Ja, det har vi også godt hørt. Og det er også hvis der kommer trusler eller et eller andet, så kan I også gå 26 

ind og slette det.  27 

JG: Ja. 28 

I: Men ellers sletter I jo ikke. 29 

JG: Nej vi vælger jo sådan generelt at sige, at de ytringer der kommer fra borgerne, de står som de står, 30 

med mindre de er direkte strafbarer.  31 
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I: Ja, men der er jo nogle også vi har læst for eksempel da I lagde op omkring at nu kunne man snart 1 

tilmelde sig til Politiskolen, der var der mange der skrev sådan helt konkrete, ja hvad er højden… Og der gik 2 

I heller ikke ind. Svarer I så dem på en anden måde? Eller bliver det bare ignoreret på en eller anden måde? 3 

JG: Vi ignorerer det. Men meget ofte kan man sige at borgerne hjælper hinanden. 4 

I: Ja det har vi også nemlig set at de har gjort i stedet for. Men det var mere sådan hvordan er det 5 

egentligt? Er det faste beslutninger der er taget eller… 6 

JG: Det er en fast beslutning. Men jeg vil omvendt sige, det startede faktisk… Vores strategi fra starten var 7 

at vi ville sætte en studentermedhjælper til at svare på spørgsmål eller linke op til politi.dk. Så at man blev 8 

sendt hen der, hvor det nu måtte være. Men når det så er sagt, så må vi også sige, at vi har simpelthen så 9 

mange kommentarer på vores væg. 10 

I: Hehe, ja det er helt vildt. 11 

I2: Ja det er helt ekstremt. 12 

JG: Vi ville simpelthen blive lagt ned. 13 

I: Ja.  14 

JG: Det er et kæmpemæssigt arbejde. Og vi har nok også oplevelsen af, at hvor de fleste opfattede det som 15 

et problem til at begynde med. Hvis vi går tilbage i historikken og ser de første to-tre måneder, hvor jeg så 16 

også brugte lidt energi på at sige, at det her, det er grunden til at vi ikke åbner væggen op. Der var jo rigtig 17 

rigtig mange som så sagde: luk så for ... den væg op. Øhh det er der ikke rigtig nogen der siger længere. Og 18 

min oplevelse er også, at der er flere og flere, der er faktisk begyndt at erkende, at der er gode rationelle 19 

årsager til, at vi ikke lukker væggen op. 20 

I: Ja. 21 

JG: Øhh vi kan så også sammenligne os med kommuner. Langt de fleste kommuner, som er gået på 22 

Facebook, de har jo valgt at køre det i den helt skrabede udgave. Der kan du ikke engang kommentere på 23 

deres væg. Altså, det er rent visitkort ik’. Og det, det er en vurdering fra sag til sag. Dog vil jeg så sige, at 24 

hvis vi kommer i en situation som Boston Marathon for eksempel, der åbner vi op for væggen.  25 

I: Okay. Så i krisesituationer? 26 

JG: Der vil vi åbne op..  27 

I: Ja. 28 

JG: Fordi der har vi simpelthen behov for, at kunne gå i dialog med borgerne meget mere målrettet. Vi har 29 

behov for at de kan lægge videoer op, og hvad det nu måtte være op. Så stærker vi selvfølgelig også op i 30 

forhold til det. Det vil sige, vi sørger selvfølgelig for, at der er et det antal moderatorer på, som er 31 

nødvendige for at kunne få det til at virke. 32 

I: Okay. 33 
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JG: Og så lukker vi ned for det igen. 1 

I: Ja. Men synes du så, at der er dialog nu på Facebook? 2 

JG: Ja, der er ikke dialog med politiet. Men der er så sandelig dialog mellem borgerne.  3 

I: Ja, mellem borgerne? 4 

JG: Ja. 5 

I: Okay. 6 

JG: Og det… Altså det, det der jo blandt andet ligger i strategien, det er at vi forventer, som sagt, at alle 7 

politikredse kommer på Twitter i indeværende år.  8 

I: Ja. 9 

JG: Øhh og jeg regner med at alle på inden udgangen af August måned.  10 

I: Okay. 11 

JG: De kredse er godt i gang med at starte op. Og så er tanken at alle politikredse kommer på Facebook i 12 

løbet af 2014.  13 

I: Okay. 14 

I2: Jeg har været oppe kort og snakke med Henrik. 15 

JG: Ja. 16 

I2: Oppe i Helsingør.  17 

JG: Ja. 18 

I2: Oppe i Helsingør. Omkring deres ik’.  19 

JG: De har jo prøvet lidt af hvert. 20 

I2: Det må man sige.  21 

JG: De har jo prøvet det der, man kalder shitstorms ik’. Altså de virkelig… 22 

I2: Netop med hunden Thor der, ja. 23 

JG: Og nu har de så prøvet to forskellige modeller. Den første gang der valgte de så at krybe i flyverskjul, 24 

selvom vi sagde, at det skulle de i hvert fald ikke gøre. Og anden gang, har de så rent faktisk selv været ude 25 

og kommunikere noget. Jeg tror nok, at hvis jeg var dem, ville jeg gå skridtet videre også, og kommentere 26 

på nogle af de påstande, der er på væggen. Men det er jo deres vurdering. Det er gudskelov ikke min 27 

vurdering. Men i forhold til politikredsene, der er tanken så, at de kommer på Facebook i løbet af 2014. Og 28 

jeg tror, at man vil se så en relativ bred portefølje: Nogen som har rene visitkort øhh Facebookprofiler.  29 

I: Ja. 30 

JG: Fordi de ikke føler de har kalorier til mere. Og nogen som vil gå i dialog. Men tanken er i virkeligheden, 31 

at det er her, dialogen mellem politikredse og borgere kan foregå.  32 

I:Okay. 33 
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JG: Øhh og det vil sige, når man er på Rigspolitiets væg, der vil man have mulighed for at kommentere, men 1 

man skal ikke forvente at vi svarer som sådan. 2 

I: Ja. 3 

JG: Fordi vi har ikke restriktio til det. Vi må faktisk ikke. Men det kan man i politikredsene, og i 4 

politikredsene, det er jo et meget mere lokalt niveau, så det er også et meget mere naturligt sted, man har 5 

den dialog.  6 

I: Jamen, vi synes jo det fungerer jo ret godt på… Eller der er i hvert fald meget dialog på Twitter, kan man 7 

se. 8 

JG: Absolut.  9 

I: Nogen mere saglige, nogen mindre. Men øhh.. 10 

JG: Jo. Men altså, der tror jeg også, at der er… Det kommer meget an på, hvordan det er orkestreret i de 11 

forskellige politikredse.  12 

I: Ja. 13 

JG: Altså Sydsjælland Lolland Falster, de har, de har valgt at sige, de lægger det ud i vagtcentralen. Så det er 14 

vagtcheferne, der twitter. I Nordjylland, der er det en kommunikationsrådgiver, der twitter. Øhh, og det 15 

kan man så også se. Altså, han har været oppe hele weekenden, og siddet på bagsædet og tweetet fra 16 

bagsædet. Det er meget meget forskelligt. Og jeg synes egentlig, det fungerer sådan set udmærket. Øhh og 17 

det politikredsene har fået at vide herfra, det er at 2013, det er året med fri leg. Altså prøv alle de 18 

muligheder der er, indsaml de erfaringer der måtte være, prøv at find ud af hvad der virker, og hvad der 19 

ikke virker. Det eneste krav, vi har ud over de sådan formelle omkring bolierplate og design og alt muligt 20 

andet, det er I skal evaluere på det. Vi vil simpelthen have at vide, hvad virker, og hvad virker ikke, hvordan 21 

virker det og alt muligt andet. Sådan, når vi kommer til slutningen af året, så kan vi koge det hele sammen 22 

til en terning, og sige, det er så sådan politiet gør. 23 

I: Okay. Så der er sådan ja, lidt fri leg. Men det er også, altså så giver I jo sådan en masse forskellige 24 

stemmer inden for politiet. Så er det jo ikke sådan helt, én corporate stemme? 25 

JG: Nej. 26 

I: Men det er også bevidst så jo? 27 

JG: Fuldstændig bevidst. 28 

I: Ja. 29 

JG: Fuldstændig bevidst. 30 

I: Og det har I ikke tænkt jer så bagefter at lave om på, at det bliver mere strømlinet? Eller I kan godt lide at 31 

det…? 32 

JG: Altså, som jeg sagde før, når vi snakker tone-of-voice, det laver vi ikke om på. 33 
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I: Nej. 1 

JG: Øhh når vi snakker sådan det visuelle udtryk, det juridiske grundlag, hvad man kan på de enkelte 2 

kanaler, hvilke temaer man må bruge på de enkelte kanaler, det bliver relativt fast. 3 

I: Okay. Ja. 4 

JG: Men.. Jeg tror fuldt og fast på at, at man skal kunne mærke. Selvfølgelig skal man kunne mærke, at det 5 

er politiet, men man skal også kunne mærke, at det er forskellige personer, der sidder bagved. 6 

I: Ja. 7 

JG: Fordi det der med, at man sidder tilbage og ikke lige kan finde ud af det, er det en 8 

kommunikationsafdeling, der sidder og tweeter, det synes jeg ikke fungerer. 9 

I: Nej. Men det er jo også det, der er meget forskelligt med virksomheder, når man også kan se dem på 10 

medierne. Hvad for nogle strategier der er.  11 

JG: Ja. Fordi hvis du møder en politibetjent, så er der altså også forskel på, hvad er det for en politibetjent, 12 

du møder. 13 

I: Ja. 14 

JG: Så den mangfoldighed man møder i dagligdagen, skal man også kunne møde på sociale medier.  15 

I: Ja. 16 

JG: Derfor må der ikke være tvivl om, hvad det er for en uniform, du har på.  17 

I: Nejnej. Men det skal være sådan forskelligt. Nå men, det kunne godt være I ville have det sådan mere, en 18 

corporate. Det her er politiets stemme, det er den her måde, vi taler og sådan. 19 

JG: Nej. 20 

I: Ja. Øhh det tror jeg sådan var meget det, Maj? Eller.. Altså har I, opfordrer I internt i organisationen til at 21 

like politiet og følge dem? 22 

JG: Nej. Nej det gør vi ikke. Øhh, vi har selvfølgelig en Facebook, rettere sagt, vi har en politik for sociale 23 

medier.  24 

I: Ja. 25 

JG: Øhh som vi, som vi releasede samtidigt med at vi gik på sociale medier tilbage sidste år. Øhh og der er 26 

selvfølgelig nogle punkter i, altså et af punkterne – jeg kan i øvrigt sende den til jer, hvis det har nogen 27 

interesse – men et af punkterne det er, at som ansat i politiet der har man faktisk ret til at gå på sociale 28 

medier i arbejdstiden, der kan være nogle lokale begrænsninger, der kan være nogle it-mæssige 29 

begrænsninger. Men udgangspunktet det er, at det har du ret til.  30 

I: Okay.  31 

JG: Så er der en anden del, som hedder, at når du i øvrigt skriver på de sociale medier på en af politiets 32 

platforme, så gør du det som privatperson. 33 
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I: Ja. 1 

JG: Så det vil sige, du må ikke optræde i uniform, og du må ikke på nogen som helst måde bruge din rolle 2 

som ansat i politiet, til at understøtte dine budskaber.  3 

I: Okay. 4 

JG: Der er simpelthen. Der er nogen, der er udpeget til at varetage de roller.  5 

I: Ja. Så I har ikke ligesom, nu er der jo, var det en politimand i, hvad var det USA ik, hvor der er nogle 6 

politimænd der tweeter sådan.  7 

I2: Jo. 8 

I: Hvor det startede med, at de tweetede for sig selv, og så senere blev det så en del lidt mere af strategien. 9 

Men det må man ikke her, man må ikke bare sige: Jeg er politimand, og nu vil jeg også lige tweete? 10 

JG: Nej, det må man ikke. Men man kan gå den anden vej rundt, og det er vi faktisk i gang med i øhh på 11 

station Amager. Der får vi to-tre gadebetjente, som her i efteråret begynder at tweete på gadeplan. 12 

I: Okay. 13 

JG: Men det vil sige, det er sådan en del af en samlet strategi. 14 

I: Ja. Det er sådan oppefra og ned. 15 

JG: Ja. Og der er, man kan jo sige. For det første er der noget kontrol blevet betinget, og for det andet, så er 16 

det jo også en beskyttelse af den enkelte polititjenestemand. At hvis han begynder at tweete, så kan han jo 17 

risikere at blive ramt af noget meget meget tunget, hvis han tweeter noget, som faktisk falder uden for den 18 

ramme, han må tweete i.  19 

I: Ja. 20 

JG: Og det kan man. Nu har vi valgt at være meget firkantede og sige: Du må tweete lige så tosset du har 21 

lyst til privatperson, du må bare ikke forsøge at påtage dig myndighedsrollen.  22 

I: Okay. 23 

JG: Det er fuldstændig analog. Hvis I går ind og ser på personalestyrelsens hjemmeside. Der er en 24 

beskrivelse af ytringsfrihed for offentlige ansatte, og offentlige ansatte bar en rimelig stor grad af personlig 25 

ytringsfrihed. De må bare ikke sammenblande deres roller. De må ikke bruge den interne information, de 26 

har, til at understøtte øhh deres synspunkter. 27 

I: Ja. 28 

I2: Og det er netop derfor, at der skete det med Lars også i Nordsjælland ik’. Han har, det er det han er 29 

blevet dømt for, kan man jo sige nu her. At han har misbrugt sin øhh politirolle, fordi han vidste, hvor 30 

hunden var og sådan noget ik’. 31 

JG: Ja. Han har gjort noget meget strafbart. 32 

I2: Men netop på grund af sine egne værdier eller holdninger. 33 



Side 22 af 27 
 

I: Ja.  1 

JG: Han er et fæ. For at sige det rent ud. Altså ja, det kan godt være, at man kan finde en enkelt eller to i 2 

politiet, som synes han har gjort noget ædelt og ideelt, men han er. Altså herinde der finder I ikke en 3 

eneste, som siger andet, end at han skal sparkes ud så hurtigt som muligt. 4 

I: Jamen vi havde det også med i den ene fokusgruppe, hvor de selv begyndte at snakke om det. Og så var 5 

det også, at da vi vendte den om, og sagde at ja, men hvis alle gjorde, som de selv ville, selvom de er 6 

politimænd. Det kan man jo ikke bare. Hvis lige pludselig alle sammen går ud og blander det hele sammen. 7 

JG: Jamen altså. Jeg kan godt tage dyreværnsbriller på, og forstå alt det ideelle i, det manden gør, men det 8 

er selve signalværdien i det han gør. Hvis man som borger ikke kan stole på, at politiet gør præcist det 9 

politiet er sat i verden til at gøre. 10 

I og I2: Ja. 11 

JG: Og hvis man ikke stole på, at en mand i politiuniform optræder i myndighedsrollen, så forsvinder hele 12 

grundlaget for politiet. 13 

I: Ja, helt klart. 14 

JG: Så det han jo i virkeligheden gør, det er, at han sætter spørgsmålstegn ved politiets rolle.  15 

I: Ja. Ja eller han viser i hvert fald, hvad hans holdning er omkring det. 16 

JG: Og så kan man jo, have alle mulige andre ideelle fordomme og det tror jeg.. 17 

I: Ja. Og det var heller ikke fordi, vi skulle ud i en lang diskussion om det i hvert fald.  18 

I2: Nej. 19 

JG: Men nu har han da, indtil videre sørget for at han har 2/3 løn frem til, at dommen bliver anket ik’. Til 20 

den bliver afgjort. 21 

I2: har han det alligevel? 22 

JG: Ja, du skal da ikke tro, at han gør det for hundens skyld.  23 

II2: Nejnej, det sagde han jo også. 24 

JG: Grunden til at han anker, det er kun grundet en ting. Det er at så slipper han for, at hans 25 

tjenestemandssag bliver afgjort.  26 

I2: Nå. Okay. 27 

JG: Så har han 2/3 løn, indtil det bliver afgjort i landsretten.  28 

I: Nå ja, men det er jo også smart. 29 

I2: Han tjener jo masser penge ved siden af. 30 

JG: Der er ingen tvivl om, at der er i hvert fald noget markedsføring i forhold til hans lille cykelforretning. 31 

I2: Ja hans cykelforretning, ja. Min mand er politibetjent oppe i Nordsjælland. 32 

JG: Ja, ja, ja. 33 
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I2: Så.. 1 

I: Så han ved, hvad der ... 2 

I2: Han ved hvad der, hvad der rører sig. Men han sagde faktisk netop, at at det der med at følge sin egen 3 

kreds på Facebook, det kan han jo så gøre oppe med Nordsjællands. Det synes han er rigtig rart. 4 

JG: Ja. 5 

I2: Faktisk for at kunne gå ind sådan, hvis man ikke lige er så opdateret med, men hvad skete der egentlig 6 

der. Så det, det syntes han var rigtig rart. At de selv kan gå, altså gå ind og like ik’.  7 

JG: Det korte af det lange er, at vi ved jo, vi ved at der er rigtig rigtig mange politifolk, som liker og følger og 8 

alt muligt andet. Men vi forsøger på ingen som helst måde at følge med i det, eller finde ud af han og han 9 

og hende og hende er politier. Det gør vi ikke. 10 

I: Men jeg arbejdede i en virksomhed, øhh ja i en tøjvirksomhed, som kom på Facebook. Der opfordrede de 11 

alle internt i virksomheden til sådan at man. Så man ligesom kunne følge med i, hvad er ansigtet egentlig 12 

udad til, og hvad for nogle historier fortæller man og sådan. 13 

JG: Ja. 14 

I: Man blev selvfølgelig ikke straffet, hvis man ikke gjorde det, men… 15 

JG: Det har vi faktisk fra starten valgt ikke at gøre.  16 

I: Ja. Jamen det er jo også et valg. Det var bare interessant for os at vide sådan. 17 

JG: Og det er jo meget sjovt, fordi den officielle holdning i politiet er jo meget, meget i uoverensstemmelse 18 

med politiforbundets holdning. Fordi politiforbundet kan jo slet slet ikke se, hvorfor vi skal være på sociale 19 

medier.  20 

I2: Men samtidigt sidder de, ville de ikke lige lave deres egen Facebook profil? Det læste vi. 21 

JG: Sådan er der jo så meget. 22 

I2: Læste vi ikke lige det der med, det der dobbeltmoralske i at, at de pludselig havde kritiseret at 23 

Rigspolitiet gjorde det, og nu ville de også gerne lave deres egen. 24 

JG: Sådan er der så meget. 25 

I: Ja det er noget helt andet 26 

I2: Man kan godt skifte holdning eller standpunkt. 27 

JG: Men altså den tidligere formand for politiforbundet, Peter Ibsen, har i øvrigt over flere omgange i 28 

kronikform sagt et eller andet i retning af at, Rigspolitiet bruger mere og mere tid på strategisk 29 

kommunikation og på Facebook, i stedet for at være på gaden og fange forbrydere.  30 

I2: Det snakkede vi faktisk også med fokusgruppen om, det der med om de kunne føler at Politiet kunne 31 

bruge deres tid på andre ting. Altså hvor det bliver… Altså bliver der taget en betjent fra gaden for at I kan 32 

sidde og være på de sociale medier. 33 
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JG: Svaret er nej. 1 

I2: Ok, det er bare… 2 

JG: Svaret er nej. Ømm, der går jo ikke en eneste en eneste politibetjent fra gaden for at vi kan være på de 3 

sociale medier, heller ikke ude i politikredsene. Jeg tror man skal gøre det meget mere simpelt end som så, 4 

det handler om at følge med tiden.  5 

I2: Ja. 6 

JG: Øhh, og jeg tror, uden at det skal blive en polemik omkring politiforbundet og politiforbundets strategi. 7 

Politiforbundet har en ambition om at der skal være 2000 flere politifolk i 2020. Og det kan man spørge sig 8 

selv om, om det overhovedet er realistisk. Fordi det der i virkeligheden sker, det er borgernes forventning 9 

om hvordan man som myndighed bliver serviceret ændre karakter. Hvor man i gamle dagen gik ned på den 10 

lokale politistation, og fik ordnet sine politi forretninger, så forventer man altså at man kan betjene sig selv 11 

hvor og hvornår man er. Altså den del hører helt klart også med til de sociale medier. Øhh, et af de 12 

projekter vi har i støbeskeen i forhold til Nordsjællands politi, det er vi i hvert fald på pilotprojekt stadie, 13 

tager en eller to servicecenter-medarbejdere ud, og så i stedet for at de sidder og betjener telefoner, så kan 14 

borgerne tweete med dem i stedet for. Og man kan sige at, den gode nyhed i det er i virkeligheden, at hvor 15 

man i dag har en én til én relation med telefonmedarbejder, med en borger der ringer ind og stiller et 16 

spørgsmål, så får vi nu lige pludselig en én til mange relation, fordi vi ved at 70% af de henvendelser vi får i 17 

servicecenteret, det er de samme. 18 

I: ja. 19 

JG: Så, på den lange bane, så sparre vi helt klart mennesker i servicecentrerne og vi betjener borgerne 20 

bedre, og vi får frigjort nogle ressourcer, som vi kan bruge til det, vi i sidste ende bliver målt på nemlig 21 

politifaglig arbejde, ik.  22 

I: Ja. 23 

JG: Så Facebook og Twitter er helt klart også en del i den digitale strategi. Så hvis jeg havde haft mulighed 24 

for at sige to ting, så havde den anden del, altså vi er underkastet lige som alle andre offentlig myndigheder 25 

den her 80% offentlige digitaliseringsstrategi. Når vi kommer til udgangen af 2015, så skal 80% af alle 26 

henvendelser mellem borgere og os ske digitalt.  27 

I: Ok, den er I også under. 28 

JG: Så det kigger vi selvfølgelig også på, hvordan kan vi bruge Facebook og Twitter og hvad der ellers måtte 29 

være af sociale medier eller digitale platforme, til booste den der digitaliseringsstrategi.  30 

I: Ok. Og det er også ok, i forhold til alle dem der ikke er på… Altså for eksempel ældre mennesker der ikke 31 

bruger computer og sådan. 32 

JG: Virkeligheden er jo den, at de bliver færre og færre. 33 
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I: Ja. 1 

JG: Dem bliver vi jo også nød til at holde fast ved. Ømm, men ja. Men det at der er en meget stor 2 

procentdel af befolkningen, der kan betjene sig selv, det gør jo altså også, at der bliver et overskud til at 3 

betjene dem, der måske har svært ved at betjene sig selv. Men som jeg sagde før, over de sidste 3 måneder 4 

er der noget der ligner 97% af den voksne danske befolkning, som har brugt mobiltelefoner. Så selvom man 5 

er 85 år kan man altså også godt bruge mobiltelefon. Hvis vi prøver at kigge på udviklingen når vi snakker 6 

sociale medier, ja det bliver mindre og mindre jo ældre man bliver, men der er trods alt også, selvom man 7 

er +75 folk der bruger sociale medier.  8 

I: Ja, der er nogen. 9 

JG: Og der er rigtig rigtig mange, som er begyndt at bruge diditale selvbetjeningsløsninger, altså PC bank og 10 

hvad det nu eller hedder.  11 

I: Ja. 12 

JG: Fredensborg kommune har valgt at gøre det meget simpelt, hvis du skal skrive brev til Fredensborg 13 

Kommune og det er uanset hvor gammel du er, så er der kun en henvendelseskanal, og den hedder e-post. 14 

I: Ja. 15 

JG: Og hvis du ikke selv kan finde ud af det, så må du få nogle til at hjælpe dig.  16 

I: Ja altså min morfar han ejer ikke en computer. 17 

JG: Nej. 18 

I: Han kan lige finde ud af at finde en navn i telefonbogen på sin mobil og så ringe. Han kan intet andet end 19 

så også lige at tænde for sit fjernsyn. 20 

I2: Altså jeg har en farmor der både skriver mails og alt muligt.  21 

I: Ja det er altså meget forskelligt.  22 

JG: Men vi går jo i gang med at, introducere den digitale straffeattest her til efteråret.  23 

I2: Når det var da smart. 24 

JG: Sådan så man er fri for at skulle ned på den lokale politistation, når man skal have fat på en 25 

straffeattest. Og noget af de vi selvfølgelig bruger tid på det er at, sørge for at dem som sidder ude på 26 

politistationerne, at de ikke bare siger til folk, hvad der er nogle af de der lidt ældre politibetjente der godt 27 

kan finde på, ”gå da hjem og ordne det selv”, men at de for det første får en folder i hånden og at der er 28 

nogle terminaler, hvor man lige kan tage fru. Hansen, hvis hun ikke har prøvet det før, og gå hen og sige 29 

”prøv lige at se, du har et nemid”, ”så kan du taste dit nemid og så gør du sådan og sådan”. Altså hjælpe 30 

folk med at være selvhjulpne.  31 

I: Ok, ja. 32 

I2: Så tror jeg egentlig også bare at det var det sidste. Der på side 3. 33 
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I: Når ja, så var det at hvis vi godt måtte få indsigt i nogle af jeres fakta. Det var vi lidt interesseret i. 1 

JG. Jo, men kan vi ikke aftale, det på den måde at jeg har din e-mail adresse… 2 

I: Ja.  3 

JG: At jeg sender vores for analyse, vores slutevaluering, og så vores oprindelige strategi? 4 

I: Jo. 5 

JG: Som ser meget anderledes ud i dag. Og så kunne jeg også sende den her interne politik i forhold til 6 

politierne.   7 

I: Ja det ville være rigtig interessant for os at kigge på. 8 

JG: Der er i hvert fald de date, der sådan umiddelbart ligger for, ik.  9 

I: Jamen det er også det ik. Vi skal bruge… Og det er meget rart at vide for os jo, kommer I ud til dem I siger 10 

og vil og sådan noget. 11 

I2: Ved du for eksempel hvad gennemsnitsalderen for folk der liker jer på Facebook for eksempel?  12 

JG: Ja det ved jeg. 13 

I2: hvor er vi henne? 14 

JG: Ja jeg kan ikke huske det.  15 

I2: det er netop det der med, om det kun er folk fra København eller er det folk på 25 eller er det mest 16 

kvinder der liker… 17 

JG: Det kan I faktisk se i den slutevaluering. 18 

I2: Kan man se det på den, jamen det er jo super. 19 

JG: Det er faktisk meget sjovt, fordi vi har jo to Facebookprofiler, vi har Nordsjælland og vi har Rigspolitiets. 20 

Og øhh, aldersprofilen i Nordsjælland er noget ældre end den er for Rigspolitiet. Det kan man så fundere 21 

over, hvorfor det hænger sådan sammen. 22 

I2: Ja og det er netop sådan nogle vi synes var meget sjove at se på. 23 

JG: Men i det hele taget er profilerne meget forskellige, også hvis man går ind og ser på, hvor mange gange 24 

kan man tåle at poste indlæg på væggen i løbet af et døgn. Der er det Nordsjællandske publikum noget 25 

mere utålmodige, hvis man ser på brugerarrangement hvis man går fra en til to så går det sådan her… Vi 26 

skal op til 3 til 4, det er først når vi går fra nummer 3 til nummer 4 at vi får et kæmpemæssigt frafald. 27 

Hvornår det er på uge og på hvilke tidspunkter af døgnet, det er meget forskelligt fra politikredsen og så til 28 

os. Men vores aldersprofil er noget yngre. 29 

I: Ja. Også noget hvilke… Vi har i hvert fald siddet med hver vores virksomheders Facebook. Det der med 30 

hvad for nogle opdateringer der gør at ens likes stiger. Altså ens generelle likes stiger. 31 

JG: Billeder! Billeder, billeder, billeder. 32 

I: Ok. 33 
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JG: Hehe, det er meget simpelt. Men det vil også fremgå. Men hvis I savner noget, så må I bare lige skrive til 1 

mig. Så sender jeg jer resten. 2 

I: Ok, super. Det ville være perfekt, hvis vi også kunne kigge på det. Det var super du ville snakke med os jo. 3 

1000 tak!   4 
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BILAG 3 SPØRGESKEMA MED BESVARELSER 
 

Køn: 

 

Hvad er din alder? 

 

Hvilken region er du bosiddende i? 

 

Hvad er din holdning til politiet som helhed? 
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Hvilke af disse sociale medier benytter du? 

 

Vidste du at politiet er på Facebook? (Eksempelvis ved enten at have set andre like siderne, 
opdateringer eller du selv liker) 

 

Er du fan af politiet på Facebook (Politiet og/eller en politikreds)? 

 

Kunne du finde på at blive fan af politiet på Facebook? 

 

Vidste du at politiet er på Twitter? (Eksempelvis ved at have set dem på Twitter, eller du selv 
følger dem) 

 

Følger du politiet på Twitter (Politiet og/eller en politikreds)? 
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Kunne du finde på at følge politiet på Twitter? 

 

Hvad er din tanke omkring at politiet er til stede på Facebook og Twitter? 

 

I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At politiet informerer 
om trafikforhold, sikkerhed og andre praktiske informationer 

 

I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan komme i 
dialog med politiet 
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I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan følge med i 
hvad politiet laver "til hverdag" 

 

I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan hjælpe 
politiet med at finde blandt andet forsvundne og eftersøgte personer 

 

I forhold til at like politiet på Facebook, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan henvende 
mig til politiet på deres væg med spørgsmål og få svar 

 

I forhold til at følge politiet på Twitter, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At politiet informerer 
om trafikforhold, sikkerhed og andre praktiske informationer 

 



 

Side 5 af 7 
 

I forhold til at følge politiet på Twitter, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan komme i 
dialog med politiet 

 

I forhold til at følge politiet på Twitter, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan følge med i 
hvad politiet laver "til hverdag" 

 

I forhold til at følge politiet på Twitter, hvor vigtigt er følgende så for dig: - At jeg kan hjælpe 
politiet med at finde blandt andet forsvundne og eftersøgte personer 

 

Når du tænker på at politiet benytter sig af Twitter og Facebook, hvilken af disse holdninger har du 
så i højere eller i mindre grad: - At politiet er på Twitter og Facebook er for kommercielt 
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Når du tænker på at politiet benytter sig af Twitter og Facebook, hvilken af disse holdninger har du 
så i højere eller i mindre grad: - At politiet er en moderne offentlig myndighed 

 

Når du tænker på at politiet benytter sig af Twitter og Facebook, hvilken af disse holdninger har du 
så i højere eller i mindre grad: - At politiet kan bruge sin tid på andre ting 

 

Når du tænker på at politiet benytter sig af Twitter og Facebook, hvilken af disse holdninger har du 
så i højere eller i mindre grad: - At dialogen mellem politi og borgere forbedres 

 

 
      Når du læser følgende udsagn fra politiet, synes du så det er positivt eller negativt, at politiet 
bruger ressourcer (mandetimer, penge) på Twitter og Facebook: 
     
 
 
     
      ”Vi forventer, at en politikreds skal bruge i størrelsesordenen 13-15 timer/uge i drift af 
Facebook og omkring 200 timer for at komme i gang. På Twitter skal en politikreds formentlig 
bruge op til 50 timer for at komme i gang og derudover 3-5 timer/uge i drift. Og det er vel at 
mærke timer, som ikke forsvinder andre steder.” 
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Samlet status 
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BILAG 4 INTERVIEWGUIDE TIL FOKUSGRUPPER 
 

Start med tak! Glad for at de frivilligt har meldt sig. 

Fortæl hvem vi er og hvad formålet med vores opgave og fokusgruppen er. 

Vi præsenterer os selv og hvilke roller vi har – hvem stiller spørgsmål og hvem observerer og skriver ned. 

Informanter præsentere sig selv: navn, alder og hvor de bor. Bruger de facebook eller twitter/ begge? 

”Liker” de eller følger de politiet på et af medierne. (lav skema for at få overblik) 

Hvordan fungere det – alle har ret til at tale og alle synspunkter er vigtige og relevante. Husk at lyt til 

hinanden. Men man må meget gerne diskutere og være uenige. Vi vil bare have I er ærlige, intet er rigtigt 

eller forkert. Hvis der er et spørgsmål I ikke ønsker at svare på må man godt sige det. 

Anonymitet, hvordan bruges jeres udtalelser, (opbevaring af data). 

Har I input/tanker bagefter tager vi gerne i mod det. 

Fortæl dagsorden for spørgeguiden:  

(Note: Indledende spørgsmål, hvad I synes om det generelt, specifikt twitter og facebook, 

opdateringer/tweets, specifikke spørgsmål) 

 

Indledende spørgsmål: 

 Hvad er jeres holdning til politiet? Og er der en særlig grund til enten en positiv eller negativ 

holdning... (Alle SKAL svare) 

 Hvad er politiets vigtigste opgave? 

 

 Hvad synes I om at politiet er begyndt at brug de sociale medier Facebook og Twitter til at 

kommunikere med borgerne? 

 Normalt er det virksomheder der bruger facebook og twitter til at skabe et bedre omdømme 

(branding af deres produkter og service). Politiet er en statslig myndighed med magt og som er 

underlagt lovgivningsmæssige restrektioner. Er det så for kommercielt at politiet er på de sociale 

medier? 

 (Kan politiet kalde sig et brand?) Kan man virkelig være fan af politiet? Ligesom man er fan af Ben 

and Jerrys eller et band. 

 

Fortæl om forskellen på hvad man bruger Facebook og Twitter til (hvordan fungerer det): 

VI vil først gerne høre hvad I synes, og derefter vil vi fortælle hvordan de bruger det. 

 Hvis I kunne bestemme hvad Politiet skulle bruge de sociale medier til; Hvad skulle det så være? 

Hvilke opdateringer/historier vil I synes var interessant og relevant for Politiet at komme med? 
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 Vil jeres holdning til dem kunne påvirkes af at de bruger de sociale medier? 

(Eller har den ændret sig hvis i ”liker” dem i forvejen?) Til det bedre? Hvad skulle de gøre? Kunne 

den førte kommunikation ændre noget (evt. specielle opdateringer)? 

 Får de så generelt et andet omdømme (bedre) ved ikke kun at være den ”løftede pegefinger” og 

”loves lange arm”? 

 Hvordan skal de skrive (hvordan skal sproget være)? Er det ok der er humor og at der bliver brugt 

facebook/twitter sprog? Eller skal det være mere formelt? (Giv eksempler på opdateringer, 

specielt Twitter under Distortion) 

Vis eksempler på opdateringer på Facebook. 

Nr.1 – ny bil – linkes 3003 – delt 791 

Nr. 2 – overfaldsmænd anholdt – likes 4702 – delt 595 

Nr. 3 – narkokontrol – likes 1129 – delt 563 

Nr. 4 – jeg plejer (humor) – likes 942 – delt 54.  

 Hvad synes I om at man ikke kan skrive på deres væg? (Info om hvordan det fungerer) Fordele og 

ulemper? (hvad tror I der ville ske hvis man pludselig kunne skrive på væggen?) 

 Politiet lægger selv meget vægt på at de bruger de sociale medier til dialog. Nu hvor I har hørt 

mere om det og set deres opdateringer, synes I så der er tale om dialog?  

 Kunne de bruge deres tid på andre ting? Vigtigere ting? Eller er det en normal udvikling at politiet 

bruger sociale medier lige som ”alle andre”? 

 Hvad med folk som ikke er på Facebook og Twittter? De har jo ikke mulighed for at få disse 

informationer. Er det i orden? Når det er politiet (myndighed) burde alle så ikke have lige adgang til 

politiets informationer?  

 

Buzzword vi skal lægge mærke til: 

Kan politiets brug af de sociale medier skabe mere tillid mellem borgerne og politiet? 

Mener I det gør at politiet kommer i øjenhøjde med borgerne? 

Giver det mere nærvær?  

 

Det er holdninger vi undersøger (holdningsniveau). Evaluering af kvantitativ. 

 

Stort krav til vores refleksivitet når vi kender folk.  
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BILAG 5 OPDATERINGER OG TWEETS TIL FOKUSGRUPPERNE 

 

FACEBOOK OPDATERINGER 
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TWEETS 
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BILAG 6 BRANDINGFIGURER 
 

FIGUR 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning af Hansen 2012, s. 88 

 

 

FIGUR 2  

 

Kilde: Egen tilvirkning af Hansen, 2012, s. 36 

Ethosmiks 

Image Omdømme 

Negativt 
ethos 

Positivt 
ethos 
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BILAG 7 AKTANTMODEL 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilblivelse ud fra Fog et al., 2002, s 41 

Giveren 

Politiet 

Objekt/mål/ 

målgruppe 
Modtageren 

Hjælper 

Politi/Borgerne 

Subjekt/Helt 

Politi/Borgerne 

Modstander 

De kriminelle 
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BILAG 8 BERETTERMODELLEN 
 

 

 

  

Kilde: Litteraturens Huse, Hentet den 2. september 2013 fra 

http://ibog.litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1091 

 

http://ibog.litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1091
http://ibog.litteraturenshuse.systime.dk/fileadmin/filer/ubeskyttede_filer/hoejbilleder/Berettermodellen.png


Side 1 af 13 
 

BILAG 9 POLITIETS FACEBOOK OPDATERINGER 
 

1. Politiet i øjenhøjde 

a. Hverdagsinformationer: 

 

1506 likes, 136 kommentarer, delt 165 gange 
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b. Humoristiske opdateringer  
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726 likes, 54 kommentarer, delt 107 gange 

 

 

661 likes, 64 kommentarer, delt 139 gange 
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c. Den gode historie:  

 

 

3420 likes, 244 kommentarer, delt 446 gange 
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1786 likes, 178, kommentarer, delt 228 gange 
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2. Politiet yder service 

a. Information om regelændringer: 
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b. Kampagner:  
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3. Vi hjælper politiet 

a. Efterlysninger: 
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BILAG 10 POLITIETS TWEETS 

 

1. Politiet i øjenhøjde 

a. Humor 
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b. Dialog 
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2. Politiet yder service 

a. Trafikinformationer 

 

 



Side 11 af 23 
 

 

 

 

 

 

 



Side 12 af 23 
 

 

 

 

 



Side 13 af 23 
 

 

 

 

 

 
 

b. Events 
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c. Information om regelændringer 

 

 

 

 
 

d. Døgnrapporter 
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3. Vi hjælper politiet 

a. Borgerinvolvering til opklaring 
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BILAG 11: INTERVIEWGUIDE JENS GREGERSEN 
 

Mange tak for at du havde tid og lyst til at deltage i et lille interview med os. Det er en stor hjælp 

til vores speciale. 

Vi hedder Jane og Maj og vi læser cand.merc.kom. Vi er godt i gang med vores speciale omkring 

politiet på de sociale medier men vi har stadig nogle ting som vi håber du kan besvare for os. Vi te 

dig problemformuleringen i sidste uge men vi kan lige nævne den igen: 

Ud fra et brandingperspektiv, hvorfor er det så interessant for politiet som statslig myndighed at 

benytte de sociale medier som en ny kommunikationskanal til borgerne? Og hvilken betydning har 

denne kommunikation på dialogen og relationen mellem borgerne og politiet? 

 

Maj stiller spørgsmål, og Jane skriver ned og supplerer hvis der er noget. Er det okay vi optager 

interviewet med diktafon? 

 

1. Hvad er selve social media strategien (vi har læst jeres online strategi, men den nævner 

ikke specifikke formål med de sociale medier)? Er der forskellige formål med Facebook og 

Twitter? Skal de bruges på samme måde? Skal de supplere hinanden? 

2. Hvem er målgruppen? (alder, køn osv) – Hænger det sammen med hvem der rent faktisk 

følger og ”liker” jer? 

3. Er det også meningen at nå ud til de kriminelle? Og kan man det gennem de her medier? (i 

forhold til omdømme) 

4. Bliver der tænkt over hvilke historier som skal på de to medier? Altså hvilke slags historier 

som skal repræsentere politiet og den overordnede politi historie? 

 

 

5. Hvis du kun må nævne med en ting, hvad er så den primære grund til I gik på de sociale 

medier? 

6. Mener du at det passer til organisationen Politiet at bruge de sociale medier? Især når 

Facebook og Twitter tit ses som kommercielle medier? 

 

7. Mener du politiet kan betegnes som et brand? –  

8. Alle ved hvem politiet er – hvorfor er det så vigtigt at brande jer selv?  

a. Er det nødvendigt at få Hr. og Fru. Danmark til at kunne lide jer bedre? 
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9. Mener I selv, at det ændrer noget i relationen mellem jer og borgerne, at I er til stede på 

de sociale medier? (hvordan) Kan det mærkes på resten af organisationen? (folk der tager 

imod henvendelser, betjentene på gaden osv.) Kender I folks/borgernes reaktioner? 

 

10. Nu har vi læst meget i jeres kommunikationsstrategier omkring dialog og læst en del 

litteratur omkring det – mener du, at der er dialog på jeres Facebook? 

11. Hvorfor svarer I ikke folk tilbage på deres kommentarer på Facebook? Vi har fulgt meget 

med i de små samtaler, og vi ved godt, at der er mange, der ikke skriver ting, som skal 

svares på, men nogle mennesker skriver konkrete spørgsmål, som de gerne vil have svar på 

(eksempelvis da I lagde op omkring at man kunne tilmelde sig til politiskolen, så var der 

mange som spurgte ind om hvor man så kravene osv)  

12. Hvorfor er der dialog på Twitter? Og hvorfor er I begyndt på det?  

 

13. Vi har læst i en af dine artikler på K-forum at der er lovmæssige grunde til at væggen på 

Facebook er lukket, da det bliver set som en borger henvendelse. Hvorfor er det så ikke en 

henvendelse når de kommer med kommentarer til opdateringer på Facebook og svarer på 

jeres tweets.  

 

 

14. Er der interne retningslinjer for sprogbruget på Facebook og Twitter? Vi har observeret at 

der bliver brugt meget humor på Twitter i diverse slags opdateringer. 

 

15. Er I ikke bange for at I mister kontrollen? (buttom up kommunikation på facebook, 

brugerne har magten) 

 

16. Gør det noget for den almene betjent at I er tilstede på de sociale meder? Forankret i 

organisationen (internt) 

a. Opfordrer I betjente og andre ansatte at like politiet på Facebook og Twitter, sådan 

så alle er opdaterede, om hvad der foregår? 
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