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Hvordan arbejder politiets efterforskere med sociale medier i 

efterforskningsarbejdet? Hvordan opfatter efterforskere selv 

de vilkår, som de arbejder under, når de anvender informa-

tioner fra sociale medier i efterforskninger? Og hvad er der 

ifølge efterforskerne behov for fremadrettet at sætte fokus 

på? Det var nogle af de centrale spørgsmål, vi stillede i en 

kvalitativ undersøgelse, som blev foretaget i Danmark og 

Sverige i 2019.

 Undersøgelsen inkluderer otte gruppeinterviews med 27 

efterforskere fra otte politikredse i Danmark og Sverige. Vi 

rapporterer her de overordnede linjer og resultater af un-

dersøgelsen fra både den svenske og den danske del, og de 

svenske citater er oversat til dansk.

 Formålet med denne udgivelse er at give et indblik i, hvor-

dan efterforskere opfatter og arbejder med informationer 

fra sociale medier med henblik på at give et konstruktivt 

fundament for fremtidig udvikling og implementering af un-

dervisning, retningslinjer m.m.

SÅDAN BLIVER SOCIALE MEDIER BRUGT
Alle adspurgte informanter i såvel Sverige som Danmark 

anvender sociale medier i efterforskninger på daglig basis 

og som en standardprocedure i forbindelse med efterforsk-

ningsarbejdet. Informanterne udtrykker, at informationer fra 

sociale medier udgør et anvendeligt supplement til andre 

informationskilder, og alle udtrykker nødvendigheden af at 

være til stede på sociale medier.

Størstedelen af informanterne anvender primært Facebook 

som informationskilde, og de fleste udtrykker, at de over-

vejende anvender Facebook til at få indblik i relationer, til 

identifikation af personer via fotos og til identifikation af 

målpersonernes geografiske placeringer. Hermed anvendes 

informationer fra sociale medier i overvejende grad som 

baggrundsviden i efterforskninger men sjældnere som bevis 

til brug i retten. Der er dog stor forskel på, hvad informatio-

ner fra sociale medier anvendes til afhængig af, hvilke type 

af kriminalitet, der efterforskes. Nogle af informanterne ef-

terforsker kriminalitet, der primært finder sted på internettet 

eksempelvis hæleri, had- og demokratiforbrydelser og sek-

suelle overgreb mod børn. Anvendelsen af sociale medier i 

disse typer af efterforskninger adskiller sig fra det generelle 

billede, og i flere af disse sager, nævner informanterne, at 

informationer fra de sociale medier anvendes som bevis. 

SOCIALE MEDIER I POLITIETS 
 EFTERFORSKNINGSARBEJDE
– et fundament for fremtidig udvikling

  
Man kan sige, det er 
jo der folk de færdes i 

dag. Så det er jo også der, 
vi bliver nødt til at kigge.

  Informant 4, interview 2
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EFTERLYSNING AF PRAKTISKE RAMMER  
FOR ARBEJDET 
Taget i betragtning af hvor udbredt og værdifulde informa-

tioner fra sociale medier tilsyneladende er i efterforsknings-

sammenhænge, opfatter informanterne området som un-

derprioriteret både i forhold til uddannelsen af personalets 

digitale kompetencer, samt i forhold til de tekniske aspekter 

såsom adgang til stand-alone maskiner og VPN-løsninger.

 Samtlige informanter udtrykker et behov for bedre mu-

lighed for at kunne tilgå stand-alone maskiner til søgninger 

på sociale medier enten af hensyn til personlig eller operati-

onel sikkerhed og i særdeleshed for at sikre muligheden for 

  
Jamen jeg tror politiet skal sætte sig ned og tage det alvorligt. 
Politiet har et reelt stort behov for at være tilstede på de socia-

le medier og have de rigtige redskaber. Det er, som jeg drøftede, af 
hensyntagen til de forskellige algoritmer, så bliver vi nødt til at have 
noget der værner politiet. Sørger for at politiet ikke skal bruge private 
profiler. Der er vi nødt til at have de rigtige redskaber.

  Men der er også behov for at politiet har en profil, hvor vi kan 
kommunikere officielt måske, fordi meget af kommunikationen fore-
går også via Messenger, Facebook og Instagram. Men jeg kunne 
godt se et behov for, hvis vi skal bruge nogen og søge nogen, at vi 
kan tage kontakt via en politi-profil. 
Informant 3, interview 3

  
Hvis jeg bare kunne få de andre afdelinger  
op bare til et vist niveau, hvor hver afdeling 

bare havde måske en eller to stand-alone maskiner 
og en eller anden VPN løsning.

  Informant 1, interview 4

at efterforskeren kan opretholde en professionel distance til 

arbejdet som efterforsker. 

 Flere informanter udtrykker dog også, at tekniske sikker-

hedsforanstaltninger som VPN og stand-alone maskiner ikke 

kan stå alene, da man også skal have den rette viden og 

uddannelse, for at mindske risikoen for at fejle. Mange in-

formanter føler sig generelt udfordret ved at færdes digitalt, 

da den digitale verden rummer lige så mange udfordringer, 

som den rummer muligheder – også for de informanter, der 

har deltaget i det udbudte undervisningsforløb om eksem-

pelvis cyber crime og herunder anvendelse af sociale medier 

i efterforskninger. 
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dette og beskriver det som ubehageligt og potentielt proble-

matisk, hvis det har konsekvenser for en aktiv efterforskning.

 Enkelte foretager søgninger fra egne personlige Face-

bookprofiler, enten på grund af manglende viden om, de 

spor som efterlades, eller fordi der har været behov for at 

kontakte borgere direkte eksempelvis vidner og i et enkelt 

tilfælde en mistænkt i forbindelse med en voldtægtssag. 

Denne direkte kontakt beskrives ikke som en mulighed via 

eksisterende officielle Facebookprofiler for politimyndighe-

den, og flere informanter udtrykker ønsker om at kunne 

kommunikere med borgere via professionelle politiprofiler. 

 Nogle informanter oplever udfordringer i forhold til opret-

telse af falske profiler, fordi de mangler information om, hvor-

dan de skal gøre. Andre omtaler dette som uproblematisk 

– både i forhold til det praktiske og i forhold til det juridiske.

FALSKE PROFILER – FOR EN SIKKERHEDS 
SKYLD
Langt de fleste informanter anvender falske profiler, såkaldte 

avatars, som udgangspunkt for søgninger på Facebook. Når 

snakken falder på de største udfordringer forbundet med 

anvendelse af sociale medier i efterforskningssammenhæn-

ge, nævnes efterforskernes egen sikkerhed som et gennem-

gående tema. Informanterne udtrykker, at den primære be-

grundelse for at anvende falske profiler netop er for at sikre 

sig selv mod eksponering.

 Den personlig sikkerhed forbundet med søgninger fra fal-

ske profiler beskrives ved, at man dermed undgår at sætte 

spor fra sin private profil og ved, at man eksempelvis bliver 

foreslået venner, eller selv dukker op hos de personer, som 

efterforskerne søger på. Flere af informanterne, har oplevet 

  
Jeg tror da alle sammen, at vi til efter-
forskningsbrug har avatars (…)

  Informant 1, interview 2

  
Vi har, i den afdeling jeg er i, haft en avatar som vi har 
brugt på Facebook. Folk har godt været bevidste om, at 

de ikke skal bruge deres egen profil, men der er jo ingen tvivl 
om, at når min telefon ligger ved siden af det arbejde som 
jeg sidder og laver på en computer herovre (peger ved siden 
af telefonen), så lige pludseligt når jeg kommer hjem får jeg 
venneanmodninger af dem jeg har siddet og søgt på.

  Informant 2, interview 4
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AKTIVE AVATARS
Flere informanter anvender ikke blot de falske profiler til at 

foretage søgninger på åbne profiler for deres egen sikker-

heds skyld. Flere anvender ligeledes de falske profiler mere 

aktivt via venne- og gruppeanmodninger for at få indsigt i 

informationer, som ikke er offentligt tilgængelige. 

 Informanterne beskriver en forskel på, i hvilke efterforsk-

ningstyper venneanmodninger via falske profiler bibrin-

ger brugbare informationer, og dette holdes op i mod de 

omkostninger, denne metode har. Omkostninger beskrives 

overvejende som ressourcerne, der skal til for at vedligehol-

de de falske profiler på en måde, så de er troværdige, og 

hermed sandsynliggør accept af venneanmodninger fra mål-

personerne. Enkelte af de adspurgte informanter har eller 

har haft profiler, som er brugt aktivt til venneanmodninger 

eller i lukkede grupper i efterforskninger, og de fortæller om 

det krævende arbejde med vedligeholdelse.

 Det er dog langt fra alle informanterne, der rent faktisk 

anvender deres avatars aktivt. Mange holder sig til at søge 

passivt efter informationer på de åbne profiler. Der er flere 

grunde til, at de ikke anmoder om venskaber eller optagelse 

i grupper via falske profiler, og den overvejende begrundelse 

for dette er mangel på tid og ressourcer til at vedligeholde 

profilerne nok til, at de er troværdige. Andre mener, at den 

aktive brug af avatars i højere grad er en specialistopgave 

end en opgave for den almene efterforsker. Mange nævner 

derudover, at de ikke anvender deres avatars aktivt, da reg-

lerne og de juridiske rammer herom opfattes som uklare, og 

derfor opleves som behæftet med gråzoner, hvor man ikke 

vil overskride grænserne. 

  
Altså man kan tage noget af det her ‘trade craft’ 
fra agentvirksomhed, hvor man opbygger så vidt 

muligt en legende, som passer på det miljø man har lyst 
til at infiltrere. Det kræver tid og ressourcer at opbygge 
og vedligeholde den. Jeg tror da alle sammen, at vi til 
efterforskningsbrug har avatars, men har overhovedet 
ikke tid nok til at vedligeholde dem, på samme måde, 
som dem der rent faktisk skal infiltrere noget.

  Informant 1, interview 2
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Altså i dag der har vi jo action-cards og regler  
omkring alt muligt. Men jeg syntes, at det her  

område stadigvæk er lidt løst. I hvert fald for mig.

  Informant 4, interview 3

  
Jamen det er jo nok også det folk de måske kan 
føle som berøringsangst, i forhold til de her søge-

maskiner og sådan noget. At vi ikke kommer… Så vi 
ikke kommer i fedtefadet og mister vores job eller bliver 
sendt i ‘Duppen’ (Den uafhængige politiklagemyndighed). 
Jeg tror at det er ‘Duppen’ der afskrækker flest folk.  
Vil I ikke være enige i det? At vi ikke dummer os?

  Informant 1, interview 1

MANGLENDE RETNINGSLINJER
De fleste informanter udtrykker netop denne mangel på ty-

delighed i forhold til hvad man må, og hvad man ikke må 

efterforskningsmæssigt, og flere efterlyser mere klarhed. 

 Frygten for at fejle spiller en stor rolle for mange af infor-

manterne, når de bevæger sig rundt i digitale rum i efter-

forskningssammenhænge. Dette gælder både i forhold til 

frygten for at ødelægge igangværende efterforskninger, og 

frygten for at overtræde regler og lovgivning i forhold til 

indhentning af informationer fra sociale medier. 

 De fleste informanter opfatter det juridiske rammeværk 

for anvendelse af sociale medier, i særdeleshed for anvendel-

se af falske profiler, som uklare. Der er naturligvis stor forskel 

på vidensniveauet i forhold til det rammeværk, der omgræn-

ser dette arbejde – både i Danmark og Sverige. Enkelte af de 

adspurgte er såkaldte OSINT-specialister, der har helt styr på 

de juridiske rammer, mens andre er mindre bekendt med de 

styrende dokumenter selvom om flere har modtaget under-

visning via politiets interne kurser. 

 De uklare juridiske rammer bliver af flere informanter be-

skrevet som en gråzone, hvor alle der arbejder med efter-

forskning og bruger de sociale medier, skal navigere uden 

at bevæge sig ud i den del, der bliver sort. Informanterne 

deler sig i forhold til, hvordan man forholder sig til gråzo-

nen. Enten kaster man sig ud i de mere aktive måder at søge 

informationerne på fx via venneanmodninger og anmodnin-

ger om optag i lukkede grupper, ellers lader man helt være 

med at forsøge, og holder sig til passive søgninger på åbne 

profiler. 

 Nogle informanter fortæller, at de forsøger at overføre 
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politiloven fra den fysiske verden til den digitale verden, når 

de skal vurdere om konkrete søgninger overtræder reglerne. 

Andre beskriver grænsen ved interaktion eller kommunikati-

on med målpersonen, mens andre igen beskriver grænsen til 

agentvirksomhed ved, at man så at sige fletter sin identitet 

sammen med den falske profil. 

 I bund og grund handler disse beskrivelser om forståel-

se af, hvornår man som efterforsker går over grænsen og 

bevæger sig over i agentvirksomhed. Der findes forskellige 

udlægninger af grænsen, der alle på en eller anden måde 

omhandler distinktionen mellem at være aktiv og passiv i sin 

anvendelse. Ifølge flere informanter er det uproblematisk at 

blive en del af lukkede grupper eller profiler på baggrund af 

falske profiler, men de beskriver, at man ikke må foretage sig 

noget aktivt i disse grupper. 

 Ifølge flere af informanterne forstår de derfor grænsen 

for agentvirksomhed ved interaktion (fx et opslag i en grup-

pe) og kommunikation (i en gruppe eller direkte med mål-

personer), hvor man aktivt udgiver sig for at være den falske 

person, men grænsen beskrives også som uklar (enkelte ud-

trykker dog bevidsthed om, at der findes en vejledning om 

brug af avatars på dansk politis intranet). 

 For at imødegå informanternes opfattelse af gråzoner 

omkring de juridiske rammer udtrykker de alle et ønske om 

tydeligere retningslinjer for anvendelse af sociale medier i 

efterforskningssammenhæng. Sådanne retningslinjer skal 

både adressere, hvordan man opretter, vedligeholder og 

bruger sine avatars aktivt og passivt, samt hvad man må og 

ikke må i digitale rum. Det nævnes desuden, at Politihånd-

bogen Værd at vide med fordel kunne opdateres i en dansk 

kontekst til at omhandle politiets digitale færden. 

 Yderligere nævner informanterne behov for øget uddan-

nelse og vedligeholdelse af uddannelsen for at de på bedste 

vis er i stand til at søge informationer på de sociale medier 

og samtidig er i stand til at sikre sig selv, efterforskningerne 

og borgernes retssikkerhed. 

  
Ja det er jo meget svagt reguleret fra politimyn-
digheden, men hvis du skal interagere, så må du 

være i en speciel sikkerhedskategori og have en spe-
cialuddannelse. Ellers for andet end bare at indhente 
informationer – det kan alle gøre – men skal du ud og 
interagere, så har du taget et skridt længere.

  Informant L, Interview 6

  
(…) lige så snart du begynder at flette 
din profil sammen med din identitet,  

så er det at du laver agentvirksomhed.

  Informant 1, interview 4 



  
Altså hvis du beder om at blive lukket ind i et rum 
og de vælger at lukke dig ind, så må du heller ikke 

foretage dig andet. Hvis det er et rum du kommer ind 
i, og du ved der foregår noget kriminelt, så må du ikke 
foretage dig noget aktivt. Men du må godt observere.

  Informant 3, interview 3

  
Så der er en meget klar skillelinje  
for hvad vi må og ikke må, og så er 

der en gråzone som vi arbejder under.

  Informant 1, interview 4

9
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FREMTIDIGE OVERVEJELSER
Undersøgelsen påpeger, at informationer fra sociale medier 

er kommet for at blive i efterforskerens værktøjskasse. Den 

belyser dog også nogle konkrete udfordringer ved politiets 

brug af sociale medier i efterforskningssammenhænge. I 

kølvandet på disse pointer følger større og mere komplice-

rede spørgsmål om eksempelvis, hvorvidt sociale medier bør 

udgøre en specialistopgave, som skal ligge hos de særlige 

OSINT-eksperter, eller om det er en generalistopgave, som 

alle skal kunne løfte. 

 Flere nævner et ønske om øget fokus på mulighedsbetin-

gelserne for at kunne opretholde en professionel distance 

som efterforsker, idet man ofte bevidst eller ubevidst kom-

mer til at blande sin personlig profil med sit virke som ef-

terforsker. Spørgsmålet er så, hvordan den professionelle 

distance kan sikres? Flere tekniske ressourcer og uddannelse 

er ét fokusområde, men et andet område kan eventuelt ud-

gøres af ny anvendelse af professionelle politiprofiler, som 

muliggør kommunikation med borgere uden anvendelse af 

falske profiler.

 Yderligere rejser undersøgelsen spørgsmål om, hvad der 

er privat, og hvad der er offentligt i digitale rum. Stort set 

alle informanter opfatter det som uproblematisk at søge på 

åbne profiler, uanset om det er mistænkte, potentielt inte-

ressante målpersoner i en konkret sag, personer med relati-

on til disse målpersoner eller helt andre borgere.

 Diskussionen om digital adfærd for myndighedspersoner 

er ikke overstået, men den må fortsat rejses. Denne un-

dersøgelse tydeliggør eksempelvis, at venneanmodninger 

via falske profiler af mange af informanterne opfattes som 

gængs adfærd for alle efterforskere, og den primære grund 

til at færre gør brug af denne metode er, at det praktiske 

set er en ressourcekrævende opgave. Spørgsmålet er, om 

venneanmodninger fra falske profiler faktisk udgør et brud 

på myndighedsudøverens sandhedsforpligtelse, og dermed 

bør opfattes uden for den acceptable gråzone for ordinære 

efterforskere? Disse spørgsmål står til diskussion, og vi hå-

ber, at denne udgivelse kan være med til at sætte fokus på et 

område, som trænger til opmærksomhed på flere niveauer. 

BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN
Undersøgelsens empirigrundlag udgøres af otte gruppeinter-

views i otte politikredse i Danmark og Sverige. De otte kredse 

er geografisk spredte og forskellige i størrelse. I alt har vi 

interviewet 27 informanter. Informanterne har forskellig er-

faring og kompetencer fra forskelligartede efterforskningsty-

per fx indbrud, hæleri, vold, organiseret kriminalitet, had- og 

demokratiforbrydelser m.m. Vi har dog så vidt muligt bevidst 

forsøgt at undgå informanter, der udgør OSINT-specialister 

for at få et bredt indblik i den generelle efterforskers syn på 

anvendelse af informationer fra sociale medier. 

 Undersøgelsen er udført af Kira Vrist Rønn, Thomas Skou 

Roer, Carl Ursing og Christian Meng fra Københavns Pro-

fessionshøjskoles afdeling for Katastrofe- og Risikomanage-

ment med finansiel støtte fra NordSTEVA (Nordic Centre of 

Excellence for Security Technologies and Societal Values) og 

med faglig sparring fra Bjørn K. Rasmussen, der har udført 

en lignende undersøgelse i Norge. 
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