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Abstrakt 
Författare: Ruohonen, Heini Årtal: 2019 
Arbetets titel: Konsten att samarbeta – en studie om myndigheternas samarbete 
med digitala volontärer 

 

Avhandling för magisterexamen i statskunskap med masskommunikation Sidantal 
(tot.): 97 

Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi  

Abstrakt: 
Den digitala och teknologiska utvecklingen har fört med sig nya inslag inom 
krishantering och kriskommunikation. I och med utvecklingen har också en ny 
form av volontärskap uppstått: digitala volontärer. I stället för att åka till 
krisplatsen för att hjälpa till, erbjuder de digitala volontärerna sin hjälp online 
på sociala medier genom att samla, verifiera och distribuera information som 
sprids där av både medborgare och myndigheterna. Digitala volontärers 
innovativa karaktär kunde göra dem en värdefull resurs för myndigheterna i 
krishanteringen. 
 
De har blivit ett bekant fenomen i olika delar i världen men i Finland vet man 
väldigt lite om dem. Därför är syftet med denna avhandling att kartlägga 
finländska myndigheters uppfattningar, erfarenheter och kunskap om digitala 
volontärer samt hur ett samarbete med volontärerna kunde se ut och fungera ur 
organisationens synvinkel. 
 
Forskningsfrågorna i avhandlingen är att utreda vilka erfarenheter de finländska 
myndigheterna har av digitala volontärer, vilka för- och nackdelar de ser med 
det eventuella samarbetet och vilka strategiska förutsättningar de har för ett 
samarbete. Metoden som används är kvalitativ forskningsmetod med 
semistrukturerade intervjuer. Materialet samlades in våren 2019 och utgörs av 
sex intervjuer med åtta informanter. De finländska myndigheterna som 
intervjuades arbetar i Österbotten, Åbo eller Helsingfors. Materialet har 
analyserats enligt induktiv innehållsanalys. 
 
Resultaten från det insamlade materialet visar att de finländska myndigheterna 
har väldigt lite om alls någon erfarenhet av digitala volontärer. De är ändå 
positivt inställda till dem och kunde tänka sig delegera informationsrelaterade 
uppgifter åt dem i krissituationer och utanför. Samtidigt anser de att 
utmaningarna med förtroende och bristande kunskap behöver lösas före ett 
samarbete mellan myndigheterna och volontärerna kunde vara möjligt.  
 
Slutsatser som kan dras utgående från studien är att det finns potential för 
digitala volontärer att bli en del av myndigheters officiella krishantering men 
på vilket sätt och när är ännu oklart. Myndigheternas krav på förtroende och 
kunskap står i vägen för att spontana digitala volontärer kunde bli en del av 
krishanteringen. 

 

Sökord/indexord/nyckelord: digitala volontärer, volontärskap, 
kriskommunikation, krishantering, sociala medier, myndigheter, samarbete, 
informationsspridning 
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1 Inledning 
 

Kriser och katastrofer runtom världen är inget nytt för mänskligheten. 

Naturkatastrofer, epidemier och andra händelser som skakar samhällets strukturer har 

existerat genom tiderna. Men mycket kring kriser och katastrofer har ändrat. Risken 

för kriser har ökat i och med kraftig befolkningstillväxt, utveckling och utbredning av 

stadsområden samt förändringar i klimatet. Utvecklingen av teknologi och 

kommunikation har möjliggjort att en del av krishanteringen och -kommunikationen 

kan skötas på distans. Mera människor har fått mångsidigare tillgång till information 

om kriser och katastrofer och kan också själv dela med sig av information om det som 

händer. Förändringarna har även lett till nya former av volontärskap då människorna 

via ny informationsteknologi kan bidra med hjälp (Whittaker et al., 2015; Palen et al., 

2007; Hornmoen et al., 2018).  

 

Speciellt sociala medier har fört med sig nya inslag i samband med kriser (Whittaker 

et al., 2015; Reuter & Kaufhold, 2017). Människornas behov av information växer 

kraftigt då en kris inträffar och i dag vänder många sig till sociala medier för att få 

information om krisen. Bland annat Facebook och Twitter har blivit viktiga verktyg 

för allmänheten för att söka information, dela med sig av sina erfarenheter och 

kommunicera om krissituationen (Kaufhold & Reuter, 2016). Att dela med sig av 

videon, bilder eller statusuppdateringar om situationen eller ens eget mående är i dag 

både snabbt och enkelt. Sociala medier lockar också många att på något sätt delta och 

hjälpa till i kriser, ofta på ett spontant och oförväntat sätt (Whittaker et al., 2015).  

 

Digitala volontärer, som organiserar sig på internet och fokuserar på att samla och 

strukturera digital information om kriser, har visat sig kunna vara en effektiv, 

produktiv och hjälpsam resurs i krissituationer (Kaufhold & Reuter, 2016; Starbird, 

2013). I stället för att erbjuda sin hjälp konkret på krisplatsen kommer digitala 

volontärer spontant samman online för att hjälpa till i informationsrelaterade uppgifter. 

Eftersom de flesta människor i dag vänder sig till sociala medier för att hitta, dela och 

bidra med information om det som inträffat, kan informationsflödet bli kraftigt och 

svårt att hantera vilket innebär utmaningar för myndigheter som ansvarar för 

krishanteringen. I sådana situationer har digitala volontärer kunnat hjälpa till exempel 
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genom att samla information från myndigheterna och medier och distribuera den 

vidare åt allmänheten. Volontärerna kan också samla information från sociala medier 

från allmänheten för att hjälpa myndigheterna i deras kriskommunikation och 

krishantering. 

 

Myndigheternas närvaro behövs på interaktiva plattformar för att övervaka 

diskussionen, identifiera åsikter och aktuella frågor om situationen, upptäcka behov 

och bygga en uppfattning om krisen (Hornmoen et al., 2018; Veil et al., 2011). 

Samtidigt kan myndigheterna använda sociala medier för att informera, lugna 

människor i deras oro och varna om krisen samt hindra spridningen av rykten och 

felinformation. Sociala medier kan också ge värdefull information om krisen och 

hjälpa myndigheterna att fatta snabba beslut samt bygga en uppfattning om vilka behov 

som uppstår.  

 

Trots det tyder forskningen på att det finns brister i myndigheternas 

kriskommunikation och krishantering. Myndigheterna är inte tillräckligt utbildade i att 

utnyttja sociala medier i krissituationer och det finns inte tillräckligt med motivation 

eller resurser för att bli bättre på det (Hornmoen et al., 2018). Detta för med sig stora 

utmaningar för krisarbetet. Utöver det är sociala medier kommunikationskanaler med 

flera utmaningar: datasäkerhet, teknologiska problem, splittrad användning av olika 

medier och kraftigt informationsflöde som för med sig problem för krishanteringen.  

 

Eftersom risken för kriser och katastrofer har ökat, kommer myndigheterna i 

fortsättningen att behöva utnyttja alla resurser som finns tillgängliga för att hantera 

kriser. Ett svar på utmaningarna är spontana, själv-organiserande volontärer bland 

medborgarna.  

 

Utvecklingen inom kommunikation och teknologi har öppnat upp nya möjligheter för 

samarbete mellan volontärer och myndigheter, och de spontana volontärerna borde ses 

som en nyttig och värdefull resurs. Ett samarbete mellan volontärer och myndigheter 

kunde förbättra krishanteringen som hjälper samhället att återhämta sig snabbare efter 

krisen (White, 2012). Men kunskap och strategier för utnyttjandet av den frivilliga och 

spontana hjälpen verkar saknas. Den snabba utvecklingen av sociala medier har fört 

sig flera utmaningar för kriskommunikationen och hanteringen av krisen, och hur 
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samarbetet kunde förverkligas är ännu en öppen fråga. Det verkar som att samarbetet 

inte tas på allvar eller att parterna inte vet hur de skulle kunna samarbeta med varandra 

mer effektivt: i vägen står frågor om tillit och datasäkerhet men också regler och 

protokoll (Hornmoen et al., 2018; Starbird & Palen, 2011; Reuter & Kaufhold, 2017). 

 

I och med att risken för kriser och katastrofer har ökat är det viktigt att myndigheterna 

som ansvarar för krishanteringen och -kommunikationen bygger kunskap om och 

utvecklar strategier för att bättre samarbeta med de volontärer som organiserar sig på 

sociala medier. Forskningen visar att digitala volontärer har blivit en värdefull resurs 

i kriskommunikationen utomlands (Starbird & Palen, 2011; Kaufhold & Reuter, 2016; 

Whittaker et al., 2015; Starbird, 2013). Bland annat efter jordbävningen i Haiti 2010 

hjälpte digitala volontärer till genom att samla in information och koordinera resurser 

för de drabbade via sociala medier (Starbird & Palen, 2011). Under översvämningarna 

i Tyskland 2013 skapade digitala volontärer grupper på Facebook som samlade och 

delade information om krissituationen, identifierade behov och stödde varandra 

emotionellt under krisen (Kaufhold & Reuter, 2016).  

 

Trots att digitala volontärer har blivit en etablerad del av krishjälpen utomlands och 

det har forskats om dem i flera länder vet man väldigt lite om dem i Finland. Finländare 

är, som resten av världen, aktiva på sociala medier och kan organisera sig där för att 

ordna hjälp i krissituationer på samma sätt som volontärerna i andra länder. Men vad 

vet myndigheterna om finländska digitala volontärer? Hur kan de samarbeta med dem 

och hur kan deras hjälp och resurser utnyttjas bättre av myndigheterna i 

krissituationer?  

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka vad myndigheterna i Finland vet om digitala 

volontärer och hur de förhåller sig till dem samt vilka möjligheter och utmaningar 

myndigheterna ser i samarbetet med digitala volontärer. Utöver det siktar studien på 

att utreda vilka förutsättningar det finns för samarbetet i krissituationer i Finland. 

 

De tre forskningsfrågorna som studien siktar på att svara är: 

 

1) Vilka erfarenheter har finländska myndigheter av digitala volontärer 

i kriser/katastrofer? 
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2) Vilka möjligheter och utmaningar ser myndigheterna i samarbetet med 

digitala volontärer i kris- eller katastrofsituationer? 

 

3) Vilka uttalade strategier har de för att hantera samarbetet med digitala volontärer 

i krissituationer? 

 

1.1 Studiens uppläggning 
 

Efter introduktionen presenteras studiens referensram som går igenom centrala 

begrepp, hur myndigheterna agerar i krissituationer, vem digitala volontärer är och 

som genom exempel på studier och forskning presenterar hur de jobbar samt vilka 

möjligheter och utmaningar samarbetet mellan myndigheterna och digitala 

volontärerna har. 

 

Eftersom studien undersöker vad myndigheterna vet om digitala volontärer och hur de 

ser på samarbetet med dem, kommer materialet att samlas in i form av 

semistrukturerade intervjuer. Val och presentation av metod presenteras i kapitlet som 

följer efter studiens referensram. Efter metodkapitlet följer resultatredovisningen av 

materialet som samlats under intervjuerna, som sedan sammanfattas och diskuteras 

samt kopplas till forskningsfrågorna. 
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2 Studiens referensram 
 
För att förstå de grundläggande forskningsfrågorna, presenteras en översikt av relevant 

forskning inom intresseområdet. I detta kapitel redogörs för vad kriskommunikation 

och -hantering innebär samt hur den påverkas av sociala medier och de nya formerna 

av deltagande. Rollen av krishanteringen och kommunikationen i krissituationer 

studeras ur myndigheternas och allmänhetens perspektiv. Efter det redogörs för vilka 

möjligheter och utmaningar samarbetet mellan myndigheterna och digitala volontärer 

innebär. 

 

I den första delen av referensramen presenteras centrala begrepp som används 

genomgående i studien. Efter det klargörs vilken roll myndigheterna har i kriser, hur 

kriskommunikationen fungerar och varför den är en viktig del av krishantering. På 

grund av dagens komplexa medielandskap blir kriskommunikationen mer komplicerad 

och kräver flexibilitet för att fungera effektivt. I den tredje delen av referensramen ges 

en översikt av de sociala mediernas roll i kriskommunikation. Hur använder 

allmänheten och myndigheterna sociala medier och hur förhåller de sig till dem i 

krissituationer? Det visar sig att även om sociala medier är snabba, förmånliga och 

enkla kommunikationskanaler för de också med sig en del utmaningar för 

krishanteringen.  

 

Den fjärde delen lyfter fram de sociala mediernas inverkan på volontärskap. Här 

presenteras och definieras den nya formen av volontärskap i krissituationer, digitala 

volontärer: hur de jobbar, vad de kan bidra med i krissituationer samt för- och 

nackdelar med deras arbete. Den fjärde delen i referensramen redogör för utmaningar 

och möjligheter i samarbetet mellan myndigheter och digitala volontärer. Efter det 

sammanfattas studiens referensram varifrån centrala frågeställningar inför den 

empiriska intervjudelen presenteras. 

 

2.1 Centrala begrepp 
 

2.1.1 Krissituation 
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Studien fokuserar på händelser där en krissituation uppstår. Kännetecknande för 

krissituationer är att de innehåller oförväntade moment som leder till hotfulla 

situationer som måste hanteras under stark tidspress. Krissituationer kräver direkta 

åtgärder för att minimera eventuella skador (Hermann, 1963; Eriksson, 2009). 

 

Krissituationer kan vara hotande eller våldsamma situationer orsakade av människor, 

(t.ex. skjutningar och uppror); naturkatastrofer (t.ex. jordbävningar och 

översvämningar), eller plötsliga olyckor (Hornmoen et al., 2018). Kriser kan också 

vara långsamt utvecklande händelser såsom epidemier (Finlands Kommunförbund, 

2009). De är ofta avgränsade till en specifik plats och tid och kan leda till vida spridda 

materiella och mänskliga skador eller skador för miljön. Kännetecknande för olika 

krissituationer är att de väcker osäkerhet speciellt hos de drabbade och att de sätter 

samhällets värderingar och strukturer under hot. Då krävs extra insatser av samhället 

för att kunna hantera och åtgärda krisen (Kaufhold & Reuter, 2017; Eriksson, 2009). 

 

Krissituationer skiljer sig i sin genomslagskraft och komplexitet men vad de har 

gemensamt är att varje kris leder till osäkerhet som tvingar de krishanterande 

myndigheterna och organisationerna att utveckla sina strategier och förändra sina sätt 

att hantera, tolka och distribuera information (Eriksson, 2009). 

 
 

2.1.2 Risk- och kriskommunikation 
 
Då det är sannolikt att en kris eller en nödsituation uppstår eller att en sådan redan har 

inträffat, är krishanterande myndigheter ansvariga att informera om krisen eller risken 

för krisen till allmänheten.  

 

Både risk- och kriskommunikation handlar om utbytet av information, åsikter och råd 

mellan experter och allmänheten. Riskkommunikation är en del av kriskommunikation 

och siktar på att informera och diskutera om kriser som sannolikt kommer att inträffa 

(Gamhewage, 2014; Walaski, 2011). Sådan kommunikation är tidskrävande och förs 

ofta i en dialog mellan myndigheter, organisationer och individer. Riskkommunikation 

siktar på att informera om risken och diskutera hur den borde bemötas och åtgärdas 

(Walaski, 2011).  
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Kriskommunikation handlar om händelser som säkert kommer att inträffa eller har 

redan inträffat. Till skillnad från riskkommunikation sker kriskommunikationen 

snabbare, och kännetecknas oftast av ensidigt utbyte av information från 

myndigheterna till resten av samhället (Walaski, 2011). Kriskommunikationen pågår 

genom hela krisen. Den siktar på att hjälpa människor göra välinformerade beslut i 

krissituationer, uppmuntra dem att hålla sig själva och andra trygga, samt informera 

om krisens utveckling och hur den hanteras. Utöver informationsspridning innefattar 

kriskommunikation också hanteringen av rykten och korrigering av felaktig 

information (Eriksson, 2009; Hornmoen et al., 2018; Walaski, 2011). I den här studien 

ligger fokus på myndigheternas kommunikation i själva krissituationen. 

 

2.1.3 Volontärskap 
 
Med volontärer avses människor som frivilligt deltar i aktiviteter som gynnar andra 

människor, grupper och organisationer (Cnaan et al., 1996). Sådana aktiviteter är inte 

betalda, det finns inget kontrakt eller annan obligation som skulle driva personens 

intresse att delta utan arbetet görs för samhällets nytta. En annan faktor som definierar 

volontärskap i kriser är hur mycket tid volontären investerar i deltagandet (Whittaker 

et al., 2015). Det finns långsiktiga volontärer som är medlemmar i en formell 

organisation som Röda Korset och som förväntas att ofta delta i krishanteringen. De 

kortvariga volontärerna är oftast spontana och kommer till hjälp då kriser eller 

katastrofer uppstår. De kan agera både utanför eller inom en organisation under tiden 

som nödsituationen pågår (Wolensky, 1979). 

 

Volontärskap definieras olika beroende på hur strikta eller breda principerna för 

frivilligt arbete är. I forskningen om kriser och katastrofer används ofta den bredare 

definitionen av volontärskap eftersom den strikta definitionen lämnar utanför själv-

organiserade och ”informella” volontärer (Whittaker et al., 2015). I kriskontexter 

fokuserar definitionen av volontärskap på volontärernas handlingar och dess utfall i 

stället för att se på deras personligheter eller motiveringar för att delta. Därför används 

den bredare definitionen av volontärskap också i den här studien. Den bredare 

definitionen av volontärskap innefattar både spontana och organiserade handlingar 
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som är icke-betalda, frivilliga och görs för att skydda eller bevara samhällets 

värderingar, intressen eller människor. 

 

Denna studie fokuserar på volontärer som arbetar utanför en formell organisation och 

som kan sakna relevant utbildning, kunskap och erfarenhet men som hjälper 

krisdrabbade med sitt arbete. Inom litteraturen definieras de som ”informella” eller 

”spontana” volontärer (Whittaker et al, 2015). Informella volontärer är individer som 

kan komma samman spontant och oplanerat eller medvetet och välplanerat; 

regelbundet eller icke-regelbundet, för en längre tid eller endast för en kort tidsperiod 

och som kan jobba på krisplatsen eller utanför den. Kännetecknande för informellt 

volontärskap är att det är mindre synligt och inte leder till någon fortgående, formell 

organisation. (Whittaker et al., 2015) 

Ur myndigheternas perspektiv ses volontärer ofta som individer som tillhör en 
frivillighetsorganisation och är utbildade till att jobba i krissituationer. I Finland är 
sådana volontärer medlemmar i till exempel Röda Korset eller Finlands 
sjöräddningssällskap. Detta perspektiv lämnar många intresserade volontärer utanför 
som inte tillhör en organisation vilket innebär att de inte ses som riktiga volontärer 
utan mera som en börda som försvårar myndigheternas krishantering (Whittaker et al., 
2015; Finlands Kommunförbund, 2009).  

 

2.2 Myndigheternas roll i kriser 
 
I krissituationer ansvarar myndigheterna för både krishanteringen och 

kriskommunikationen. Välfungerande kriskommunikation är avgörande för 

krishanteringen från de förberedande faserna till de avslutande faserna av 

krishantering.  

 

2.2.1 Myndigheternas krishantering 
 
I krissituationer är det myndigheterna som tar kontrollen över krishanteringen (Djerf-

Pierre et al, 2016). Trots det är det inte enbart myndigheterna som Polisen och 

Räddningsverket som deltar i krishanteringen – också organisationer och frivilliga 
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volontärer är aktivt med och hjälper både på krisplatsen och utanför den (Ludwig, et 

al., 2016). 

 

Då en kris bryter ut påbörjas en informationssamlingsprocess för att bygga upp 

medvetenhet om situationen (situation awareness) (Hornmoen et al., 2018). Med den 

avses insamling av all tillgänglig information om krisen som hjälper myndigheterna 

att bygga upp en bild av situationen och bedöma vad som ska göras. Ju bättre 

situationsmedvetenhet myndigheterna har, desto bättre uppfattning har de om krisen 

och de kan därmed ha bättre kontroll över situationen, ordna de tjänster och resurser 

som behövs samt minimera eventuella skador (Ludwig et al., 2016). 

 

Kriser och nödsituationer bryter ut oftast plötsligt och oförväntat. Det för med sig 

utmaningar för krishanteringen då myndigheterna inte fullständigt kan förbereda sig 

för krisen. Varje kris skiljer sig alltid från den förra vilket sätter press på 

myndigheternas krishanteringsförmåga och kräver flexibilitet. Även de minsta 

problemen kan bli omfattande och väcka mycket uppmärksamhet om myndigheterna 

inte kan improvisera i situationen för att minska skadorna (Gilpin & Murphy, 2008). 

 

I krissituationer handlar myndigheternas arbete inte enbart om att minimera skadorna 

och återställa ordning i samhället. Den krishanterande myndigheten behöver klara av 

att koordinera både hanteringen av krisen och kommunikationen om krisen på ett klart 

och tydligt sätt så att samarbetet mellan myndigheterna fungerar och så att alla 

myndigheter har samma information om krisen. På det sättet kan de upprätthålla sin 

legitimitet i medborgarnas ögon och visa att de klarar av krishanteringen. Samtidigt 

behöver myndigheterna vara medvetna om att de inte kan ha fullständig kontroll över 

hur informationen sprids eller hur den uppfattas av människorna (Gilpin & Murphy, 

2008). 

 

2.2.2 Myndigheternas kriskommunikation 
 
Då en kris bryter ut ökar informations- och orienteringsbehovet hos människor. I 

sådana situationer skapas ett ”kommunikativt rum” där myndigheter, medier och 

individer kommunicerar med varandra för att förstå vad som händer, hur myndigheten 

agerar i krisen och hur de själv förväntas agera (Finlands Kommunförbund, 2009; 



Heini Ruohonen 

 
 

15 

Djerf-Pierre et al., 2016, s. 13). I krissituationer är det myndigheternas ansvar att bidra 

med tillräcklig information om det som pågår.  

 

Kriskommunikationens syfte är att ha en lugnande effekt i krissituationer som väcker 

oro och osäkerhet hos medborgarna. Information om krisens utveckling och hur den 

hanteras behövs genom hela krisen. Effektiv kriskommunikation förebygger 

ryktesspridning, korrigerar felaktig information, hjälper medborgarna att hålla sig 

trygga och berättar hur de kan orientera sig i krisen (Eriksson, 2009; Djerf-Pierre et 

al., 2016). Tillräcklig kriskommunikation hjälper myndigheterna säkerställa att deras 

krisarbete löper så smidigt som möjligt samt upprätthåller allmänhetens tilltro till deras 

verksamhet. Information behövs också efter krisen för att informera hur 

krishanteringen pågår, vilken effekt krisen har på vardagen och för hur lång tid. Utöver 

det har kriskommunikationen också en viktig uppgift i att bygga upp motståndskraft 

hos allmänheten och på det sättet hjälpa dem att återhämta sig efter krisen och 

upprätthålla en tro på en trygg framtid (Djerf-Pierre et al., 2016; Vigsø, 2015; 

Eriksson, 2009, Finlands Kommunförbund, 2009; White, 2012). 

 
 

2.2.3 Kriskommunikation i en digital värld 
 
Tidigare kunde kriskommunikationen skötas via myndigheternas egna kanaler samt 

med hjälp av journalister via traditionella medier som TV och radio. Då var 

kriskommunikationen enkelriktad från myndigheterna till medierna och allmänheten. 

I och med utvecklad teknologi och kommunikation vänder allmänheten sig allt oftare 

till sociala medier och internet för att tillfredsställa sina informationsbehov och för att 

kunna orientera sig i krissituationer (Eriksson, 2009; Djerf-Pierre et al., 2016). Det 

ställer också nya krav på myndigheternas kriskommunikation: kommunikationen 

behöver bli en dialog mellan myndigheterna, medierna och allmänheten. Allmänheten 

och medierna vill till exempel ställa frågor om situationen och få svar på dem via 

sociala medier så snabbt som möjligt.  

 

Det är inte heller enbart myndigheterna som informerar om krisen: nyhetsmedier och 

individer bidrar med egen information från situationen i form av bilder, videon eller 

uppdateringar på sociala medier. Information om kriser produceras, distribueras och 
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berättas idag på ett annat sätt, då vem som helst kan dela information på internet och 

sociala medier. Medborgarnas kommunikation med varandra om kriser kan också pågå 

helt utanför myndigheternas eller massmediernas kontroll, vilket ökar risken för 

ryktesspridning och för att allas behov inte blir sedda (Eriksson, 2009; Djerf-Pierre et 

al., 2016, Hornmoen et al., 2017).  

 

Den digitala kommunikationen, och i och med den också kriskommunikationen, har 

blivit alltmer interaktiv och är ständigt pågående på grund av internet och sociala 

medier (Djerf-Pierre et al., 2016). Detta har en effekt på myndigheternas kontroll över 

informationsförmedlingen om krisen vilket innebär utmaningar för krishanteringen. I 

följande kapitel diskuteras de sociala mediers roll och effekter i krissituationer samt 

myndigheternas förhållningssätt till dem. 

 
 

2.3 Sociala medier i krissituationer 
 

2.3.1 Sociala medier som kommunikationsmedel 
 
Smarttelefoner och internet-användning har blivit en del av vardagen. Enligt 

Statistikcentralen använde 88 procent av de finländska medborgarna i åldern 16–89 år 

internet år 2017, varav 73 procent använde internet flera gånger om dagen. Under de 

senaste fem åren har användningen av sociala medier ökat nästan kontinuerligt i alla 

åldersgrupper. År 2017 använde 60 procent av de finländska medborgarna i åldern 16–

89 år sociala medier, och de aktivaste användarna är mellan 16 och 34 år 

(Statistikcentralen, 2017; Someco.fi, 2018). 

 

Sociala medier har blivit populära nätverk för delningen av information, bilder, videon, 

privata meddelanden, händelser och aktiviteter. Olika sociala plattformar som 

Facebook, Twitter och Instagram erbjuder möjligheter för deltagande, öppen 

kommunikation, diskussion, nätverk och grupptillhörighet (White, 2012). Över tid har 

sociala medier visat sig en värdefull plattform som aktiverar människor från olika delar 

av världen, och de fungerar som ett digitalt diskussionsforum för delning av idéer, 

åsikter, upplevelser och perspektiv (Veil, Buehner & Palenchar, 2011). Den nya 

teknologin för med sig nya möjligheter för deltagande och informationsspridning. 
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Sociala medier är interaktiva plattformar där deras användare är både konsumenter och 

producenter av information, det vill säga basen för sociala medier utgörs av innehåll 

genererat av användare. Information kan delas på ett snabbt och effektivt sätt utanför 

myndigheternas eller mediernas kontroll (Kaufhold & Reuter, 2017; McCarthy & 

Boyd, 2005). 

 

Också företag, medier och myndigheter är aktiva på sociala medier. Eftersom sociala 

medier erbjuder olika sätt att sprida och samla information snabbt, effektivt och för 

låga kostnader, är de fungerande verktyg för att nå ut till allmänheten. De hjälper också 

myndigheterna och företagen att förstå hur och vad människorna tänker på och vad de 

har för åsikter (White, 2012; Veil, Buehner & Palenchar, 2011; Hornmoen et al., 

2017). 

 

2.3.2 Sociala mediers roll i krissituationer 
 
De sociala mediernas roll i krissituationer har forskats i aktivt (se Reuter & Kaufhold, 

2017). Under de senaste 15 åren har de olika sociala plattformarna använts i 

krissituationer, både i naturkatastrofer (tsunamin, översvämningar, jordbävningar) och 

i kriser förorsakade av människor (terroristattacker, skjutningar, uppror). De har 

använts såväl i lokala som i internationella kriser. Till exempel år 2013 då 

översvämningar orsakade problem i Tyskland (och i andra europeiska länder), 

användes Facebook aktivt för att identifiera behov hos de drabbade och organisera 

hjälp åt dem. Jordbävningen i Haiti 2010 förde samman människor från olika delar av 

världen för att samla och sortera information via Twitter (Starbird & Palen, 2011; 

Starbird, 2015).  

 

Sociala medier används för att sprida information om krisen, dela bilder och videon 

om det som händer, be om och organisera hjälp samt uttrycka sina känslor och tankar 

om krisen. I krissituationer används olika medier för olika syften: Twitter kan ses som 

en informationskälla som samlar information från krisplatsen, en plats för att bearbeta 

informationen samt kommunicera och kontakta med andra volontärer, krisdrabbade 

och krishanterande myndigheter medan Facebook används mera för kollektivt 

engagemang, koordinering och planering av krishjälp samt stödande av varandra 

(Reuter & Kaufhold, 2016, 2017; Starbird, 2015; Djerf-Pierre, 2016). 
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En undersökning som gjordes i Sverige visar att många fortfarande vill bli larmade om 

kriser via traditionella medier, det vill säga tv, radio och webbnyheter, men också att 

sociala medier har förändrat medborgarnas informationssökningsvanor (Djerf-Pierre, 

2016). Eftersom människans informationsbehov ökar snabbt då en kris bryter ut, är det 

snabbast och effektivast för hen att vända sig till sociala medier som hjälper att 

tillfredsställa ens informationsbehov och forma en uppfattning om krisen. Många 

använder sociala medier för att få hjälp eller hjälpa andra, och för att samla och dela 

information i olika faser av krisen (White 2012; Hornmoen et al., 2017; Djerf-Pierre 

et al., 2016). Medborgarna blir både mottagare och sändare av information, och kan 

kommunicera om krisen utan journalisternas eller myndigheternas närvaro. Det 

innebär även att myndigheterna och medierna inte längre har kontroll över hur krisen 

uppfattas vilket försvårar krishanteringen (Eriksson, 2009). 

 

Sociala medier kan fungera som ett komplement eller ett alternativ till traditionella 

kommunikationskanaler (Djerf-Pierre et al., 2016). Det beror på att trots att sociala 

medier används alltmer aktivare och i ökande grad också i krissituationer är det inte 

alla som deltar i informationssökningen och -fördelningen på de sociala plattformarna. 

Studier visar att de som redan är medievana och använder internet och sociala medier 

dagligen även tenderar att söka mera information på nätet om krisen, medan de som 

har vuxit upp med de traditionella nyhetsmedierna bygger sin uppfattning om krisen 

via den informationen de får från tidningar, tv och radio (Djerf-Pierre et al., 2016). 

 

Den andra utmaningen med de sociala mediernas räckvidd i krissituationer är 

skillnaderna mellan olika socio-ekonomiska grupper i samhället. Även om de sociala 

medierna är gratis för sina användare, är teknologin som krävs för att använda dem 

inte det. För att söka och dela information på nätet krävs en mobiltelefon eller en dator 

och en internetuppkoppling. För att komma i kontakt med webbnyheter krävs ofta att 

man prenumererar på tidningen, som också kostar (Eriksson, 2009; Hornmoen et al., 

2018; Veil, Buehner & Palenchar, 2011). 

 

Sociala medier erbjuder också nya möjligheter till krishjälp. De kan fungera som 

online-samlingsplatser för dem som drabbats av krisen, för dem som är nyfikna om 

det som händer och för dem som vill hjälpa de krisdrabbade. Utvecklingen av 
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teknologi och kommunikation har lett till att man i dagens läge inte behöver finna sig 

konkret på krisplatsen för att hjälpa utan man kan erbjuda och organisera hjälp via 

online-plattformar, som sociala medier och andra nätbaserade verktyg. Forskning visar 

att eftersom hjälp kan ges både konkret på plats och online, sker krishjälpande 

aktiviteter samtidigt och sammanflätat. Det kan i sin tur leda till parallella 

arbetsprocesser om aktiviteterna inte koordineras av myndigheterna (Palen et al., 

2007).  

 
 

2.3.3 Myndigheternas roll på sociala medier 
 
Eftersom sociala medier erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att sprida information är de 

fungerande verktyg för kris- och riskkommunikation. Myndigheter kan använda 

sociala medier för att varna, ge råd, be om hjälp och kommunicera om krisen och 

krishanteringen i form av en dialog med dem som söker information om krisen. De 

kan också bekräfta information via sina kanaler på sociala medier och på det sättet 

trygga sanningsenlig informationsspridning (Veil, Buehner & Palenchar, 2011; Djerf-

Pierre et al., 2016).  

 

Via sociala medier kan myndigheterna svara på människornas frågor samt observera 

oroligheter och eventuella rykten. Med hjälp av dialog och öppen, ärlig 

kommunikation kan de försöka svara på frågor om krisen och förebygga 

ryktesspridning (Veil, Buehner & Palenchar, 2011). Sociala medier kan också 

användas till att rekrytera och koordinera volontärer till sin hjälp samt till att 

sammanfatta information om krisen. Det snabba, effektiva och rika informationsflödet 

på sociala medier hjälper myndigheterna att bygga upp en bild av situationen och 

identifiera behov, speciellt i början av krisen. Myndigheterna kan också vid behov 

informera och samarbeta med andra myndigheter och organisationer via sociala medier 

(White, 2012; Hornmoen et al., 2017, Ludwig et al., 2016; Kaufhold & Reuter, 2017, 

Djerf-Pierre et al., 2016). 

 

Eftersom många vänder sig till internet och sociala medier för att finna information i 

krissituationer, är myndigheternas närvaro på sociala medier av stor betydelse. 

Diskussionen och informationsfördelningen pågår på internet oavsett om 
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myndigheterna deltar i den eller inte, vilket innebär en stor risk för spridning av 

felaktig information och ryktesspridning om ingen följer med diskussionen (Veil, 

Buehner & Palenchar, 2011). Det finns ett större behov för myndigheterna att använda 

sociala medier också till annat än enbart informationsspridning. Interaktiv dialog 

hjälper också myndigheterna att upprätthålla sin trovärdighet i krishanteringen 

(Hornmoen et al., 2017). 

 
 

2.3.4 Utmaningar med sociala medier i kriskommunikationen 
 
Trots att sociala medier för med sig flera positiva aspekter av kriskommunikationen, 

är de också utmanande informationskällor för myndigheterna. Informationsflödet kan 

i krissituationer bli massivt: bilder, statusuppdateringar och videon fyller sociala 

medier med detaljer om krisen; vem behöver hjälp och var. Samtidigt behöver 

myndigheterna kunna skilja felaktig information och rykten från den sanningsenliga, 

viktiga informationen. Studier visar att myndigheterna inte vill förlita sig alltför 

mycket på informationen från sociala medier och att de oroar sig för informationens 

kvalitet och datasäkerhet (Hornmoen et al., 2018; White, 2012). Till exempel 

information från krisplatsen som kommer från volontärer som är först på plats kan vara 

värdefull, men den behöver verifieras före den kan användas: volontärernas 

bedömning om situationen kan vara felaktig eller bristfällig vilket kan leda till sämre 

beslut. Utöver det är myndigheterna varsamma om att inte lita fullständigt på 

teknologin i krissituationer (Hornmoen et al., 2017; White, 2012; Ludwig et al., 2015). 

 

Myndigheternas förhållningssätt till användningen av sociala medier är tvådelad. Å 

ena sidan uppskattar de informationsspridningens effektivitet på sociala medier; hur 

de kan varna och ge råd och instruktioner om hur allmänheten ska agera i kriser, samt 

koordinera och organisera volontärer och sammanfatta information efter krisen. 

Många myndigheter har aktiverat sig på sociala medier och har ett eller flera konton 

som de använder för informationsförmedling (Kaufhold & Reuter, 2017). Samtidigt 

finns det, å andra sidan, brister i myndigheternas aktivitet på och användning av sociala 

medier i krissituationer. Många myndigheter aktiverar sig på sociala medier endast då 

en kris eller risk uppstår. Otillräcklig aktivitet motiveras med brister i utbildningen och 

arbetsrutiner samt okunnig personal, tvivel om informationens trovärdighet och 



Heini Ruohonen 

 
 

21 

datasäkerhet (Hornmoen et al., 2018; White, 2012; Kaufhold & Reuter, 2017). En 

förklarande orsak till de nämnda bristerna och den negativa attityden kan vara ”den 

bristfälliga förståelsen och intresset för sociala medier hos ledarna i 

kriskommunikationsinstitutionerna” (Hornmoen et al., 2018: 448).  

 

En orsak till den motstridiga attityden till användningen av sociala medier kan vara 

kritiken mot de sociala mediernas allmänna representativitet: eftersom alla inte har 

tillgång till teknologin som behövs eller inte är aktiva på sociala medier, innebär det 

att myndigheterna inte kan nå ut till alla via de kanalerna. Att investera i en aktivare 

användning av sociala medier kan vara en ineffektiv användning av resurser om det 

visar sig att nyttan inte motsvarar kostnaderna (Palen & Anderson, 2016).  

 

En intervjustudie om myndigheternas uppfattningar om sociala medier (Hornmoen et 

al., 2018) visar att de största utmaningarna med användningen är bristfällig utbildning 

om användningen av sociala medier i krissituationer, brist på personal som skulle sköta 

övervakningen samt brist på rutiner och koordination inom organisationen. En annan 

utmaning är otillräckliga resurser för att samla in och analysera den massiva mängden 

information. Till exempel på Twitter är all information offentlig och lättare att komma 

åt medan informationen på Facebook och Instagram kan vara privat. På många sociala 

medier kan användarna skicka privata meddelanden till varandra eller bilda privata 

grupper vilket också minskar tillgången till information (Kaufhold & Reuter, 2017). I 

det kraftiga informationsflödet kan man försöka göra specifika sökningar för att hitta 

relevant information, till exempel med hjälp av hashtags, men ju lokalare krisen är, 

desto svårare är det att hitta information om krisen (Anderson & Palen, 2016).  

 

Myndigheternas arbete präglas av tidspress vilket kräver en snabb 

beslutsfattningsförmåga samt en fungerande kriskommunikation så att man kan ge råd 

samt organisera och koordinera hjälp åt de drabbade. Därför kan sociala medier ses 

som en effektiv kommunikationskanal för att nå ut till så många som möjligt och så 

snabbt som möjligt. Förutsättningen för en sådan fungerande kommunikation är dock 

att sociala medier redan är en etablerad del av myndigheternas kommunikation. Veil 

m.fl. betonar vikten av relationsbyggandet mellan myndigheterna och allmänheten. 

Sociala medier ska användas dagligen av myndigheterna för att bygga upp 

förhållanden baserade på tillit mellan olika organisationer och allmänheten, för att i 
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krissituationer kunna använda sociala medier på ett effektivt sätt (Veil, Buehner, & 

Palenchar, 2011). 

 
 

2.4 Digitala volontärer 
 
Utvecklingen av teknologi och kommunikation har gjort att både krishanterande 

myndigheter och volontärer kan delta i krishanteringen utan att konkret befinna sig på 

krisplatsen (Palen et al., 2007). Utvecklingen har också öppnat upp nya möjligheter 

för volontärer att bidra med sin kunskap: individer kan på egen hand samla, producera 

och sprida egen information om situationen via sociala medier. Tröskeln för att delta i 

krishjälpen har blivit lägre eftersom volontärerna inte nödvändigtvis behöver investera 

mycket tid till sitt arbete och inte behöver befinna sig på krisplatsen för att hjälpa. 

Sociala medier har skapat en ny form av volontärskap: digitala volontärer (Whittaker 

et al., 2015). 

 
 

2.4.1 Motivationer till att delta 
 
Sociala medier ger upphov till digital konvergens. Konvergens är ett socialt fenomen 

som syftar till hur människorna informellt samlas på krisplatsen efter att en kris har 

inträffat för att hjälpa till. Idag i och med den teknologiska utvecklingen kan samma 

fenomen ske online då människorna kan kontakta och samarbeta med varandra via 

sociala medier (Starbird, 2013, 2015; Whittaker et al., 2015). Digital konvergens 

hjälper människor att skapa en uppfattning om vad som händer och hur de kan 

orientera sig i krissituationen. På samma sätt som volontärer beger sig till krisplatser 

för att hjälpa till, kan människor i dag använda sig av teknologi och sociala medier för 

att konvergera digitalt och börja agera som digitala volontärer som tar ännu ett steg 

vidare från digital konvergens till kollektiv handling (Starbird, 2013). 

 

Digitala volontärer kommer samman då kriser och katastrofer är tillräckligt 

omfattande och får tillräckligt mycket medieuppmärksamhet. Så kallad 

medborgarjournalism samt mediernas aktiva övervakning av kriser med hjälp av 

bilder, videon och upplevelser av ögonvittnen, ökar allmänhetens intresse för kriser 
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(Hilgartner & Bosk, 1988; Birkland, 1998). Ju större kris och ju mer utrymme den får 

i traditionella medier, desto större sannolikhet finns att krisen väcker mera 

uppmärksamhet hos publiken och vidare lockar fler frivilliga individer till att hjälpa 

till. Forskningen om digitala volontärer visar också att misslyckad krishantering från 

de krishanterande myndigheternas sida eller identifiering av behov som inte blivit 

mötta kan öka sannolikheten för uppkomsten av digitala volontärers nätverk (Palen et 

al., 2007; Veil, Buehner & Palenchar, 2011; Park & Johnston, 2017; Starbird & Palen, 

2011).  

 

Inom forskningen om digitala volontärer har man kunnat urskilja olika orsaker som 

motiverar digitala volontärer att bidra med sin hjälp i kriser (Starbird & Palen, 2011; 

Park & Johnston, 2017). Motiveringarna kan komma inifrån och styras av till exempel 

altruistiska värderingar och känslor av empati, eller utifrån, till exempel för att få 

värdefull (arbets)erfarenhet eller erkännande. Utöver det söker många individer sig till 

volontärsarbetet för att lära sig nya saker, vara sociala och göra något intressant. 

 

Jordbävningen i Haiti 2010 förde samman volontärer som jobbade med att översätta, 

filtrera och organisera krisrelaterade meddelanden, tweets, som kom via Twitter. Två 

forskare, Starbird och Palen (2011), analyserade de digitala volontärernas beteende, 

deras motivationer att delta och hur arbetet påverkade deras självbild. Intervjuerna 

visade att de digitala volontärernas arbete motiverades av antingen personliga 

kontakter till Haiti under jordbävningen eller behovet av att hjälpa på vilket sätt som 

helst, varav hjälp genom tweetande uppstod. Många uppskattade upplevelsen om att 

få vara med om något större fenomen på sociala medier och att få samarbeta med andra 

”kristweetare”. 

 
 

2.4.2 Digitala volontärers uppgifter 
 
Digitala volontärers arbete grundar sig på crowdsourcing som uppstår då en grupp 

människor med olika bakgrund, kunskap och färdigheter kommer samman för att 

hjälpa till i olika situationer. Crowdsourcing är ett resultat av det sociala fenomenet 

konvergens, teknologisk utveckling och virtuella nätverk som tillsammans möjliggör 

samarbetet och informationsutbytet mellan digitala volontärer i krissituationer. 
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Gruppen samlar, analyserar och delar data och information om krissituationen. 

Eftersom arbetet äger rum på en online-plattform, kan plattformen användas oavsett 

tid och rum (Ludwig et al., 2016; Starbird & Palen, 2011; Starbird, 2015). 

 

Digitala volontärer kan jobba med flera olika informationsrelaterade uppgifter. De kan 

samla, verifiera, geo-lokalisera och visualisera krisdata både från sociala och 

traditionella medier i realtid. Utöver det skapar de kartor från krisplatsen som hjälper 

dem att bygga en uppfattning om vilka resurser och hurdan hjälp som behövs i 

krisområden; de hjälper volontärer och krisdrabbade att mobilisera och koordinera 

resurser via sociala medier; sprider varningar, uppdaterar om krishjälp till drabbade 

samt översätter meddelanden för att underlätta kommunikationen mellan volontärer 

och de drabbade. Aktiviteterna har speciellt stor betydelse före krishanterande 

myndigheter och organisationer själva kommer till platsen, och kan fortsätta genom 

hela krisen ifall volontärerna upptäcker behov som inte blir bemötta (Starbird, 2013, 

2015; Kaufhold & Reuter, 2016; Park & Johnson, 2017).  

 

Varje kris är annorlunda och digitala volontärer anpassar sitt arbete enligt krisens 

behov. I en studie som gjordes om sociala mediers användning under 

översvämningarna i Tyskland 2013, upptäckte forskarna att sociala medier användes 

för att planera och koordinera frivilligarbete, ge emotionellt stöd till de drabbade samt 

för att informera om var hjälp behövdes (Kaufhold & Reuter, 2016). De olika 

Facebook-grupperna som forskarna studerade användes för olika syften: en grupp 

fokuserade på att samla, värdera och dela relevant information om krissituationen och 

översvämningarnas utveckling; en annan grupp koordinerade kommunikation mellan 

de som behövde hjälp och de som ville hjälpa; en tredje grupp koordinerade frivilliga 

insatser till sådana ställen där de behövdes bäst. I Tyskland användes Twitter mest för 

situationsuppdateringar om krissituationen och informationsspridning medan 

Facebook användes för kollektivt deltagande. 

 
 

2.4.3 Olika verktyg för arbetet 
 
Teknologin hjälper frivilliga experter och krisdrabbade att kommunicera och 

samarbeta med varandra för att på ett effektivt sätt reagera på kriser och katastrofer. 
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Informations- och kommunikationsteknologier möjliggör att digitala volontärer kan 

förena sin kunskap, sina färdigheter och resurser, och koordinera sina insatser. Digitala 

volontärer använder sig oftast av online-verktyg för skrivande samt crowdsourcing 

och kartläggningsverktyg där flera kan bidra till informationen. Hit tillhör bland annat 

verktygen Google Docs, Google Maps, Excel och Dropbox (Rodriguez, 2006; Park & 

Johnson, 2017; Kaufhold & Reuter, 2016). 

 

Digitala volontärer får sin information via Twitter, bloggar, uppdateringar på 

Facebook, chatt-appar, videochattar, privatmeddelanden via sociala medier, e-post, 

textmeddelanden och telefonsamtal från sina kontakter. Utöver det har många digitala 

volontärer använt sig av Ushahidi, en karta som används för att samla och uppdatera 

information om var krishjälp och resurser behövs (Starbird & Palen, 2011; Ludwig et 

al., 2015). 

 
 

2.4.4 Fördelningen av roller i digitala volontärers nätverk 
 
I forskningslitteraturen om digitala volontärer har man kunnat skilja på olika roller 

som digitala volontärer kan ha i sitt arbete. En mer allmän rollfördelning delar digitala 

volontärer enligt två olika uppgifter (Kauhold & Reuter, 2016): de kan vara 

informationssökare som samlar in information från olika källor för att hjälpa 

krisdrabbade eller digitala volontärer som jobbar med informationssamling och -

spridning men också med mer krävande uppgifter som verifiering och dirigering av 

information. Rollerna överlappar varandra till en del men skiljer sig i hur krävande 

uppgifterna är. Digitala volontärer kan också delas in i huvudsakliga deltagare, som 

upprätthåller och mobiliserar volontärers nätverk, och mikrodeltagare vars arbete 

fokuserar sig på mindre, enklare uppgifter (Park & Johnston, 2017). 

 

En noggrannare rollfördelning (Kaufhold & Reuter, 2016) inom digitala volontärers 

nätverk visar följande: det finns moderatorer vars uppgift utvecklas under krisarbetets 

gång till mer komplexa, organiserande uppgifter och strukturering av information: de 

koordinerar de krisdrabbades behov och volontärernas hjälp genom att kombinera 

information från olika informations- och kommunikationsteknologiska tjänster som 

Google Maps och Dropbox samt sociala medier. Hjälpare bidrar med konkret eller 
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virtuell hjälp till krisdrabbade. Med hjälp av sociala medier och teknologi kan de 

uppdatera om krissituationen och var behövs hjälp eller resurser. Digitala volontärer 

med rollen retweeter/utvidgare är personer som identifierar, evaluerar, väljer och 

publicerar, och på det sättet sprider relevant information vidare. Den fjärde rollen är 

rollen av en reporter som fungerar som en nyhetskanal genom att samla in information 

från externa, ofta mer traditionella informationskanaler som från tidningar och 

officiella webbplatser (Kaufhold & Reuter, 2016; Starbird & Palen, 2011). 

 
 

2.4.5 Digitala volontärers styrkor 
 
Då många människor kommer samman online för att samarbeta, skapas kollektiv 

intelligens. Kollektiv intelligens innebär samlad kunskap som utvecklas kontinuerligt 

och resulterar i effektiv mobilisering av kunskap och kompetenser hos olika individer 

(Starbird, 2013). Den bidrar till en problemlösningsförmåga som finner flexibla 

lösningar på komplexa problem, till exempel koordinering av humanitär hjälp i realtid. 

Kollektiv intelligens baserar sig på flera människors intelligens och överbryggande av 

kunskap. I digitala volontärers nätverk handlar det om informationsinsamling, 

verifiering och distribution (Starbird, 2013; White, 2012; Kaufhold & Reuter, 2016). 

 

Digitala volontärer har flera styrkor. De är innovativa och kan improvisera i 

oförväntade situationer för att lösa olika problem, och de gör det utan betydande 

hierarkiska strukturer. I stället organiserar de sig själv för att fördela uppgifterna med 

varandra (Ludwig et al., 2016). Genom kollektiv intelligens kan de skapa fungerande 

digitala infrastrukturer med hjälp av verktygen som finns tillgängliga i situationen. Till 

exempel under jordbävningen i Haiti 2010 kom globala digitala volontärer samman 

för att översätta, filtrera och organisera meddelanden (tweets) som kom via Twitter. 

Forskarna intervjuade några av volontärerna som deltog i arbetet online varav en 

beskrev utvecklingen av digitala volontärers arbete som ”en nödoperation i kriget: du 

klarar dig med vad du har och kanske du längs vägen utvecklar ett bättre sätt att göra 

något” (Starbird & Palen, 2011). 

 

I motsats till de formella organisationerna och myndigheterna som deltar och ansvarar 

för krishanteringen och som oftast är bundna till lagar och strategier i sitt arbete, 
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betecknas digitala volontärers nätverk av öppenhet och flexibilitet (Whittaker et al., 

2016). Detta möjliggör dynamiskt och rikt informationsutbyte mellan volontärerna 

som bidrar till skapandet av en kollektiv gemenskap samt kollektivt lärande och 

hjälpande. Den organisatoriska strukturen är flexibel och arbetssätten och verktygen 

kan anpassas till varje kris för sig (Park & Johnston, 2017).  

 
 

2.4.6 Utmaningar med arbetet 
 
Eftersom digitala volontärer oftast jobbar online innebär det olika utmaningar för 

arbetet. Under översvämningarna i Tyskland år 2013 kom det fram att volontärernas 

insatser utmanades av ineffektiv fördelning av resurser, koordinatorernas 

informationsöverflöde samt inkonsekvent information, då tidigare uppdateringar på 

sociala medier inte uppdaterades senare och hjälp ordnades i onödan (Kaufhold & 

Reuter, 2016). Trots det tyder forskningen på att i och med crowdsourcing har digitala 

volontärer möjligheten att snabbt upptäcka felaktig information och korrigera den 

(Park & Johnson, 2017). 

 

En annan utmaning rör sekretess och datasäkerhet: informationen fortsätter existera på 

internet trots att krisen är över. Många krisdrabbade delar sin information på sociala 

medier och känslig information som telefonnummer eller adressuppgifter kan bli kvar 

online trots att de fått hjälp, vilket kan orsaka problem. De digitala volontärernas arbete 

kan också försvåras av strömavbrott, och de måste ta i beaktande att alla krisdrabbade 

inte nödvändigtvis har tillgång till teknologi för att meddela om sina behov (Shanley 

et al., 2013; White, 2012). 

  

De digitala volontärernas insats kommer följaktligen bäst till användning i samarbete 

med de krishanterande myndigheterna och organisationerna. Forskning tyder dock på 

att det finns stora brister i myndigheternas och digitala volontärernas samarbete vilket 

försvårar krishanteringen (Kaufhold & Reuter, 2016; Starbird & Palen, 2011). Detta 

samarbetes möjligheter och utmaningar diskuteras i följande kapitel. 
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2.5 Myndigheternas samarbete med digitala volontärer 
 
Trots att myndigheter och organisationer reagerar snabbt vid kriser, är det oftast 

vanliga medborgare som anländer först till krisplatsen. Sådana spontana volontärer kan 

ha en betydande roll i nödhjälpen: de kan hjälpa dem som drabbats av krisen och bidra 

med värdefull information från krisplatsen till myndigheterna tills de själva kommer 

till platsen (Whittaker et al., 2015). Samtidigt kan de via sociala medier informera och 

kommunicera med digitala volontärer, som i sin tur kan försöka koordinera hjälp och 

insatser till krisplatsen. 

 

Både de traditionella och de digitala volontärernas insats i krishanteringen är 

nödvändig. Utöver att vara först på krisplatsen behövs deras insatser också senare 

under krishanteringen: de kan upptäcka behov som inte blir mötta av myndigheterna 

samt samla in information snabbt och på det sättet hjälpa med beslutsfattandet 

(Whittaker et al., 2015). Volontärerna sköter ofta sådana aktiviteter myndigheterna 

själva inte har tid med eller resurser till, till exempel hitta och rädda försvunna husdjur 

(White, Palen & Anderson, 2014; Kaufhold & Reuter, 2016). Digitala volontärer kan 

också hjälpa med informationshanteringen som förbättrar myndigheternas 

medvetenhet om situationen (Ludwig et al., 2015). Deras deltagande har också 

långtgående följder: att delta hjälper dem själva att förstå och hantera krissituationen 

samt återhämta sig efter krisen (Whittaker et al., 2015). 

 

Trots volontärernas styrkor, tenderar krishanterande myndigheterna att se informella, 

spontana volontärer mera som en belastning eller som en grupp som stör 

myndigheternas krisarbete än som en tillgång (Whittaker et al., 2015). Myndigheterna 

mobiliserar hellre professionella hjälpare och volontärer från offentliga 

volontärorganisationer för att hjälpa med krishanteringen vilket inte är hållbart: studier 

visar att volontärer kommer på plats oavsett är de önskade eller inte (Auf der Heide; 

2003). Därför är det nödvändigt att myndigheterna räknar med informella volontärer i 

krisarbetet och förbereder sig för att informera och styra deras arbete. Whittaker m.fl. 

(2015) menar att eftersom risken för kriser runtom världen ökar, kommer informella 

volontärer att vara nödvändiga resurser för myndigheter för att klara av att hantera 

kriser i framtiden. 
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2.5.1 Fördelar med samarbetet 
 
Det finns flera fördelar med samarbetet mellan digitala volontärer och krishanterande 

myndigheter: digitala volontärer kan hjälpa myndigheterna att göra snabba och 

välinformerade beslut, hjälpa dem få en uppfattning om situationen, upptäcka olika 

behov, filtrera och organisera stora mängder data samt hjälpa koordinera olika 

uppgifter och resurser i krissituationer (White, 2012; Starbird & Palen, 2011; Ludwig 

et al., 2015; Hornmoen et al., 2018; Whittaker et al., 2015). Överbryggande av kunskap 

mellan digitala volontärer och myndigheter kan i bästa fall leda till effektivt samarbete 

och fungerande krishantering. 

 

Informationsflödet under kriser och nödsituationer är kraftigt och kan komma från 

flera olika medier (Djerf-Pierre et al., 2016). Hantering, filtrering och organisering av 

sådan information kan bli väldigt komplex och försvåra myndigheternas möjligheter 

till effektiv krishantering. I många fall har myndigheterna varken personal eller 

resurser för att övervaka informationsflödet på sociala medier (Hornmoen et al., 2018). 

Här kunde myndigheterna använda sig av digitala volontärer som kunde bidra med sin 

tid för att filtrera, organisera och verifiera stora mängder data från sociala medier och 

andra källor. Arbetet lämpar sig även för volontärer utan erfarenhet eftersom uppgiften 

kräver enbart fokus och kunskap om sociala medier men andra förhandskunskaper 

krävs inte, endast sunt förnuft (Ludwig et al., 2015, s. 4087). Nya digitala volontärer 

är snabba på att lära sig det bästa sättet att hjälpa genom att följa andras exempel och 

kan bli vägledda av mer erfarna digitala volontärer. Utöver det är de snabba på att 

upptäcka om felinformation börjar sprida sig eller om någon av volontärerna inte har 

kontrollerat sina informationskällor tillräckligt noggrant (Starbird & Palen, 2011; 

Starbid, 2013). Genom samarbetet kan krishanteringen effektiviseras och 

kriskommunikationen mellan de olika aktörerna förbättras (Starbird & Palen, 2011; 

Ludwig et al., 2015). 

 

Digitala volontärers effektiva informationssamling och -hantering kan öka 

myndigheternas situationsmedvetenhet om vad som händer på krisplatsen. Verifierat 

data samlat från sociala medier som digitala volontärer sammanställer, hjälper de 

krishanterande myndigheterna och första hjälpen att göra välinformerade beslut i 
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realtid om vad ska göras samt vilka tjänster och resurser som behövs på krisplatsen 

(Park & Johnston, 2017). Digitala volontärer tenderar också att upptäcka behov som 

krishanterande myndigheter inte själva har märkt och på det sättet hjälpa till i krisen 

(Park & Johnston, 2017; White, 2012).  

 

Informella volontärer är innovativa och bra på att improvisera (Whittaker et al., 2015; 

Fernandez et al., 2006). Eftersom de är ofta först på plats i krissituationer, hinner de 

bygga upp en uppfattning om aktuella behov och kan själv skapa en strategi för hur 

behoven kan bemötas före nödhjälpen kommer på plats (Park & Johnston, 2017). Före 

myndigheterna anländer på plats kan digitala volontärer också uppdatera krisdrabbade 

människor om krisens utveckling samt hjälpa dem organisera krishjälp och resurser 

själv. De kan utveckla innovativa strategier och improvisera med de resurser de har 

utan att deras arbete hindras av regler, strategier och teknologier i motsats till 

myndigheterna och offentliga organisationer som är tvungna att följa etablerade 

protokoll (Park & Johnston, 2017; Whittaker et al., 2015). 

 

Digitala volontärer kan också hjälpa till i situationer där myndigheterna inte kan hjälpa 

eller delta: ett sjukhus i Haiti var villigt att ta emot patienter efter jordbävningen år 

2010 men nödorganisationerna som de kontaktade upplevde att sjukhuset var för långt 

borta och för litet för att bemöta deras behov. Då vände sig sjukhuset till sociala medier 

och andra online-verktyg för att meddela om deras tjänster och vilja att hjälpa. Med 

hjälp av digitala volontärerna lyckades de få sitt meddelande fram och kunde till sist 

hjälpa över 800 patienter (Starbird, 2013). 

 

Genom samarbete med digitala volontärer kan myndigheterna fördela arbetet inom 

nödhjälp mer effektivt och undvika dubbla arbetsprocesser. Ett exempel på sådant 

dubbelarbete var informationsprocessen efter skolskjutningen i Virginia Tech, där 

enskilda individer på internet sammanställde en korrekt lista över offren utan hjälp av 

myndigheter, de använde sig av varandras kunskap och information de fick tag på från 

internet. En grupp forskare som studerade informationsflödet under och efter 

skolskjutningen upptäckte en process av parallell problemlösning och 

informationssamling, då myndigheterna och grupperna online jobbade skilt för att 

producera ett identiskt resultat. Om dubbla arbetsprocesser kan undvikas med 
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förbättrad kommunikation och koordinering av uppgifter, kan krishanteringen 

effektiviseras och både resurser och krishjälp fördelas jämnare (Palen et al., 2007). 

 

2.5.2 Utmaningar med samarbetet 
 
I likhet med fördelarna finns det också många utmaningar inom samarbetet mellan 

krishanterande myndigheter och digitala volontärer. Myndigheter har begränsade 

resurser för mobilisering och koordinering av volontärer och det finns utmaningar i att 

leda deras arbete (Kaufhold & Reuter, 2017). Volontärerna engagerar sig i kriser på 

varierande nivåer och deras arbetssätt skiljer sig ofta från myndigheternas sätt att 

arbeta vilket kan göra dem oförutsägbara (Poser & Dransch, 2010). Dessutom har de 

krishanterande myndigheterna begränsad kunskap om de digitala volontärernas 

kunskaper och färdigheter som försvårar effektiv koordinering av uppdrag (Ludwig et 

al., 2015).  

 

Utöver det finns det utmaningen med tillit: kan professionella, krishanterande 

myndigheterna lita på informationen och de produkter som digitala volontärer har 

producerat? Studier och intervjuer visar att myndigheterna är skeptiska till 

crowdsourcing och krisdata som volontärerna sammanställer i krissituationer 

(Kaufhold & Reuter, 2017). Informationens pålitlighet är nyckeln till samarbetet 

mellan myndigheter och digitala volontärer, och för att kunna lita på informationen 

behövs transparens och ömsesidig tillit (White, 2012; Kaufhold & Reuter, 2016). 

 

Flera studier visar att myndigheternas samarbete med digitala volontärer kunde 

förbättras. Till exempel under de tyska översvämningarna år 2013 visade det sig att 

myndigheterna kommunicerade med volontärerna hellre via telefon och konkreta 

möten i stället för att använda sociala medier där digitala volontärer befinner sig 

(Kaufhold & Reuter, 2016). En annan kris visade hur myndigheternas handlingar kan 

hindra digitala volontärers insatser. I krishanteringen efter jordbävningen i Haiti år 

2010, då kristweetare försökte koordinera hjälp åt de drabbade via sociala medier, 

hindrades deras insatser av de officiella nödorganisationerna då organisationerna 

blockerade volontärernas tillgång till en del av resurserna, i stället för att försöka 

samarbeta med dem (Starbird & Palen, 2011).  
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Myndigheterna kan inte alltid förlita sig på att varje kris lockar frivilliga: medborgarna 

kan också bli passiva om krisen upplevs som traumatisk eller om krisen upplevs som 

liten och obetydlig. Kulturella faktorer kan också påverka volontärernas aktivitet: vissa 

kulturer förlitar sig på att myndigheterna sköter om krishanteringen och inga övriga 

insatser behövs (Helsloot & Ruitenberg, 2004; Hilgartner & Bosk, 1988; Birkland, 

1998). Samma osäkerhet gäller för de produkter digitala volontärer bidrar med: 

myndigheterna kan inte veta på förhand hur mycket data de kommer att få via digitala 

volontärer, varifrån informationen kommer och om den är verifierad, och kan därför 

inte räkna med hjälp. Olika områden kan bidra med varierande mängd aktivitet på 

sociala medier, samt ha olika teknologiska kunskaper och möjligheter som påverkar 

informationsflödet och -kvaliteten (Poser & Dransch, 2010; Kaufhold & Reuter, 

2016). 

 

Att integrera volontärer i krishantering, speciellt sådana som inte har erfarenhet från 

förut eller relevant kunskap och utbildning, medför risker. Volontärer som deltar i 

krishanteringen på plats kan utsättas för traumatiska händelser, eller kan skada sig 

under arbetets gång (Whittaker et al., 2015). Utöver det kan de orsaka mera problem 

än hjälp för de krisdrabbade och de krishanterande myndigheterna med sina 

handlingar. Andra risker uppstår om volontärerna inte mobiliseras tillräckligt effektivt: 

det kan leda till att de försöker organisera sig själva och som följd skada sig och andra 

eller förstöra resurser (Fernandez et al., 2006). Båda riskerna påverkar människornas 

uppfattning om myndigheternas krishanteringsförmåga.  

 

Trots att digitala volontärer oftast jobbar online i stället för att vara på plats, finns det 

också risker där. Att samla och verifiera en stor mängd krisdata som kan innehålla text, 

bilder och videon, kan göra arbetet traumatiskt. Några volontärer som arbetade som 

kristweetare under jordbävningen i Haiti bestämde att inte delta i liknande krishjälp i 

fortsättningen eftersom de upplevde arbetet som emotionellt utmattande (Starbird & 

Palen, 2011). Digitala volontärers insatser kan också innebära risker för 

myndigheternas arbete. Eftersom de kan ha goda möjligheter att mobilisera både 

människor och resurser, behöver myndigheterna vara medvetna om mobiliseringen 

före den händer. Ett exempel där mobiliseringen skedde okontrollerad var efter 

terroristattacken i New York den 11. september 2001, då över 475 000 enheter av blod 

donerades för de skadade. Endast 1% av blodet behövdes för offren vilket ledde till att 
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man var tvungen att kasta bort 17% av det donerade blodet då det inte längre kunde 

användas (Fernandez et al., 2006, s. 62). Med ömsesidig och aktiv kommunikation 

mellan myndigheter och digitala volontärer skulle liknande situationer kunna undvikas 

och myndigheterna skulle kunna säkerställa att ingen felaktig information sänds ut via 

digitala volontärer (Fernandez et al., 2006; Hornmoen et al., 2018). 

 

För ett fungerande samarbete behöver myndigheterna och volontärerna hitta en balans 

mellan strukturer, regler och begränsningar samt kreativitet, improvisation och 

flexibilitet (Whittaker et al., 2015). Båda behövs för effektiv, kontrollerad och lyckad 

krishantering och kriskommunikation. Den nuvarande organisationskulturen, riskerna 

och myndigheternas ansvar i krissituationer hindrar samarbetet mellan myndigheterna 

och digitala volontärerna (Kaufhold & Reuter, 2017). Också myndigheternas 

förhållandesätt till informella, självorganiserande volontärer, deras bristande kunskap 

om dem samt användning av sociala medier ställer till problem (Hornmoen et al., 2017; 

White, 2012). 

 
 

2.6 Sammanfattning 
 
Digitalt volontärskap har blivit en etablerad del av krishanteringen. Mönster kan 

upptäckas i deras sätt att arbeta och hur de organiserar sig, samtidigt som digitala 

volontärers nätverk förändras kontinuerligt då de omformar sig efter varje kris 

(Starbird, 2013). Deras insatser och aktörer varierar från kris till kris vilket gör dem 

oförutsägbara och gör samarbetet mellan myndigheter och digitala volontärer 

utmanande. Det råder osäkerhet om hur myndigheterna kan samarbeta med digitala 

volontärer, vilka uppgifter de kan tilldelas, hur arbetet koordineras samt hur det kan 

sammanflätas med myndigheternas arbete i kritiska och oförutsägbara situationer 

(Ludwig et al., 2016, Ludwig et al., 2015). 

 

Kriser och nödsituationer ökar människornas intresse och behov att komma samman 

och hjälpa till. Konvergens, både online och på plats, kan därför förväntas ske i de 

flesta krissituationer. Även global digital konvergens kan förväntas i kriser som väcker 

uppmärksamhet utomlands (Auf der Heide, 2003; Starbird & Palen, 2011).  
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För att myndigheterna ska kunna rekrytera digitala volontärer, stöda deras insatser 

samt undvika dubbelt arbete och konflikter, behöver de förstå hur digitala volontärer 

kommer samman och hur de arbetar. Krishanterande myndigheter behöver lösa två 

olika utmaningar: hur de kan hantera information på sociala medier producerad av 

digitala volontärer, och hur de kan hantera och integrera digitala volontärers insatser i 

krishanteringen. 

 

Då en kris inträffar kommer människorna att aktivera sig och komma samman antingen 

konkret på plats eller, tack vare den teknologiska utvecklingen, digitalt för att hjälpa 

till i krisen. Även i Finland är människorna aktiva på sociala medier och kan organisera 

sig där för att hjälpa i krissituationer. Detta innebär att också de finländska 

myndigheterna behöver vara medvetna om möjligheterna med spontana digitala 

volontärer och veta hur de kan integrera dem i deras krishantering. Trots det vet man 

väldigt lite om digitala volontärer i Finland, och därför siktar den här avhandlingen på 

att undersöka vad finländska myndigheter vet om digitala volontärer, hur de förhåller 

sig till dem, samt vilka möjligheter det finns för ett samarbete om en kris inträffar. Vad 

ser de som centrala utmaningar med samarbetet och har de några strategiska 

förutsättningar för hur samarbetet skulle kunna förverkligas?  

 

I det följande kapitlet behandlas den empiriska undersökningens material- och 

metodfrågor.  
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3 Metod och material 
 
I detta kapitel redogörs forskningsmetoden, materialet och analysmetoden som 

används i denna avhandlings empiriska studie. 

 

3.1 Forskningsmetod 
 
Valet av metod och material styrs av forskningsproblemet och de frågorna som studien 

siktar på att besvara (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). Metoden som används i 

denna avhandling är kvalitativ och är, mer specifikt, en intervjuundersökning. Enligt 

Esaiasson et al. (2017) lämpar sig intervjuundersökningar bäst på fem olika områden: 

1) när man ger sig på ett outforskat fält, 2) när man vill veta hur människor uppfattar 

sin värld, 3) när syftet är att utveckla teorier eller begrepp, 4) när man vill pröva en 

teori, och 5) som ett komplement till annan forskning. Syftet med denna avhandling är 

att utreda uppfattningar och åsikter om de finländska myndigheternas relation till 

digitala volontärer, ett fenomen som forskats väldigt lite kring i Finland, vilket innebär 

att forskningsproblemet hittas inom det första och andra området av de fem som 

nämndes ovan. Därför anser jag att intervjuundersökning som metod är av värde i 

denna avhandling – i stället för att generalisera, siktar intervjumetoden på att skapa en 

djupare uppfattning om ett fenomen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). Kvalitativ 

intervjumetodik är ett lämpligt sätt att hitta svar på ”obesvarade forskningsfrågor där 

det saknas grundläggande kunskap om fältet” (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010, s. 

149). 

 
 

3.1.1 Motivering av metodvalet 
 
Det finns flera olika sätt att utreda tankesätt och medvetande om ett fenomen. Tänkbara 

alternativ för att studera de finländska myndigheternas uppfattningar och åsikter om 

digitala volontärer är att använda sig av enkätintervjuer, ostrukturerade intervjuer eller 

av så kallade semistrukturerade intervjuer. 

 

Enkätintervjuer lämpar sig för studier där man söker efter generaliserbara data, till 

exempel hur ofta ett fenomen förekommer (Esaiasson et al., 2017). Fördelen med 
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enkätintervjuer är att data oftast går snabbt att få ihop och analysera. Men när man 

studerar ett mer obekant fenomen, har metoden har flera nackdelar (Hirsjärvi & 

Hurme, 2000; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). Eftersom enkäterna har en fast form 

med bestämda frågor och låsta svarsalternativ, begränsar de möjligheterna att nå 

djupare kunskap om fenomenet. Svaren måste tas för vad de är (Bell, 2009). En annan 

nackdel med enkätintervjuer är att man förväntar sig att alla svarspersoner uppfattar 

frågorna på samma sätt. Det finns också en risk för att enkätens innehåll representerar 

forskarens uppfattning om fenomenet, inte de intervjuades (Hirsjärvi & Hurme, 2000). 

Enkätintervjuer förutsätter också ett större antal svar för att kunna analyseras och 

generaliseras (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). Eftersom forskningsproblemet i 

denna avhandling handlar om att kartlägga ett relativt obekant fenomen och förstå hur 

det uppfattas av intervjupersonerna, lämpar sig inte enkätmetoden för denna studie. 

 

Ostrukturerade intervjuer liknar mera ett samtal än en regelrätt intervjusituation. I 

sådana situationer styrs diskussionen av intervjupersonen där det förra svaret ger 

upphov till nästa fråga (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Intervjuarens uppgift är att fördjupa 

intervjupersonens svar och bygga vidare från dem. I ostrukturerade intervjuer är 

frågorna öppna, innehållet är mindre styrt och målsättningen är att intervjupersonen 

får berätta fritt om sina livserfarenheter (Hirsjärvi & Hurme, 2000; Dalen, 2015). En 

av utmaningarna med denna metod är att intervjuaren behöver vara så erfaren inom 

intervjuteknik som möjligt för att få svar på det man vill utreda. Ett samtal kan snabbt 

gå in på sidospår och som forskare vet man inte vad man ska göra med all information. 

Utöver det är det svårare att jämföra och analysera svaren från ostrukturerade 

intervjuer då innehållet är mindre styrt (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Denna avhandling 

siktar på att få svar kring specifika frågor och teman i stället för att samla på 

livserfarenheter, och därför lämpar sig inte heller ostrukturerade intervjuer för denna 

studie. 

 

Semistrukturerade intervjuer, som också kallas för temaintervjuer, är en mellanform 

av enkätintervjuer och ostrukturerade intervjuer. I temaintervjuerna är frågorna samma 

för alla som intervjuas, det vill säga att intervjuaren har valt ut vissa teman som 

diskuteras under intervjuns gång , såsom i enkätundersökningar, men i vilken ordning 

frågorna ställs och hur intervjupersonerna svarar på frågorna är mindre styrt (Hirsjärvi 

& Hurme, 2000; Bell, 2009). På det sättet erbjuder semistrukturerade intervjuer både 
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struktur och flexibilitet, då intervjuaren har mera kontroll över samtalets riktning och 

intervjuerna blir mer lika vilket underlättar jämförelsen och analyseringen av svaren 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). Eftersom semistrukturerade intervjuer fokuserar 

på vissa teman och hur intervjupersonerna uppfattar dem, lämpar sig denna 

intervjumetod bäst för avhandlingens syfte. 

 
 

3.1.2 För- och nackdelar med semistrukturerade intervjuer 
 
Målet med semistrukturerade intervjuer är att ”framkalla spontana beskrivningar som 

är baserade i intervjupersonernas egen verklighet” (Esaiasson et al., 2017, s. 274). 

Fördelen med sådana intervjuer är att de är flexibla: intervjupersonen får med egna ord 

beskriva och berätta om sina åsikter och uppfattningar kring temat, och intervjuaren 

har möjligheten att ställa uppföljningsfrågor för att fördjupa svaren, till exempel för 

att få konkreta exempel på det som diskuteras eller förstå intervjupersonens 

motivationer eller känslor bakom ett svar (Bell, 2009; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2010; Esaiasson et al., 2017; Hirsjärvi & Hurme, 2000). Som intervjuare i 

intervjusituationen iakttar man vad som sägs men utöver tal iakttar man också icke-

verbal information, till exempel tonfall, mimik eller pauser (Hirsjärvi & Hurme; Bell, 

2009). Intervjuaren har möjligheten att tolka och finna djupare meningar i fenomenet 

och förstå komplexa händelser, och efter flera intervjuer kan eventuellt ett mönster 

utkristallisera sig (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010; Esaiasson et al., 2017). 

 

Trots att semistrukturerade intervjuer är flexibla, finns det risk för att intervjupersonen 

inte uppfattar frågorna rätt. Frågorna kan också vara oklara eller ledande vilket kan 

leda till att studiens validitet försämras, det vill säga att intervjupersonen svarar på 

något annat än vad som intervjuaren är ute efter. Frågorna som ställs ska vara enkla 

och tydliga men eftersom intervjusituationen är levande och frågorna kan 

omformuleras för att passa den specifika situationen, finns det risk för missförstånd 

(Bell, 2009; Esaiasson et al., 2017; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010; Hirsjärvi & 

Hurme, 2000). Detta kan undvikas genom att ha genomtänkta och färdigt formulerade 

frågor. Man kan också göra en pilotundersökning för att testa frågornas antal, 

formulering och ordning. Utmaningen här är att man inte heller kan ha en alltför 

detaljerad intervjuguide eftersom en sådan kan hindra intervjuaren att ställa flera 
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frågor och på det sättet begränsa förmågan att få mångsidig förståelse av komplexa 

fenomen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010; Esaiasson et al., 2017). Det handlar alltså 

om att hitta en balans mellan genomtänkta, välformulerade frågor och en levande, 

flexibel intervjusituation. 

 

Andra nackdelar med semistrukturerade intervjuer är att de tenderar vara långa och att 

transkribera och analysera materialet är tidskrävande. I intervjusituationen finns en 

risk för lägre validitet ifall intervjun varar väldigt länge och båda parterna börjar bli 

trötta och tappar fokus. För att säkerställa intervjuns reliabilitet, det vill säga 

tillförlitlighet, bör intervjuerna bandas in. Det underlättar också arbetet i 

transkriberings- och analysfasen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010; Bell, 2009). 

Utöver det är det utmanande att analysera, tolka materialet och redovisa för resultaten 

eftersom det inte finns färdiga modeller att utgå från utan varje innehållsanalys 

förutsätter sin egen modell (Hirsjärvi & Hurme, 2000).  

 

 

3.1.2 Intervjuarens roll 
 
För att en intervju ska lyckas är det viktigt för intervjuaren att få intervjupersonen att 

känna sig lugn och bekväm i situationen. Många intervjupersoner kan känna sig 

nervösa inför intervjun eller vara misstänksamma om vad som frågas efter vilket kan 

leda till kortfattade eller vaga svar (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Som intervjuare kan 

man göra sitt bästa i situationen genom att lyssna aktivt, visa genuint intresse för 

svaren, ställa följdfrågor och bete sig bekräftande mot intervjupersonen, både i hur 

man frågar och lyssnar. Utöver det påverkas situationen också av ens tonfall, 

kroppsspråk, kommentarer och de extra frågor man ställer (Trost, 2010; Dalen, 2015; 

Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). 

 

Frågorna som ställs ska vara korta, öppna, icke-ledande och lätta att förstå. De ska 

ställas en åt gången och intervjupersonen ska få tillräckligt med tid för att fundera och 

svara på frågorna. I intervjusituationen och när man formulerar frågorna ska 

intervjuaren undvika fackspråk som kan göra frågorna svårförståeliga. Intervjuaren 

ska se till att alla intervjupersoner förstår frågorna och definitionerna, till exempel vem 
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som kan ses som en digital volontär, på samma sätt (Esaiasson et al., 2017; Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2010; Hirsjärvi & Hurme, 2000).  

 

Trots att intervjusituationen liknar ett samtal, ska intervjuaren vara så neutral som 

möjligt. Trost (2010) påpekar att ”oavsett om intervjuaren känner sympati eller antipati 

för den intervjuade och dennes åsikter och beteenden så måste intervjuaren kunna 

känna empati, dvs. sätta sig in i den intervjuades föreställningsvärld” (s. 56). Egna 

uppfattningar eller synpunkter ska hållas utanför intervjusituationen (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2010; Dalen, 2015; Trost, 2010; Bell, 2009).  

 

Före intervjun är det viktigt att intervjupersonerna är fullt medvetna om vad 

undersökningen handlar om, varför man vill intervjua dem, vilka teman som ska 

diskuteras och hur informationen som kommer fram under intervjuns gång ska 

användas. Intervjupersonerna ska också känna till sina rättigheter och ska ha gett sitt 

samtycke (Bell, 2009). 

 

I intervjusituationer finns risken för att intervjupersonen svarar på frågor på ett visst 

sätt. Esaiasson et al. (2017) talar om risken för intervjuareffekter där intervjupersonen 

ger olika svar beroende på vem som ställer frågorna – en studerande som skriver sin 

avhandling kan få annorlunda svar än vad en äldre och mer erfaren intervjuare eller 

forskare får. Intervjupersonens svar kan också bero på hurdan bild personen vill ge av 

sig (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Eftersom myndigheter intervjuas i denna avhandling 

kan man tänka sig att de svarar på ett visst sätt för att representera sig själv, sina 

kolleger och sin institution. Speciellt då man frågar efter åsikter kan svaren variera 

eftersom intervjupersonen precis har kommit i kontakt med något – exempelvis en 

händelse eller en nyhet man läst i tidningen – som påverkar ens åsikter (Bell, 2009; 

Hirsjärvi & Hurme, 2000). Situationer där intervjupersonen svarar på ett avvikande 

sätt kan leda till felaktiga slutsatser i analysskedet av forskningen. 

 

I intervjusituationen ska intervjuaren vara medveten om sina egna, förutfattade 

meningar. Eftersom forskaren före intervjun har läst in sig på fenomenet för att kunna 

formulera sitt forskningsproblem, sina forskningsfrågor och utforma sin intervjuguide, 

har hen hunnit bilda egna åsikter och tankar om fenomenet. En sådan förförståelse är 

väsentlig att ha för att utveckla sin förståelse om ämnet och senare i analysskedet, men 
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den får inte påverka intervjusituationen (Dalen, 2015). Som intervjuare kan man 

motarbeta detta med att lyssna aktivt till intervjupersonen och ta öppet emot det som 

sägs.  

 
 

3.1.3 Valet av intervjupersoner 
 
Det empiriska materialet består av intervjuer med strategiskt utvalda intervjupersoner. 

Beroende på forskningsproblemet och frågorna som siktar på att svara på problemet, 

använder man i intervjuundersökningar antingen informanter eller respondenter. Om 

man till exempel vill utreda ett händelseförlopp eller få information om ett fenomen, 

ska man använda sig av informanter som förväntas ha omfattande kunskap om 

fenomenet eller händelsen (Esaiasson et al., 2017; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). 

I sådana fall prioriterar man i valet av intervjupersoner deras centralitet, det vill säga 

personer med en central position eller roll i det som undersöks och som besitter unik 

information. Informanterna ska helst vara förstahandskällor och de betraktas som 

vittnen eller källor av information (Esaiasson et al., 2017; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2010). Om man är mera intresserad av att utreda människors uppfattningar, 

föreställningar eller åsikter om något, använder man sig av respondenter. 

 

Eftersom denna avhandling siktar på att kartlägga de finländska myndigheternas 

uppfattningar om digitala volontärer, placeras intervjupersonerna någonstans mellan 

informanter och respondenter. I respondentintervjuer ska man helst undvika 

intervjupersoner som är experter eller representanter som kan svara på ett visst sätt för 

att representera sitt yrke eller institution medan man i informantintervjuer försöker få 

mera kunskap om en händelse eller ett fenomen, inte personliga åsikter eller tankar 

kring dem (Esaiasson et al., 2017). I denna avhandling söker den första och andra 

frågeställningen svar på kunskap, uppfattningar och åsikter om det möjliga samarbetet 

mellan digitala volontärer och myndigheter (Vilka erfarenheter har finländska 

myndigheter av digitala volontärer i kriser/katastrofer? och Vilka möjligheter och 

utmaningar ser de finländska myndigheterna i samarbetet med digitala volontärer i 

kris- eller katastrofsituationer?) medan den tredje frågan (Vilka uttalade strategier har 

myndigheterna för att hantera samarbetet med digitala volontärer i krissituationer?) 

baserar sig mera på information än på åsikter. Detta betyder att intervjupersonerna 
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faller i en sorts hybridkategori, där både deras professionella kunskap och deras 

erfarenhet behövs för att kunna beskriva uppfattningar, tankar och åsikter om 

fenomenet. 

 

Eftersom avhandlingen siktar på att explorativt kartlägga ett fenomen i stället för att 

pröva en teori eller en hypotes, har ”hybridformen” av intervjupersonerna inte en 

avgörande betydelse för resultaten. Trots det är det viktigt att vara uppmärksam på 

detta i analysskedet av studien. Svar av respondentkaraktär är varken ”rätt” eller ”fel” 

utan representerar ett tankesätt eller en individs uppfattning om fenomenet, medan svar 

av informantkaraktär ska granskas källkritiskt: är svaren objektiva eller försöker de 

upprätthålla en viss bild (Esaiasson et al., 2017; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010)? 

Källkritiken är den metodologiska kärnani informantintervjuer och svaren kan 

bekräftas med hjälp av annan dokumentation, medan det i respondentintervjuer är 

intervjuarens uppgift att ta reda på olika tankemönster och presentera dem på ett fylligt 

och systematiskt sätt (Esaiasson et al., 2017). Dessa aspekter kan hjälpa tolka och 

kritiskt granska svaren då intervjuerna analyseras. Valet av målgrupp samt 

intervjupersoner presenteras i 3.2 Material. 

 
 

3.1.4 Intervjuguide 
 
I semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide som ger intervjun både 

struktur och flexibilitet. Intervjuguiden innehåller frågor som är grupperade i tematiska 

kategorier, och som ska täcka de viktigaste områdena för studien (Dalen, 2015; Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2010). Med hjälp av intervjuguiden försöker man skapa 

förutsättningar för ett levande samtal där intervjupersonerna är villiga och motiverade 

att berätta om sina upplevelser och åsikter (Esaiasson et al., 2017). 

 

Hur frågorna är formulerade och i vilken ordning de ställs kan ha en effekt på svaren. 

Intervjun kan inledas med uppvärmningsfrågor: enkla frågor om intervjupersonens 

bakgrund, till exempel namn, ålder och arbetserfarenhet. Bakgrundsfrågorna siktar på 

att få intervjupersonen bli avslappnad och känna sig bekväm i situationen. Efter det 

kommer de tematiska frågorna som är de viktigaste frågorna i intervjun. Varje tema 

har en huvudfråga som kan stödas av uppföljningsfrågor för att få fram mer detaljerade 
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svar eller konkreta exempel. Uppföljningsfrågorna kan hjälpa styra intervjun åt rätt 

håll samt tydliggöra svaren vilket förbättrar intervjuns validitet. Intervjuaren kan också 

använda sig av tystnad eller ansiktsuttryck för att få intervjupersonen att utveckla sitt 

svar (Dalen, 2015; Esaiasson et al., 2017; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2010). Mot 

slutet av intervjun kan man ställa direkta frågor för att komma till de ämnen som man 

vill få reda på men som inte ännu kommit upp, och tolkande frågor för att vara på det 

klara att man förstått intervjupersonens svar rätt (Esaiasson et al., 2017). Intervjun 

avrundas med avslutande frågor där man kan kolla att intervjupersonen har fått sagt 

allt vad hen ville säga. 

 

Eftersom denna avhandling undersöker vad myndigheterna vet om digitala volontärer 

och hur de ser på samarbetet med dem i kris- och katastrofsituationer, finns det en risk 

för att intervjupersonerna inte har kunskap om digitala volontärer. För att ändå kunna 

genomföra intervjuerna med informanterna har jag valt att skapa två olika versioner 

av intervjuguiden: version A utreder erfarenheterna och kunskapen om digitala 

volontärer medan version B ser mera på kriskommunikationens utmaningar och hur 

digitala volontärer eventuellt kunde ses som en resurs i att lösa utmaningarna (se 

Tabell 1). För att komma in på diskussionen om digitala volontärer och 

myndigheternas syn på dem, diskuteras i version B kriskommunikationens utmaningar 

och vilka lösningar som finns på utmaningarna.  

 

Vilken version som användes avgjorde jag när jag samlade in bakgrundsinformation 

om myndigheterna: version B användes med de myndigheter som berättade att de inte 

hade haft erfarenhet eller ens visste om digitala volontärer medan version A användes 

med dem som kunde ge några konkreta exempel på aktiviteter som relaterade till 

forskningen jag själv hade kommit i kontakt med. 

 
Tabell 1. Intervjuguidens två versioner 
 
Version A Version B 

Inledande frågor Inledande frågor 

Tema 1: Erfarenheter med digitala 
volontärer 

Tema 1: Kriskommunikation och digitala 
volontärer 

Tema 2: För- och nackdelar med 
samarbetet 

Tema 2: För- och nackdelar med 
samarbetet 
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Tema 3: Strategiska förutsättningar Tema 3: Strategiska förutsättningar 

Avslutande frågor Avslutande frågor 

 
Intervjuguiden består av fem delar. I båda versionerna av intervjuguiden är den första 

och sista delen nästan identiska. I den inledande delen får intervjupersonerna svara på 

praktiska frågor om deras arbetserfarenhet, deras roll i organisationen samt hur deras 

organisation kommunicerar i kris- och katastrofsituationer. I den sista delen handlar 

frågorna om hur organisationen ser på samarbetets möjligheter: är det värdefullt att 

investera i och vad kräver ett lyckat samarbete?  

 

Både A- och B-versionen av intervjuguiden har tre teman som behandlas men 

beroende på erfarenhet om digitala volontärer har temana olika tyngdpunkter. I version 

A behandlar det första temat myndigheternas erfarenheter av digitala volontärer: i 

hurdana situationer har de kommit i kontakt med dem, hur löpte situationen och hur 

upplevde myndigheterna situationen och volontärerna. Det första temat söker svar på 

den första forskningsfrågan. Det andra temat siktar på att få svar på den andra 

forskningsfrågan och utreder myndigheternas tankar om samarbetets möjligheter och 

utmaningar samt vilka uppgifter de tänker att kunde delegeras till digitala volontärer. 

Det tredje temat utreder de strategiska förutsättningarna för samarbetet samt ifall det 

finns behov av utveckling av samarbetet i framtiden. 

 

I version B av intervjuguiden ligger tyngdpunkten också på digitala volontärer men 

via kriskommunikationen. Eftersom myndigheterna som är ansvariga för 

kriskommunikation kan uppleva att de nuvarande utmaningarna med 

kriskommunikationen är mer aktuella än samarbetet med digitala volontärer, försöker 

frågorna utreda möjligheterna för samarbete. Det första temat behandlar de centrala 

utmaningarna med kriskommunikationen och om digitala volontärer kunde ses som en 

lösning på problemen. Det andra temat utreder för- och nackdelarna med samarbetet 

med digitala volontärer som i A-versionen och det tredje temat utreder de strategiska 

förutsättningarna för samarbetet. Svaren från B-versionen av intervjuguiden fokuserar 

mera på den andra och den tredje forskningsfrågan. 
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3.2 Material 
 
Analysmaterialet består av sex stycken intervjuer med representanter från sex olika 

myndigheter och sammanlagt tio informanter. Tre av myndigheterna arbetar i 

Österbotten eller för Västra och Inre Finland, två i Åbo eller i Sydvästra Finland och 

en i Helsingfors (se Tabell 2). De olika myndigheterna och informanterna, deras roll i 

krissituationer och deras huvudsakliga kriskommunikationskanaler presenteras i det 

här underkapitlet. 

 

Tabell 2. Intervjupersonerna 
 
Stad / Region Myndighet Informant 

Västra och Inre Finland Regionförvaltningsverket 

i Västra och Inre Finland 

Kommunikationschef och 

räddningsöverinspektör 

Vasa Centralsjukhuset Kommunikationschef 

Österbotten Räddningsverket Riskhanteringschef och 

beredskapschef 

Sydvästra Finland Polisen Kommunikationschef 

Åbo Åbo stad Kommunikationschef 

Helsingfors Röda Korset Kommunikationschef 

 

Dessa myndigheter har valts för att få en så mångsidig representation av olika 

krishanterande aktörer som möjligt. Olika myndigheter ansvarar för hanteringen av 

och kommunikationen om olika kriser vilket skapar en del variation i deras arbetssätt. 

Utöver det representerar de valda myndigheterna tre olika områden i Finland som 

varierar i storlek både geografiskt och i folkmängd. Detta kan skapa variation i 

myndigheternas kriskommunikation samt hur de ser på digitala volontärer. 

 

De flesta intervjuerna gjordes med organisationens kommunikationschef som har 

ansvar för kommunikationen i krissituationer. Eftersom räddningsverket i Österbotten 

inte har någon enskild person som ansvarar för organisationens kommunikation, 

gjordes intervjun med riskhanteringschefen och beredskapschefen som har kunskap 

om olika faser av krishanteringen. Intervjun med regionförvaltningsverket gjordes 

samtidigt med kommunikationschefen och räddningsöverinspektören enligt 
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informanternas önskemål för att få perspektiv på både krishanteringen och 

kriskommunikationen. 

 
 

3.2.1 Regionförvaltningsverket i Inre och Västra Finland 
 
I krissituationer är regionförvaltningsverket i Finland en aktör som koordinerar 

samarbetet mellan de olika myndigheterna. Regionförvaltningsverket hjälper andra 

myndigheter i krissituationen enligt deras behov och kan stöda kriskommunikationen, 

hjälpa i skapandet av situationsbilden eller på andra sätt stöda myndigheterna i 

krishanteringen. Deras roll är aktivare i större kriser, till exempel pandemier som 

drabbar större geografiska områden men också där tar de avstånd från den konkreta 

krishanteringen och ser mer på krisen som en helhet. Utöver det organiserar 

regionförvaltningsverket beredskapsövningar och andra kurser som främjar samhällets 

beredskapstillstånd samt medie- och kommunikationsutbildningar för olika 

samhälleliga aktörer. Deras huvudsakliga kriskommunikationskanaler är Twitter och 

Facebook för spridning av den första informationen samt pressmeddelanden för att 

dela ut mer sammanfattande information om krissituationen.  

 

Intervjun med regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomfördes med 

två personer. Den ena jobbar som regional kommunikationschef och den andra som 

räddningsöverinspektör. Kommunikationschefen ansvarar för regional 

kommunikation samt planerar och genomför medieutbildningar för olika aktörer och 

har ansvarat för dessa uppgifter i nio års tid. Räddningsöverinspektören jobbar inom 

räddningsverkets ansvar- och beredskapsområden och innehar två olika uppgifter: den 

första är att övervaka räddningsverkets verksamhet och den andra att organisera 

beredskapsövningar, försvarskurser och andra utbildningar som främjar samhällets 

beredskapsnivå. Informanten har jobbat som räddningsöverinspektör i sex års tid. 

 
 

3.2.2 Centralsjukhuset i Vasa 
 
I krissituationer har centralsjukhuset ansvar över de patienter som kommer till 

sjukhuset. De samarbetar och kommunicerar med krishanterande myndigheter som 
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polisen och räddningsverket men har inte konkret ansvar på platsen där krisen har 

inträffat. I stället har de ansvar över kriskommunikationen då det handlar om 

epidemier eller pandemier inom området, eventuella storolyckor, patienter som 

kommit till sjukhuset och inre kriser på sjukhuset som elavbrott eller tekniska problem 

som påverkar deras verksamhet. Centralsjukhusets huvudsakliga 

kriskommunikationskanaler är deras egna webbsidor, Twitter och Facebook samt 

pressmeddelanden. 

 

Kommunikationschefen på centralsjukhuset i Vasa ansvarar för planeringen, 

koordineringen och genomförandet av organisationens kommunikation. I 

krissituationer ansvarar hon för pressmeddelanden, kontakten med medier och 

spridningen av information via sjukhusets offentliga informationskanaler. 

Kommunikationschefen är också med och planerar och organiserar 

beredskapsövningar och utbildningar inom sjukhuset. Hon har jobbat som 

kommunikationschef sedan 2010, det vill säga i sammanlagt nio år. 

 
 

3.2.3 Räddningsverket i Österbotten 
 
Räddningsverket har lednings- och kommunikationsansvar för kriser som kräver 

brådskande räddningsåtgärder, i de flesta fall olyckor. I kriser som kräver räddning av 

människor, egendom eller miljö har räddningsverket den koordinerande rollen över 

andra myndigheter som deltar i räddningsverksamheten och ser till att få allas arbete 

styrt för att minimera skadorna, samla rätta resurser på plats samt hjälpa dem som 

behöver hjälp. Räddningsverket i Österbotten använder sig inte av sociala medier för 

att sprida olycksinformation eller annan information om kriser men använder ibland 

Facebook i förebyggande syfte. Kris- och olycksmeddelanden publiceras via 

”Olycksmeddelanden”, ett pressmeddelandesystem som finns på räddningsverkets 

hemsida. 

 

Intervjun med räddningsverket i Österbotten gjordes med två personer: 

riskhanteringschefen och beredskapschefen. På Österbottens räddningsverk är det den 

jourhavande chefen som ansvarar för krishanteringen och -kommunikationen vilket 

innebär att båda informanterna har fått jobba inom de uppgifterna. Till 
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beredskapschefens uppgifter hör att stöda kommuner i beredskapsplaneringen samt att 

ansvara för och delta i räddningsverkets egen beredskapsplanering. Beredskapschefen 

vid Österbottens räddningsverk har jobbat inom uppgifterna i ett års tid men har 

arbetserfarenhet inom räddningsverket från 25 års tid. Riskhanteringschefen ansvarar 

över den förebyggande verksamheten, till exempel för konstruktiv brandsäkerhet i 

byggnader. Han har jobbat på räddningsverket sedan 2006 och som riskhanteringschef 

sedan början av år 2019. 

 
 

3.2.4 Polisen i Sydvästra Finland 
 
Polisen har ansvar över krishanteringen och -kommunikationen då det handlar om till 

exempel hotande eller våldsamma situationer eller när en person har försvunnit. 

Polisen kan också jobba som en stödande myndighet i krishanteringen, till exempel 

hjälpa räddningsverket att göra sitt arbete genom att isolera eller evakuera området i 

fråga, och ta över ansvaret senare då krissituationen inte längre handlar om en akut 

räddningssituation. I krissituationer ska polisen kommunicera om händelsen inom 

några minuter efter att den hänt och informationen skickas ut i första hand via Twitter 

men också via Facebook och som pressmeddelanden. 

 

Kommunikationschefen på polisen i Sydvästra Finland har ansvarat för 

kommunikationen sedan 2014, det vill säga i fem års tid. Då en krissituation uppstår 

ansvarar han för att samla runt sig en kommunikationsgrupp som kommunicerar om 

krisen så länge det finns operativ verksamhet. Han fungerar också som länken mellan 

polisen och medierna och ansvarar för uppdateringen av sociala medier. 

 
 

3.2.5 Åbo stad 
 
Åbo stad kommunicerar aktivt i krissituationer som berör kommunens verksamhet. De 

har inte ansvar för någon viss kris utan fungerar som en stödande aktör för de 

myndigheter som ansvarar för krisen och samarbetar med dem vid behov. I 

krissituationer kommunicerar den ansvariga myndigheten om hur krishanteringen 

pågår medan Åbo stad kommunicerar om hur krisen påverkar de lokala tjänsterna som 
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till exempel skolornas och daghemmens verksamhet men också varifrån invånarna får 

krishjälp. Kriskommunikationen börjar så snabbt som möjligt efter att krisen har 

inträffat och för Åbo stad är de preliminära kommunikationskanalerna i krissituationer 

Twitter, Facebook, deras egen hemsida, pressmeddelanden samt vägskyltar dit de kan 

sätta in information vid behov. 

 

Kommunikationschefen på Åbo stad ansvarar för koordineringen, ledningen och 

utvecklandet av stadens kommunikation och marknadsföring. I krissituationer leder 

personen kriskommunikationsgruppens verksamhet under kommunchefens ledning. 

Informanten har jobbat som kommunikationschef för Åbo stad i sex års tid. 

 
 

3.2.6 Röda Korset 
 
Röda Korset är en organisation som jobbar på lokal, regional och statlig nivå. De 

upprätthåller ett nätverk av volontärer som vid behov kan delta i krishanteringen och 

ansvarar för deras utbildning och beredskap. Utöver det koordinerar de den frivilliga 

räddningstjänstens verksamhet, ett nätverk som består av 53 organisationer. I 

krissituationer kan de agera antingen självständigt eller stöda myndigheternas arbete 

och har varierande arbetsuppgifter enligt behov, allt från humanitär hjälp till att delta 

i spaningar efter försvunna personer. Röda Korsets volontärer kan ha en aktiv roll i 

själva krissituationen inom varierande uppgifter men också efter krisen genom att 

erbjuda krishjälp åt de drabbade. De har inte kommunikationsansvar för några 

specifika kriser men de kan stöda myndigheternas kommunikation eller informera till 

exempel om var man får krishjälp. Kommunikationen sker oftast på sociala medier där 

organisationen når människorna direkt. 

 

Kommunikationschefen på Röda Korset ansvarar för organisationens kommunikation 

och dess utveckling och strategier i sin helhet samt övervakar 

kommunikationsenhetens verksamhet på sjutton anställda som arbetar vid 

huvudkontoret i Helsingfors. Informanten har jobbat som kommunikationschef i fyra 

års tid. 
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3.3 Analysmetod och analysprocess 
 
Materialet i avhandlingen, det vill säga den transkriberade texten från intervjuerna, 

analyseras enligt materialbaserad innehållsanalys. Med innehållsanalys avses att man 

analyserar texten och på ett förståeligt sätt lyfter fram det som är väsentligt i innehållet 

(Esaiasson et al., 2017). I denna studie är innehållsanalysen är induktiv, vilket betyder 

att analysen styrs av materialet (Esaiasson et al., 2017; Hirsjärvi & Hurme, 2000).  

 

Syftet med innehållsanalysen är att höja informationsvärdet av materialet. Detta görs 

genom att strukturera och systematisera innehållet till en klar, begriplig helhet. 

Eftersom denna avhandling använder sig av temaintervjuer, kodas innehållet enligt 

olika teman. I den tematiska innehållsanalysen försöker man identifiera ämnen som 

många intervjupersoner talar om under intervjuernas gång för att hitta tyngdpunkten i 

intervjuerna, det vill säga vad intervjupersonerna talar om gällande de olika temana 

(Dalen, 2015; Tuomi & Sarajärvi, 2009). I analys- och grupperingsfasen är det 

forskarens tolkningar av intervjupersonernas svar som avgör vilka teman lyfts fram. 

Därför anses kategoriseringen vara den mest kritiska fasen av analysen eftersom det är 

forskaren som bestämmer hur olika svar tolkas och kategoriseras (Hirsjärvi & Hurme, 

2000; Tuomi & Sarajärvi, 2009). Teman som kommer fram kan vara sådana som är 

förutbestämda och finns med i intervjuguiden, men det kan också komma fram nya 

teman eller två teman kan slås ihop till ett tema (Hirsjärvi & Hurme, 2000; Dalen, 

2015).  

 

Eftersom denna studie använder sig av semistrukturerade intervjuer är de flesta teman 

redan förutbestämda. Det hindrar ändå inte uppkomsten av andra teman under 

intervjuernas gång. För att upptäcka och kategorisera de nya teman som kommer fram 

under intervjuerna, struktureras materialet under analysfasen på följande sätt: de 

enskilda svaren kategoriseras till underkategorier, efter vilket underkategorierna slås 

ihop för att bilda överkategorier (figur 2). Till sist förenas överkategorier till en 

huvudkategori, och utifrån dem försöker man besvara forskningsproblemet och 

forskningsfrågorna (Tuomi & Sarajärvi, 2009).  
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4 Resultatredovisning 
 
Detta kapitel innehåller en redovisning över innehållsanalysen av det insamlade 

materialet. Resultaten är delade i fyra olika delar utgående från huvudteman som är: 

1) erfarenheter av digitala volontärer, 2) fördelar och nackdelar med samarbetet, 3) 

strategiska förutsättningar, och 4) framtidssynvinklar. De tre första huvudteman är 

samma som i intervjuguiden men utöver dem har jag valt att ta in en fjärde tema, 

framtidssynvinklar. Frågan om framtiden var en ensamstående fråga i intervjuguiden 

men väckte mycket tankar kring hur volontärskapet och samarbetet med volontärerna 

kan se ut i Finland i framtiden, vilket är orsaken till att jag valde göra den frågan till 

ett fjärde bärande tema i resultatredovisningen. 

 

Resultatredovisningen stöds av citat som är tagna från intervjumaterialet, och de är 

indragna och kursiverade i texten. Framför citaten står förkortningen för myndigheten 

som talar. Förkortningarna är följande: RFV för regionförvaltningsverket, CSH för 

centralsjukhuset, RV för räddningsverket, P för polisen, ÅS för Åbo stad och RK för 

Röda Korset. De intervjuer som gjordes på finska (alla förutom intervjun med 

räddningsverket) har jag översatt till svenska i citaten. 

 

4.1 Tema 1: Erfarenheter av digitala volontärer 
 
När jag ringde upp möjliga intervjupersoner var de flesta myndigheterna omedvetna 

om digitala volontärer och sade sig aldrig ha hört om dem tidigare. För 

regionförvaltningsverket var orsaken den att det sällan är i direkt kontakt med 

volontärer i krissituationer eftersom det som organisation inte är en aktiv aktör på 

själva krisplatsen. I krissituationer är dess roll att vara mera som en koordinerande 

myndighet för de myndigheterna som är inblandade i den konkreta krishanteringen, 

som i sin tur har mera kontakt med volontärerna. För Åbo stad var orsaken liknande 

eftersom staden är med i krissituationer som stöd för myndigheterna i deras arbete och 

kommunikation men inte är direkt involverad i själva krishanteringen. 

 

Trots att det var många som inte var bekanta med fenomenet digitala volontärer från 

förut var många ändå intresserade att delta i studien för att diskutera möjligheterna 
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med den nya formen av volontärskap. Före intervjuerna genomfördes skickade jag ut 

noggrannare information om studien med några exempel på forskning om digitala 

volontärer som gav en bredare uppfattning om fenomenet (Bilaga 2). Detta ledde till 

att flera av myndighetspersonerna själva i intervjusituationen kunde komma fram med 

exempel som de tänkte att liknade digitala volontärers verksamhet. 

 

Polisen nämnde spaningarna på försvunna som ett exempel på digitalt volontärskap. 

Under de senaste åren då en person har försvunnit och polisen ordnat en större 

operation för att hitta personen, har det enligt informanten bildats grupper på Facebook 

skapade av frivilliga. I grupperna har människorna diskuterat vilka ställen som borde 

kollas upp för att försöka hitta personen och berättat var de själv har gått och sökt och 

ifall de har upptäckt någonting.  

 

P: Jag ser det här som digitalt volontärskap där man hjälper myndigheterna i 

deras arbete. Det är myndigheten som leder spaningen men Facebook hjälper 

att föra meddelandet vidare digitalt och aktivera människor - - och utifrån det 

har man kunnat fortsätta söka vidare. Och allt detta händer i den digitala 

världen. 

 

Det andra exemplet av polisen var ”tipstelefonen” dit de får meddelanden och samtal 

från medborgare om det som pågår i den digitala världen. Det kan vara profiler på 

sociala medier som verkar konstiga eller diskussionsgrupper där man publicerar 

tvivelaktiga inlägg som polisen sedan kollar upp och övervakar. Där handlar dock den 

digitala volontärskapen inte om grupper som skulle agera tillsammans men om 

enskilda personer som är direkt i kontakt med polisen om de upptäcker något konstigt 

på nätet. 

 

På räddningsverket hade man kommit i kontakt med den så kallade ”Puskaradio”, en 

grupp på Facebook där människor söker hjälp med olika saker.  

 

RV: Det är väl inte för krissituationer men för små grejer som är på gång, 

bortsprungna katter och vad allt tusan som möjligt finns där. Det är ju i princip, 

de är frivilliga de som sätter sina meddelanden dit, ber om hjälp och allt 

möjligt.  
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Informanterna beskrev Facebook-gruppen som digitalt volontärskap i miniatyrform 

eftersom gruppen inte nödvändigtvis utnyttjas i krissituationer men för mindre 

händelser.  

 

Informanten på centralsjukhuset hade märkt förändringen i människornas sätt att 

utnyttja sociala medier i krissituationer och nämnde som exempel människornas 

aktivitet på Twitter efter knivdådet på Salutorget i Åbo augusti 2017. Efter dådet hade 

vanliga Twitter-användare tweetat om trafiksituationen, till exempel var polisen hade 

stängt av vägar, och på det sättet hjälpt varandra – och indirekt polisen – för att 

navigera i trafiken. 

 

CSH: I Finland tweetar ju polisen också enormt mycket i sådana situationer - 

-, deras användning av sociala medier är väldigt effektivt. Men sen också 

vanliga medborgarnas observationer, att om polisen meddelar att de stänger 

den här vägen så kan någon vanlig medborgare uppdatera att visst kommer 

man igenom där, jag gick just där igenom. 

 

Bland de intervjuade myndigheterna var enbart Röda Korset bekant med fenomenet 

från förut och hade erfarenhet av vissa former av digitalt volontärskap. Speciellt under 

flyktingkrisen år 2015, då antalet asylsökande som sökte sig till Finland växte kraftigt, 

såg organisationen hur många aktiverade sig via sociala medier för att hjälpa till i 

situationen eller försökte stöda asylsökande. Under tre månaders tid fick 

organisationen upp till 8800 intresseanmälningar om frivilligt deltagande som kom 

direkt till Röda Korset i stället för att de frivilliga skulle ha koordinerat hjälp själv i 

grupper på sociala medier. 

 

RK: Trots att människorna i princip vaknade till krisen i den digitala miljön 

och var i kontakt med oss via sociala medier, så erbjöd vi då sådana former av 

deltagande som vi kunde organisera i den situationen. Det kunde vara allt från 

att bli frivillig till att stöda asylsökande eller bli en insamlare för Hungerdagen 

- -. Ibland var det en grupp av människor som hade organiserat sig själv på 

sociala medier och var sedan i kontakt med oss, att hur kan vi hjälpa er som en 

grupp. - - Men säkert sker det i andra situationer mycket sådan 

självorganiserad hjälpande som vi inte är medvetna om. 
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Med andra ord har Röda Korset erfarenhet av grupper och individer som aktiverar sig 

på sociala medier för att hjälpa men i de flesta fallen förverkligar grupperna eller 

individerna sitt hjälpande via och i dialog med Röda Korset. Organisationen kunde 

inte heller i situationen erbjuda digitala sätt att hjälpa i situationen utan 

volontärsarbetet bestod av mer konkret arbete på en specifik plats. 

 

Som sammanfattning kan sägas att de finländska myndigheterna har väldigt lite 

erfarenhet av digitala volontärer. Samtidigt har de lagt märke till olika händelser och 

aktiviteter som äger rum på sociala medier och som kunde tolkas som former av 

digitalt volontärskap, men variationen i vad varje informant tolkade som digitalt 

volontärskap påverkades av deras erfarenhet om fenomenet. Tills vidare sker det mesta 

volontärsarbetet individuellt och i direkt kontakt med myndigheten i stället för att 

hända i grupper som organiserar sig på sociala medier och som agerar där som en 

självständig aktör i större eller mindre kriser. 

 

Under intervjun kom det indirekt fram att de flesta myndigheterna uppfattade digitala 

volontärer som enskilda människor som jobbar individuellt i stället för att samarbeta i 

grupp. Den här tolkningen av digitala volontärers arbetssätt påverkar de slutliga 

resultaten av studien som diskuteras i kapitel 5 men nämns redan här för att förstå 

varför myndigheterna svarar så som de gör när de funderar på samarbetets möjligheter 

och utmaningar. Många av för- och nackdelarna som informanterna nämner kan 

kopplas till något en enskild individ kan göra men de glömmer att se på för- och 

nackdelarna i verksamheten i form av en större samarbetande grupp. Detta tankesätt 

lämnar vissa synvinklar utanför. 

 

4.2 Tema 2: För- och nackdelar med samarbetet 
 

4.2.1 Utmaningar med kriskommunikationen 
 
Eftersom fem av sex av de myndigheterna som deltog i studien hade inte haft konkret 

erfarenhet digitala volontärer, frågade jag i stället om deras nuvarande 

kriskommunikation och de centrala utmaningarna där. Frågan om 
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kriskommunikationens utmaningar var ett sätt att få myndigheterna att fundera på ifall 

digitala volontärer kunde ses som en lösning på några av problemen. 

 

En av utmaningarna för centralsjukhuset är att kriserna oftast händer utanför 

kontorstiden, antingen på natten eller under veckosluten då ingen från 

kommunikationsenheten är på plats.  

 

CSH: Speciellt sådant som negativ ryktesspridning om Centralsjukhuset sker 

garanterat inte klockan 9 på morgonen men på veckoslutet, och just då har vi 

ingen som övervakar diskussionen på sociala medier. - - Samma med 

storolyckor eller tekniska problem med sjukhusets system: om ingen av oss är 

på plats har vi ingen som övervakar sociala medier eller lägger information ut 

dit. 

 

För Åbo stad och räddningsverket var trycket på snabbheten för delningen av 

information en utmaning för kriskommunikationen. Informanterna på räddningsverket 

beskrev utmaningen som att medierna och människorna förväntar sig information om 

krisen före myndigheten själv har hunnit starta sitt egna brådskande räddningsarbete. 

De ansåg att de inte har tillräckligt med tid att samla på sig information om krisen före 

informationen redan borde finnas tillgänglig.  

 

RV: Vilket gör att felaktig information kanske startar upp - - när tidningarna 

får bilder från olycksplatsen och börjar skriva om något som kanske då inte 

alls har gått till på det sättet som egentligen vi skulle vilja få fram - - och då 

blir det ett större arbete att korrigera det.  

 

För polisen är snabbheten av informationsspridningen också en av utmaningarna. För 

dem är det viktigt att vara först ut med informationen för att kunna kontrollera och 

styra informationen om krisen. Informanten nämnde också utmaningen med att 

försöka nå alla med kriskommunikationen eftersom medieanvändningen idag är så 

splittrad och alla får sin information via olika kanaler. Speciellt unga ansågs vara en 

problematisk åldersgrupp att nå via sociala medier eftersom de inte är aktiva på 

Facebook eller andra sociala medier som polisen använder i krissituationer. 
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Med tanke på tidigare studier om de digitala volontärernas styrkor och kunskaper, 

skulle digitala volontärer kunna hjälpa till med flera av de utmaningarna med 

kriskommunikationen som de intervjuade myndigheterna nämnde. Volontärer kan 

känna till den digitala världen bättre än myndigheterna och på det sättet nå också 

grupper som annars kunde bli utanför nätverket. Utöver det kan de hjälpa med 

korrigeringen av felaktig information eller hjälpa sprida krisinformation på sociala 

medier. 

 

4.2.2 Fördelar med samarbetet 
 
Den nästa frågan i intervjun var med de flesta informanterna den följande: Kunde 

digitala volontärer ses som en lösning på utmaningarna med kriskommunikationen? 

Frågan ledde in till det andra temat i intervjun som handlade om fördelarna och 

nackdelarna med samarbetet med digitala volontärer. 

 

4.2.2.1 Information utåt 
 
Samtliga av de sex intervjuade myndigheterna upplever att digitala volontärer skulle 

vara till största hjälp om de kunde hjälpa myndigheterna att sprida deras egen 

information vidare. Delvis för att med volontärernas hjälp får myndigheterna 

informationen att sprida sig snabbare och delvis för att de når sådana grupper som 

myndigheterna nödvändigtvis inte annars når. 

 

RK: Att sprida rätt och pålitlig information är en enkel uppgift men inte på 

något vis obetydlig utan otroligt värdefull. - - Genom att delta på ett så här 

enkelt sätt, att dela våra meddelanden på sociala medier - - det finns en stor 

mängd människor där ute som vi inte når men som andra människor kan nå. 

 

Information kan enligt informanterna delas ut i form av retweets eller så att digitala 

volontärer självständigt plockar information från myndigheternas hemsidor, till 

exempel kris- eller olycksmeddelanden, och sprider dem vidare. 

Informationsspridningen utåt anses vara en väldigt värdefull om inte den viktigaste 

uppgiften som kan tilldelas digitala volontärer. 
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RFV: Digitala volontärer kunde ha en uppgift i en sådan situation, alltså 

som de kunde ta till sig, att samla information från myndigheternas sidor 

och sprida den vidare. - - Informationsspridning är makt på sociala 

medier. Ju fler som sprider myndigheternas information, desto bättre. 

 

Ett konkret exempel kommer från centralsjukhuset: ifall det skulle hända en olycka på 

ett veckoslut då ingen från kommunikationsenheten kunde komma på plats för att 

kommunicera om krisen, kunde beredskapsledningsgruppen skriva ett krismeddelande 

som publicerades på centralsjukhusets hemsidor och som digitala volontärer kunde 

plocka upp och börja sprida på sociala medier. Trots att kommunikationsenheten inte 

skulle vara där för att dela ut meddelandet, skulle informationen ändå nå många. 

 

På samma sätt tänker också informanten vid polisen som påpekar att varje 

vidarebefordrat meddelande hjälper myndigheten att få sitt eget meddelande genom 

både i den digitala och i den riktiga världen.  

 

P: Ju fler ögon och öron vi har ute i världen desto bättre - -. Varje insats hjälper 

oss att lösa situationen på ett bra och tryggt sätt.  

 
 

4.2.2.2 Information inåt 
 
Utöver retweets och vidarebefordring av myndigheternas uppdateringar om krisen 

skulle digitala volontärer också kunna samla information om situationen via sociala 

medier eller på olycksplatsen och vidarebefordra den åt myndigheterna. Här är 

informanterna dock mindre villiga att ge digitala volontärer för mycket ansvar eller att 

lita enbart på deras observationer. 

 

Centralsjukhuset kan tänka sig använda digitala volontärers information ifall de skulle 

ha problem med myndigheternas gemensamma interna kommunikationskanal. 

 

CSH: Om det skulle vara så att vi inte skulle få någon kontakt alls med 

räddningsmyndigheterna, och vi behövde veta om de har femton skadade eller 
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hundra, att behöver vi meddela andra sjukhus - - så då kunde vi få 

informationen via ögonvittnen som kunde räkna hur många bilar finns på plats. 

 

På polisen ser man möjligheten att jämföra den situationsbild som digitala volontärer 

skapar mot den som de krishanterande myndigheterna själva har och på det sättet se 

till att de har kontroll över informationen som sprids på sociala medier. 

 

P: Jag tror på att digitala volontärer siktar på att berätta självständigt och 

sanningsenligt om situationen - - att var händer vad, hur ser situationen ut och 

annat, och det är väldigt viktigt för oss att vi kan följa med situationen och 

jämföra den med våra egna meddelanden och våra egna observationer. Att om 

vi märker att viss information rör sig på sociala medier som vi inte har 

bekräftat så måste vi få och bekräfta den för att inte bli efter i vår egen 

kommunikation. 

 

Med andra ord är myndigheterna villiga att ta emot information från digitala volontärer 

men de vill inte lita på den alltför mycket. Enbart om all kommunikation mellan 

myndigheterna skulle vara avstängd kunde digitala volontärer ses som en resurs i att 

samla in information åt myndigheterna om krissituationen. 

 

4.2.2.3 Korrigering av felinformation 
 
Flera av myndigheterna ser digitala volontärer som en hjälpsam resurs när det kommer 

till att korrigera felinformation på nätet. Felinformationen kan handla om 

krissituationen men också om myndigheternas eget agerande i en situation. 

 

Ett exempel som informanten på centralsjukhuset tar upp är en situation där 

felinformation hade börjat sprida sig efter ett politiskt beslut om att centralsjukhuset i 

Vasa inte tillhörde de sjukhus som har omfattande jour. Många hade förstått beslutet 

som att jourtjänsten försvann helt och hållet vilket hade lett till många oroliga samtal 

till sjukhuset. 

 

CSH: Då den situationen hände hade vi inga övriga resurser här på 

kommunikationsenheten att börja korrigera all felaktig information som spred 
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sig på sociala medier. I den situationen skulle det ha varit guld värt att ha några 

volontärer som kontinuerligt skulle ha korrigerat felinformationen och berättat 

hur läget på riktigt var.  

 

I samma banor tänker man också hos polisen där deras verksamhet ibland kan leda till 

förundran hos medborgarna. Till exempel i en demonstration har polisen rätten att 

ingripa enbart i vissa fall men för utomstående som inte känner till lagstiftningen kan 

myndighetens agerande verka likgiltigt. 

 

P: Det pågår säkert också just nu en diskussion om något som polisen har gjort 

eller låtit bli att göra och som oftast kritiserar Polisen som en myndighet. Men 

sen finns där de människorna som kommenterar att hej, ta i beaktande att lagen 

säger så här vilket påverkar vad polisen får och inte får göra - -. 

 

Också räddningsverket ser digitala volontärerna som en resurs i att plocka upp felaktig 

information och meddela om det till myndigheterna, som sedan kan rätta till 

informationen.  

 

Vissa av myndigheterna var mer villiga att ge volontärerna friheten att själv korrigera 

felinformation de hittar på nätet medan andra såg volontärerna som ett hjälpmedel för 

att hitta felinformationen som myndigheten själv kunde korrigera. 

 
 

4.2.2.4 Andra uppgifter 
 
Insamling av information, att sprida information utåt och hjälpa hitta och korrigera 

felaktig information är uppgifter som de flesta, om inte alla, myndighetsrepresentanter 

var överens om att kunde tilldelas digitala volontärer. Utöver det kom det fram några 

andra uppgifter som vissa myndigheter kan tänka sig delegera åt digitala volontärer. 

Dessa uppgifter är inte nödvändigtvis kopplade till en kris utan kan också ske utanför 

kris- och katastrofsituationer. 

 

Åbo stad, centralsjukhuset och Röda Korset ser värde i digitala volontärers möjligheter 

att övervaka diskussioner på sociala medier för att plocka upp tysta signaler. Sådana 

signaler kan vara till exempel oroligheter bland folket eller om det planeras en 
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demonstration (ÅS), om ett visst område känns otryggt eller det finns någon man 

misstänker håller på att bli marginaliserad (RK). För centralsjukhuset är det viktigt att 

få veta ifall det uppstår diskussion på sociala medier om till exempel symptom på en 

smittsam sjukdom: 

 

CSH: På Facebook finns såna här mammagrupper där någon kanske frågar 

ifall någon vet vad hennes barn har för utslag - -. Och då skulle någon kunna 

vara där och sprida rätt information och fråga ifall barnet har fått rätta vaccin. 

- - Det är ju svårt för myndigheten att gå in till en stängd Facebook-grupp och 

börja dela ut rätt information - - men om det finns en diskussion om symptom 

som antyder till exempel till mässling så är det ju viktig och kritisk information 

för oss. Och då önskar man att någon i den där gruppen skulle ta kontakt med 

oss så att vi kan ta hand om situationen. 

 

Utöver övervakningen av diskussionen på sociala medier om smittsamma sjukdomar 

upplever informanten att digitala volontärer också kan sprida positiv hälsofostran om 

hälsosamma levnadsvanor eller egenvård på sociala medier. 

 

En annan uppgift som kunde delegeras åt digitala volontärer och som kom fram under 

intervjuerna med regionförvaltningsverket och Åbo stad var skötandet av kommunens 

sociala medier.  

 

RFV: Under våra beredskapsövningar har det kommit fram att mindre 

kommuner inte har tid eller kunnande för att sköta om och utveckla 

kommunikationen på sociala medier. För sådana kommuner kunde digitala 

volontärer vara till stor hjälp. 

 

För Åbo stad pågår en stor del av dialogen med medborgarna på sociala medier där 

många diskuterar och kommenterar aktivt de olika inläggen som publiceras av staden. 

Dialogen i sin tur hjälper staden att hålla kontakt med sina medborgare och kan vid 

behov användas till att sprida viktig information eller för att rekrytera människor till 

olika uppgifter. På Åbo stad har man en person som ansvarar enbart för sociala medier 

och växelverkan där medan situationen kan se väldigt annorlunda ut i andra 

kommuner. 
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ÅS: I flera kommuner sköter förvaltningsdirektören sociala medier vid sidan 

om sitt eget jobb vilket betyder att de inte har möjligheten att dra nytta av 

sociala medier på samma sätt som vi. 

 

De andra uppgifterna som informanterna föreslår är mer långvariga till sin natur där 

digitala volontärer kunde hjälpa kommunen eller hälsovården att nå flera medborgare 

också i positiva syften som hälsofostran eller dialog om hur kommunen kan utvecklas 

och förbättras. I sådana fall skulle digitala volontärers roll förvandlas mera till 

ambassadörer för kommunen eller hälsotjänsten i stället för att vara kortvarigt eller 

spontant volontärskap. 

4.2.2.5 Sammanfattning av fördelarna 
 
De intervjuade myndigheterna ser potential i att använda sig av digitala volontärer i 

krissituationer. Dock handlar alla exempel om vad digitala volontärer som individer 

kan göra i stället för att agera i grupp. Att sprida information utåt eller korrigera 

felinformation anses vara uppgifter som vem som helst kan göra. Utöver det kan 

digitala volontärer ses som ambassadörer för hälsofostran eller som en hjälpsam resurs 

för mindre kommuner som inte har tillräckligt med tid eller kunskap att sköta sina 

kanaler på sociala medier.  

 

Att samla information utifrån åt myndigheterna ses som en uppgift myndigheterna kan 

dra nytta av för att veta vad för information rör sig på sociala medier eller under 

omständigheter där myndigheternas egen intern kommunikation inte fungerar. Ingen 

av myndigheterna kan tänka sig fullständigt anlita digitala volontärer i 

informationssamlingen utan alltid som en kompletterande eller jämförande resurs i 

situationer där myndigheternas egen kommunikation inte fungerar. Utmaningen med 

informationsinsamlingen är främst att myndigheterna inte kan förlita sig på 

observationer gjorda av utomstående. Denna tanke ledde diskussionen vidare till 

nackdelarna med samarbetet. 

 
 

4.2.3 Nackdelar med samarbetet 
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sociala medier som sedan används för att trolla, det vill säga skapa oreda på internet, i 

stället för att hjälpa.  

 

RFV: Jag anser att det finns en liten risk där när vi inte kan veta vem de där 

människorna är. Det finns en risk för att någon av dem som säger sig vilja 

hjälpa inte har lika bra ändamål som andra.  

 

ÅS: Vem som helst kan skapa ett konto och börja störa om man har riktigt onda 

avsikter. - - Om vi ber dem att göra något så önskar vi att de använder sig av 

informationen på rätt sätt, att de genuint vill hjälpa oss i stället för att motverka 

oss. Hur kan jag vara säker på att samarbetsförhållandet är till vår fördel? 

 

Polisen är av liknande åsikt med regionförvaltningsverket och Åbo stad men samtidigt 

är informanten medveten om att myndigheterna också måste kunna lita på sina 

medborgare. På samma sätt som de får tips av alla slag till sin tipstelefon, både vettiga 

och mindre vettiga, kan de få tips i liknande stil på sociala medier. 

 

P: Man måste ta i beaktande att folk kan trolla på nätet och sätta dit felaktig 

information - - men överlag är människorna ganska trovärdiga i sådana här 

situationer. Polisen får inte misstro alla utan man måste också kunna lita - -. 

Vi måste vara riktigt neutrala med det [vem vi anser oss kunna lita på]. Någon 

kan komma med rätt information och om vi då säger att vi inte litar på dig och 

tar inte emot din information kan det ha en negativ inverkan på 

förtroendeförhållandet mellan myndigheterna och volontärerna. 

 

Myndigheterna verkar själva vara medvetna om att det är bra att kunna lita på digitala 

volontärer eftersom det ger en bra bild av myndigheten eller organisationen. Samtidigt 

upplever de det utmanande att kunna lita på volontärer eftersom samarbetet i en digital 

värld är ansiktslöst och myndigheterna aldrig kan vara säkra på att volontärerna vill 

hjälpa och inte skada samhället. Som en lösning på detta funderade 

regionförvaltningsverket på att använda sig av elektronisk autentisering. 

 

RFV: Volontärerna kunde autentisera sig elektroniskt så att vi kunde veta vem 

de är. Och då skulle vi kunna vara säkra på att personen vill hjälpa eftersom 

hen är villig att autentisera sig. 
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Det andra förtroendeförhållandet i krissituationer existerar mellan myndigheter och 

befolkningen. I krissituationer är det viktigt att befolkningen litar på myndigheternas 

färdigheter och beredskap att hantera och kommunicera om krisen. Bland annat 

regionförvaltningsverket ser digitala volontärers hjälpande i krissituationer 

problematiskt eftersom deras agerande snabbt kan tolkas av andra människor som att 

myndigheterna inte klarar av sitt eget jobb: 

 

RFV: I dagens värld kämpar man redan mot informations- och hybridpåverkan 

som får folk att tro på att myndigheterna inte klarar av sina uppgifter och 

tappar sin tro för dem, som in sin tur orsakar kaos - -. Det jag funderar på är 

att ifall en grupp visar sig agera i krissituationer självständigt utan någon 

koppling till myndigheterna, så bygger det upp en bild av att myndigheterna 

inte klarar av sitt jobb, att nu måste man själv bli en volontär för att fixa 

situationen. 

 

Ett annat perspektiv på förtroendeförhållandet mellan myndigheterna och 

befolkningen kommer från Åbo stad som befarar hur samarbetet med digitala 

volontärer skulle påverka stadens rykte:  

 

ÅS: Om staden vill ha hjälp av sina medborgare är det ju bra med tanke på 

stadens image men om volontärernas hjälp visar sig vara något skumt ser det 

dåligt ut att staden har anlitat sig på falska källor. 

 

Utmaningen med förtroendet i förhållandet mellan myndigheter och människor är 

kopplad till organisationens eller myndighetens rykte eller image utåt. För 

myndigheterna är det viktigt att samhället fortsätter ha tilltro till deras verksamhet, och 

för att kunna samarbeta med digitala volontärer måste myndigheterna vara säkra på att 

volontärerna agerar enligt deras principer och i klart samarbete med dem.  

 

Liknande tankar finns hos Röda Korset som upplever det viktigt att upprätthålla 

organisationens rykte som en pålitlig hjälpare. Den drabbade människan måste kunna 

lita på hjälpen som kommer via Röda Korset. 
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RK: Att upprätthålla förtroendet ligger i kärnan av vår kommunikation. I alla 

situationer ska människorna kunna lita på att den som hjälper via Röda Korset 

agerar och hjälper på rätt sätt - -. För att kunna ses som Röda Korsets hjälpare 

måste man känna till organisationens principer enligt vilka vi agerar och 

hjälper människor. 

 

Röda Korsets tankar kopplar till det tredje förtroendeförhållandet som existerar mellan 

människorna och digitala volontärer. Om myndigheterna låter digitala volontärernas 

hjälpa krisdrabbade människor, måste människorna kunna lita på digitala volontärers 

färdigheter, kunskap och ord. Liknande tankar kommer fram hos informanterna vid 

regionförvaltningsverket. 

 

RFV: Det som jag funderar på är att hur digitala volontärer kan bli pålitliga 

aktörer på sociala medier. Hur kan människor veta att de kan ta volontärerna 

på allvar på samma sätt som de ser på Röda Korset eller grupper som söker 

efter försvunna personer? Hur kan volontärerna i den digitala världen ha 

liknande mandat att agera på sociala medier, och hur kan man förlita sig på 

att det är pålitlig information de delar med sig där? 

 

Utöver konkret hjälp som erbjuds av volontärer via myndigheten ska de krisdrabbade 

människorna också kunna lita på den information som digitala volontärer sprider på 

sociala medier. Räddningsverket uttrycker sin oro över spridandet av felaktig 

information som kan leda till skadliga situationer om människorna tror på och agerar 

enligt den falska information de kommer i kontakt med. Liknande tankar finns hos 

centralsjukhuset där man tänker på hälsofostran och vilka effekter spridandet av 

felaktig information kan ha: 

 

CSH: Om vi misstänker att en smittsam sjukdom har börjat röra sig i samhället 

kan vi skriva en tweet om det, att om ni har dessa symptom ska ni ta kontakt 

med oss. Men om någon tweetar den vidare men ändrar på innehållet så att det 

blir till ett skämt, kan det vara att den som faktiskt skulle behöva informationen 

tar inte den seriöst eller tror att tweeten inte berör den och tar inte kontakt med 

oss. 
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Förtroendet är med andra ord den mest krångliga och den största utmaningen 

myndigheterna uttryckte under intervjuerna. Både människor och myndigheterna ska 

kunna lita på digitala volontärer för att krishanteringen och kriskommunikationen ska 

ske så smidigt som möjligt. Samtidigt måste digitala volontärer kunna lita på att 

myndigheterna och människorna tar dem och deras hjälp på allvar för att kunna 

fortsätta bidra med sin hjälp i krissituationen. 

 

 

4.2.3.2 Förståelse för myndigheternas arbetssätt 
 
I diskussionen om fördelarna med samarbetet kom fram att myndigheterna anser 

spridningen av information i krissituationer vara en av de viktigaste uppgifterna som 

kunde tilldelas digitala volontärer. Samtidigt lyfter informanterna fram utmaningen 

med att vanliga människor, dit också digitala volontärer tillhör, inte nödvändigtvis är 

medvetna om hur myndigheter agerar och varför. Krishanterande myndigheter har till 

exempel strikta principer som styr över hurdan information de får publicera och när 

men det är inte sagt att människorna vet det, vilket i sin tur kan leda till problem. 

 

RFV: - - digitala volontärer kan till och med förvirra situationen med sitt eget 

kommunicerande när de inte förstår hur myndigheterna agerar, till exempel 

när det kommer till kommunikationsansvar - -. Kanske de tänker att ”eftersom 

vi inte har hört något från myndigheterna så vi ska ta reda på den där 

informationen och fylla tomrummet själv.” I some-världen är en timme av 

tystnad redan en lång tid, det är en evighet. 

 
Informanten från polisen skiljer mellan så kallad röd och grön information. Grön 

information är sådant som polisen kan publicera direkt på sina kommunikationskanaler 

medan röd information är sådant som för operativa eller undersökningsrelaterade skäl 

inte ännu kan publiceras. Men ibland händer det att någon utomstående får tag på och 

publicerar så kallad ”röd information” på sociala medier. I värsta fall kan det leda till 

att medierna plockar upp informationen och använder den i sin egen nyhetsförmedling, 

trots att den inte officiellt har blivit bekräftad av myndigheterna. För att undvika 

sådana situationer anser flera av de intervjuade myndighetsrepresentanterna att digitala 
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volontärer borde genomgå någon slags utbildning för att på bästa möjliga sätt kunna 

stöda myndigheterna i krishanteringen.  

 

Förutsättningarna för samarbetet diskuteras senare i kapitlet under tema 3. 

 

 

4.2.3.3 Datasäkerhet 
 
Förståelse för myndigheternas arbetssätt och utmaningarna med förtroendet är de 

största nackdelarna myndigheterna ser i samarbetet med digitala volontärer. Utöver 

det nämner några av informanterna problematiken med datasäkerhet och känslig 

information som publiceras på sociala medier. 

 

P: I olika Puskaradio-grupper på Facebook söker man ofta försvunna djur men 

också människor, och man söker dem med bild. Publicerade bilder är alltid en 

risk på sociala medier. Vad man en gång har satt dit hålls där. - - Vi på Polisen 

har ju väldigt noggranna kriterier på när vi får publicera bilder på den 

misstänkta men folk publicerar bilder på sociala medier utan att ens tänka på 

saken. 

 

Samma tanke har räddningsverket om bilder som publiceras från en olycksplats. Då 

kan till exempel ett registernummer på en bil hamna på bilden som eventuellt leder till 

problem.  

 

RV: För nog har ju, varje individ borde ha rätt att själv bestämma vad som blir 

publicerat och det följs ju nog inte, om man är för snabb och tar foton och annat 

och lägger upp det. - - Så kan det hända förr eller senare att någon hamnar illa 

ut. 

 

Informanten på centralsjukhuset nämner som exempel en situation där man försöker 

få tag på människor som eventuellt blivit smittade av en sjukdom, till exempel 

mässling. Trots att det kan vara utmanande för myndigheterna att få tag på alla som 

kanske blivit smittade av en sjukdom skulle de inte kunna använda sig av sociala 

medier eller digitala volontärer för att underlätta sökandet av eventuella offer. 
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CSH: Speciellt om det handlar om en social diskussionsplattform som ägs av 

ett företag - - så sparas informationen dit och då skulle en lista på människor 

som kanske har blivit smittade av mässling alltid finnas där.  

 

Polisen använder sig av ett exempel om ett fall där det skulle gå rykten om pedofili, 

vilket kunde leda till att ivriga digitala volontärer skulle försöka ta reda på vem den 

misstänka personen är. 

 

P: Och om de får reda på vem den misstänkta är och publicerar information 

om personen kan de utan att veta de bli skyldiga för ett brott. Personen är ju 

bara misstänkt på basis av rykten på sociala medier. - - Om någon anklagar en 

person för ett brott utan bevis kan den som anklagar själv bli anklagad för 

ärekränkning, och kan med sin aktivitet även uppmuntra andra som inte har 

något med saken att göra att skada eller rikta våld mot den misstänkta. 

 

Exemplet kopplar till förståelsen om myndigheternas arbetssätt som nämndes tidigare 

och hur digitala volontärers iver att hjälpa myndigheten kan bli en risk för 

krishanteringen. När människor inte veta vilka principer och regler som styr 

myndigheternas jobb kan de tro sig göra en tjänst när de egentligen gör det motsatta.  

 

 

4.2.3.4 Sammanfattning av nackdelarna 
 
Nackdelarna med samarbetet med digitala volontärer är både praktiska och mer 

abstrakta. Frågorna om datasäkerhet och hur myndigheter jobbar är mer praktiska 

utmaningar där utbildning eller kunskap kan hjälpa digitala volontärer att agera på rätt 

sätt medan frågan om förtroendet är mer abstrakt och kräver mera tid för att lösas. 

Riskerna med förtroendet, spridningen av felaktig information eller annan hjälp som 

orsakar mera skada än nytta kan i värsta fall göra digitala volontärer till ett hinder än 

en resurs i krishanteringen. I krissituationer har myndigheter redan brist på tid och 

resurser och i sådana situationer kan digitala volontärers iver att hjälpa till leda till 

flera problem om de inte vet vad deras agerande kan ha för följder. 
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Hur problemen kunde lösas och vilka förutsättningar myndigheterna har för ett lyckat 

samarbete diskuteras härnäst. 

 

 

4.3 Tema 3: Strategiska förutsättningar 
 
 
Enligt intervjuguiden skulle det tredje temat fokusera på vilka strategiska 

förutsättningar myndigheterna har för hanteringen av samarbetet med digitala 

volontärer. Den frågan visade sig ändå vara utmanande eftersom, vilket visade sig i 

redovisningen av tema 1, myndigheterna inte hade hört talas om digitala volontärer 

tidigare. Av den anledningen styrdes diskussionen från strategiska förutsättningar till 

funderingar om hur samarbetet mellan myndigheter och digitala volontärer skulle 

kunna optimeras. Vad krävs för att ett samarbete mellan två aktörer ska lyckas? Som 

visade sig i redovisningen om nackdelarna med samarbetet är frågan om förtroende 

och kunskap om myndigheternas arbetssätt två av de mest utmanande problemen med 

samarbetet. Diskussionen om ett lyckat samarbete handlade därför för det mesta om 

hur förtroendet mellan myndigheterna och digitala volontärer kunde förbättras. Två 

aspekter kom fram: vad som krävs för att förbättra volontärernas färdigheter och 

kunskap om krishantering och hur digitala volontärer kunde organiseras. 

 

4.3.1 Organisering av digitala volontärer 
 

I krissituationer kommer digitala volontärer spontant samman i den digitala världen 

för att hjälpa till i kriser och för varje kris ser deras hjälpande annorlunda ut. Utöver 

det kan man aldrig vara säker på om eller hur en kris aktiverar volontärer. Denna 

spontanitet och digitala volontärers ansiktslösa, anonyma karaktär upplevs som 

problematiska av informanterna. Som en lösning på problemet föreslår de att 

volontärerna skulle organisera sig under en takorganisation. 

 

RFV: Varifrån hittar vi dem? Hur får vi tag på dem? Hur vet vi vem de är? Om 

vi tänker att vi skulle ha behov för digitala volontärer, så var är de? - - Andra 

volontärer söker sig till en organisation för att få delta i organiserat 

volontärsarbete, så att när vi behöver dem kommer de. Men om vi inte vet vem 
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de här människorna [digitala volontärerna] är, hur ska vi få kontakt med dem 

om de inte tillhör någon [organisation]… 

 

Myndigheterna föredrar att samarbeta med volontärer som på något sätt är 

organiserade. Då är det lättare för myndigheten att få kontakt med volontärerna och de 

kan lita på att volontärerna har viss kunskap och färdigheter om krishantering. 

Regionförvaltningsverket är av den åsikten att digitala volontärers organisering under 

en takorganisation också skulle förbättra deras förtroende till dem. 

 

RFV: Om vi skulle få digitala volontärer att bli till eller en del av en 

organisation, till exempel under Frivilliga räddningstjänsten, och vara med i 

våra beredskapsövningar - - skulle det stöda deras verksamhet och göra det 

mer trovärdigt. - - Vi kan inte bjuda med vem som helst på våra 

beredskapsövningar, vi måste ju veta något om våra samarbetspartners och 

vad för roll de kan ha i våra övningar. 

 

De flesta av de andra intervjuade informanterna föredrar också att de digitala 

volontärerna skulle vara organiserade på något sätt. Alla är inte lika strikta med sina 

krav på organisering som regionförvaltningsverket men önskar ändå något slags 

struktur så att de skulle ha möjlighet att ta kontakt med digitala volontärer vid behov. 

Räddningsverket förespråkar organisering speciellt eftersom de kunde tänka sig 

använda digitala volontärer i ett förebyggande syfte. 

 

RV: Åtminstone det här före krisen - - om vi väntar på nånting, om det nu är en 

skogsbrand eller en översvämning då så där skulle man kunna tänka sig att 

man fick nytta av dem, om de skulle kunna delta i att sprida den där rätta 

informationen. Till exempel då hur man ska förbereda sig eller vad man ska 

tänka på om man hamnar i den där krisen eller nånting. Det skulle jag se nästan 

som en större fördel än i den där brådskande då det redan är för sent att göra 

rätta saker, att kanske en sådan där förebyggande perspektiv skulle vara 

trevligt där. 

 

Att ha någon kontaktperson till digitala volontärerna anses vara viktigt. För 

centralsjukhuset kunde det vara vissa personer på diskussionsgrupper på Facebook 

som de kunde vara i kontakt med medan räddningsverket ser möjligheter i en 
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diskussionsgrupp på nätet. För regionförvaltningsverket skulle kontaktpersonen också 

fungera som en ledare för gruppen. 

 

RFV: Det skulle vara bra med en eller två kontaktpersoner - - som i 

krissituationer koordinerar och övervakar digitala volontärers verksamhet - - 

och som skulle vara i kontakt med myndigheterna. Att det skulle finnas någon 

sorts ledare - - ifall de vill visa sig som en pålitlig och hjälpande aktör. 

 

Samtidigt är många av informanterna medvetna om att aktiviteten på internet sker fritt 

och utan någon utvald ledare. 

 

ÅS: Men samtidigt är sådana här grupper organiska, att de är en massa som 

agerar utan en ledare. - - Från stadens synvinkel är det okej [att samarbeta med 

dem] om vi kunde vara säkra på att vi kan lita på den här gruppen utan att den 

har en ledare. Men med tanke på organiseringen av samarbetet vore det lättare 

om det fanns vissa som fungerade som någon slags moderatorer för 

verksamheten. 

 

RV: Det beror väl på hur de är organiserade, att om de är bara som… fritt runt 

strövande på nätet så då skulle säkert den där diskussionen måsta ges på nätet 

- -. 

 

Polisen är den enda av myndigheterna som anser att det inte krävs organisering av 

digitala volontärer för att kunna utnyttjas i krishanteringen. Tanken om att ha en lista 

på digitala volontärer de kunde ta kontakt med vid behov kändes främmande. 

Informanten befarade också att en sådan grupp av volontärer kunde av allmänheten 

tolkas som en grupp som används av polisen för att förmedla sina åsikter och tankar 

via dem. 

 

P: Viljan att hjälpa måste nog alltid komma från människornas eget beteende 

- -. Jag anser att det är en del av informationsförmedlingen och sociala medier, 

den digitala världen, att det inte är styrt men fritt. - - Att om Polisen delar ut 

rätt och sanningsenlig information, så delas den frivilligt vidare - -. 
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Kravet på organisering kommer från utmaningarna med förtroendet. Om digitala 

volontärer skulle tillhöra en takorganisation eller vara på något vis bekanta från förut, 

kunde det underlätta samarbetet mellan aktörerna. Organiseringen av verksamheten 

skulle också ge volontärerna mera trovärdighet. Samtidigt är många av informanterna 

medvetna om att aktiviteter som sker på internet sker utan en ledare och det är massan 

som styr över vad som händer där. Polisen anser att spontaniteten och 

frivillighetsaspekten försvinner ur digitalt volontärskap ifall man försökte styra deras 

verksamhet mot ett mer organiserat håll. 

 

4.3.2 Utbildning av digitala volontärer 
 
Ett annat sätt att bygga på förtroendeförhållandet mellan myndigheter och digitala 

volontärer är utbildning. Syftet med utbildning är att förbättra digitala volontärers 

färdigheter och kunskap om krishantering som i sin tur skulle öka deras pålitlighet och 

förebygga risker, till exempel spridningen av felaktig information. Olika informanter 

hade olika syn på vad utbildning i digitala volontärers fall kunde innebära. För 

regionförvaltningsverket är kravet att volontärerna skulle delta i deras 

beredskapsövningar där flera myndigheter är med och övar olika krissituationer.  

 

RFV: Det skulle vara bra att ha ett visst gäng som skulle vara organiserade 

helt på allvar, vara med på lång sikt och ha kontakt med myndigheterna. Då 

skulle de lära känna myndigheterna och hur de jobbar, eftersom det är också 

viktigt att volontärerna har kontakter dit till själva krisplatsen. Det skulle också 

ge dem mer trovärdighet både i myndigheternas och i medborgarnas ögon. 

  

Också för Röda Korset är det viktigt att digitala volontärer skulle delta i deras 

utbildningar och kurser för att ha de färdigheter som krävs av Röda Korsets hjälpare 

på krisplanen. Utöver det är informanten intresserad av de möjligheter Röda Korset 

kunde erbjuda för sådan verksamhet som organiserar sig utanför dem: 

 

RK: Jag är intresserad av att se vad som kunde uppstå om vi hade sådana 

modeller där vi snabbt kan hjälpa till om en grupp identifierar ett behov. Då 

kunde vi komma med vårt kunnande, vare sig det är utbildande eller kunnande 

i andra frågor, eller kontakter till myndigheter - -. 
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I båda exemplen framkommer hur myndigheterna anser utbildningarna gynna båda 

parterna: det är ett tillfälle för myndigheterna att lära känna digitala volontärer och för 

digitala volontärer att få kontakter till myndigheterna. För polisen kunde 

utbildningstillfällena också handla om att öppna upp principer bakom deras 

verksamhet samt utbilda och förbereda volontärer för framtida situationer. 

 

För andra bland informanterna är mindre formella alternativ också lockande. 

Centralsjukhuset och räddningsverket önskar gemensamma spelregler eller inofficiella 

handböcker enligt vilka digitala volontärer skulle kommunicera och agera i 

krissituationer. Åbo stad såg det som ett sätt att öka förtroendet mellan aktörerna. 

 

RV: Det kan ju hända att vi som myndigheter har omöjligt att styra en sådan 

här verksamhet… Men det borde ju finnas någon sorts regler eftersom om det 

inte finns regler med hurudana ord man ska säga så då måste det vara mer 

eller mindre omöjligt att få fram meddelandet på rätt sätt. - - Men det som 

säkert skulle vara viktigt - - att de skulle finnas nån form av 

grundutbildningspaket som de kunde studera för att veta om den där miljön vi 

fungerar i. För att om de inte känner till vår eller andra myndigheters 

verksamhet så kanske de har svårt att ens veta vad de ska söka efter och hjälpa 

till med.  

 

ÅS: Om man tänker så att vi har staden, polisen, räddningsverket, 

regionförvaltningsverket och Röda Korset som är alla viktiga, och sen skulle vi 

ha som en till aktör de här digitala volontärerna. Men för det behövs det 

tillvägagångssätt, att båda vi och de kunde lita på varandra. 

 

Återkommande i intervjuerna är önskan om en ömsesidig förståelse av varandra. För 

att förstå vad allt digitala volontärer kan, vilka styrkor de har och hur snabbt 

myndigheter kan förvänta sig att få hjälp av dem behöver myndigheterna få träffa dem 

eller ha en kontaktperson de kan kommunicera och koordinera verksamheten med. 

 

RV: Ömsesidigt förståelse behövs så att vi vet vad vi kan göra med dem och de 

vet sen hur man beter sig i en sådan situation om man skulle hamna i en sådan 

roll. 
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RFV: Vi utbildar också kommuner i kriskommunikation, och utbildningarna 

skulle vara bra möjligheter för att bekanta sig med digitala volontärer och hur 

de kan hjälpa kommuner i olika situationer. - - Samtidigt kunde vi hjälpa 

digitala volontärer genom olika verktyg och göra deras verksamhet mera känd. 

 

Utöver spelregler, handböcker och utbildningar hade några av informanterna tanken 

om att göra digitala volontärers färdigheter till allmän färdighet på samma sätt som till 

exempel första hjälp. 

 

RK: I stället för att fundera på verksamheten i själva krissituationen kunde vi 

fundera på hur människor kunde lära sig att hjälpa och sprida information på 

rätt sätt redan på förhand, på samma sätt som första hjälp. Att borde det vara 

en del av medborgarens färdigheter att veta hur man kan hjälpa i en 

krissituation - -, vilka är trovärdiga informationskällor och hur kan jag dela 

informationen vidare. 

 

RV: Det som jag tänker först på är att man skulle få redan från sin utbildning, 

från skolvärlden, tillräckligt mycket kunskap om individers ansvar i 

olyckssituationer, att man borde känna till sina skyldigheter. Det skulle säkert 

hjälpa till mycket redan. 

 

Utbildning, gemensamma regler och hjälpandet som en del av de allmänna 

färdigheterna siktar på att göra digitala volontärer mer kunniga och pålitliga aktörer i 

krishanteringen. Vissa av myndigheterna önskar att volontärerna skulle delta i 

konkreta utbildningstillfällen medan för andra räcker det att det finns instruktioner 

eller regler samlade på myndighetens hemsidor som frivilliga skulle kunna läsa ifall 

de vill hjälpa till i krissituationen. Nästan alla lyfter fram vikten av att digitala 

volontärer behöver vara informerade om principerna för hjälpandet för att få hjälpa 

myndigheterna i arbetet. På det sättet kunde man underlätta samarbetet mellan 

aktörerna och förbättra förtroendet för varandra och kunskapen om den andras 

färdigheter. 

 

 



Heini Ruohonen 

 
 

76 

4.4 Framtidssynvinklar 
 
Under intervjuerna var en av de sista frågorna denna: Är samarbetet med digitala 

volontärer värt att satsa på? Frågan ledde informanterna att tänka på framtidens 

volontärskap och hur den kunde utvecklas eller om det överlag finns ett behov av 

digitala volontärer i kris- och katastrofsituationer Finland.  

 

De flesta förhåller sig positivt till digitala volontärer som samarbetspartners i 

framtiden och ser potential i deras styrkor att jobba i den digitala världen. 

 

RFV: Jag ser flera möjligheter här, och kan redan se framför mig 

beredskapsseminariet där digitala volontärer berättar om sin verksamhet. Jag 

tror på att andra aktörer skulle lyssna ivrigt när någon skulle berätta om vilka 

möjligheter och hurdant stöd volontärerna kan erbjuda åt dem. 

 

ÅS: Jag tror på, eller gissar och önskar, att sådant här bredare samarbete 

mellan staden och invånarna ökar. - - Vi måste öka på växelverkan så att 

invånarna får vara med och planera och utveckla verksamheten, inte bara i 

krissituationer men också annars. Starka städer är starka eftersom de har sina 

invånare med att bygga en gemensam stad. Om invånarna kan och vill vara 

med så - - då ska de få vara det. 

 

P: Jag vet inte hur framtiden ser ut - - men i alla fall kan man utreda vilka 

möjligheter digitala volontärer erbjuder och hur vi kan ha nytta av dem i vårt 

arbete. 

 

Trots att många är intresserade av möjligheterna med samarbetet är de också osäkra 

om det är värt att satsa på samarbetet med digitala volontärer. Frågorna om 

organisering av volontärerna och deras utbildning för att agera i krissituationer, det vill 

säga det som diskuterades under tema 3, verkar göra många av informanterna osäkra. 

Hur veta om det finns digitala volontärer i Finland som vill hjälpa till? Och om det 

finns, hur kan myndigheterna vara säkra på att de kan lita på dem och hur kan 

samarbetet planeras och organiseras? 
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RFV: Då när det händer behöver vi kanske inte träffa volontärerna ansikte mot 

ansikte men det känns främmande att utveckla nya sätt att agera i en så här 

väsentlig och känslig sak utan att träffa de människor som är involverade. 

 

P: Det finns många sådana människor, speciellt i den digitala världen, som 

aktiverar sig enbart i ärenden som intresserar dem. - - Men de här människorna 

är spontana, fokuserade på ett visst ämne i stället för att vara intresserade av 

allt och alltid aktivera sig när det händer något. 

 

Eftersom myndigheterna i Finland inte har haft erfarenhet av digitala volontärer och 

inte visste om fenomenet förrän de blev tillfrågade om det i studien, handlar en del av 

osäkerheten också om frågan ifall det lönar sig att satsa på något som inte ännu 

existerar. Flera av informanterna är nyfikna på vilka möjligheter samarbetet kunde ge 

medan räddningsverket upplever att de behöver konkreta exempel på digitala 

volontärers styrkor före de kan tänka sig börja investera i ett samarbete. 

 

RV: Kanske det skulle finnas om man inte såg på ett räddningsverk åt gången 

utan det skulle vara en nationell grej, och till exempel, eller till och med att 

många myndigheter skulle använda exakt samma mekanismer. Så då skulle 

det ju säkert kunna tänkas gå. Men till exempel här för Österbottens del så 

ser jag inte som vårt prio ett att börja lägga jättemånga arbetstimmar på en 

sådan här sak före vi vet om det kommer att ha betydelse eller kommer det 

inte att ha betydelse. 

 

För det andra var informanterna på räddningsverket fundersamma om digitala 

volontärer alls kunde hjälpa myndigheten nå sina kunder bättre. 

 

RV: Våra kunder är där var människorna annars är, och finns de på nätet i 

framtiden så då måste vi ju också vara där, på ett sätt eller annat. I dagens läge 

känns det kanske här på vårt område åtminstone att vi får bättre kontakt med 

våra kunder till exempel via media, som den här vanliga sortens media som 

tidningar, och tidningars webbsidor och annat. Och förstås våra egna. 

 

Medan andra ännu är osäkra om hur digitala volontärer kunde bli en del av 

krishanteringen, hade Röda Korset redan börjat fundera på hur framtidens 
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volontärskap kunde se ut. Informanten skiljer på två olika former av digitalt 

volontärskap som redan börjat forma sig, där den ena formen av volontärskap får sin 

början på sociala medier men kommer till nytta i den konkreta, riktiga situationen, 

medan den andra formen hålls som digitalt volontärskap från början till slut. Exempel 

på den andra formen kunde vara volontärskap där man bemöter den som behöver hjälp 

på en chatt eller erbjuder hjälp via en annan interaktiv plattform, eller att de aktiviteter 

som för tillfället äger rum i det riktiga livet kunde överföras till den digitala världen. 

 

RK: Det finns också intresse för volontärskap i form av kampanjer, där man 

deltar online genom att sprida information om ett ämne eller skapa en virtuell 

insamlingsbössa och samla in pengar via den.   

 

När flera av informanterna var osäkra på hur digitala volontärer skulle passa in i deras 

nuvarande krishantering och hur volontärerna kunde stöda dem i deras arbete, tog 

informanten på Röda Korset fram frågan om organisationen alls erbjuder sådana 

former av deltagande som det finns efterfrågan för. 

 

RK: Människornas spontana sätt att aktivera sig kommer att utmana de olika 

formerna för deltagandet som organisationerna idag erbjuder. - - I stället för 

att hålla fast vid vissa former av deltagande och be dem att välja från dem, 

kunde vi försöka hitta på nya sätt för människorna att delta. Och försöka 

erbjuda en plattform där människorna kan spontant organisera sig. 

 

De flesta av informanterna anser att digitala volontärer kommer att bli en vanligare 

syn i krishanteringen i framtiden. Medan vissa ännu väljer att vänta och se hur det nya 

fenomenet finner sin plats i det finländska samhället, är flera ivriga att se hur ett digitalt 

volontärskap kommer att ta form under de kommande åren i Finland och vilka 

möjligheter det erbjuder för dem och för krishanteringen. Många är intresserade av att 

ha digitala volontärer med i olika krissimulationsövningar eller beredskapsövningar 

men konstaterar att samarbetet med digitala volontärer enbart kan utvecklas genom 

erfarenhet. 

 

CSH: Redan om fem år kan situationen se helt annorlunda ut, att vi då har 

redan erfarenhet av dem och vet hur de jobbar. Varje krissituation är 



Heini Ruohonen 

 
 

79 

annorlunda. De simulerade krisövningarna vi har haft, de har aldrig varit 

perfekta, men varje övning och konkret tillfälle hjälper oss bli bättre. 

 

P: Samarbete som ord kommer från att man gör arbete tillsammans och 

samarbete uppstår som en följd av ett kontrakt eller av erfarenhet. Om vi lär 

känna de här volontärerna och jobbar aktivt med dem, då kan man tala om 

samarbete.  
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5 Resultatdiskussion 
 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat för att besvara forskningsfrågorna som 

formulerades i början av avhandlingen. 

 

Det har forskats aktivt kring digitala volontärer i flera andra länder. Deras styrkor och 

arbetssätt har studerats och forskarna har kommit fram till att digitala volontärer kan 

föra med sig flera olika fördelar till krishantering och kriskommunikation. Digitala 

volontärers styrkor kommer fram då de agerar i grupp. Då individer med olika 

bakgrund och kunskap kommer samman, skapas kollektiv intelligens som i sin tur 

bidrar till en problemlösningsförmåga som finner flexibla lösningar för komplexa 

problem (Starbird, 2013; White, 2012; Kaufhold & Reuter, 2016). Trots att digitala 

volontärer har blivit ett bekant fenomen utomlands, vet man väldigt lite om dem i 

Finland.  

 

Fem av sex av de finländska myndigheterna vars representanter intervjuades för denna 

studie hade inte hört om digitala volontärer förut. Enbart en av myndigheterna, Röda 

Korset, hade kommit i kontakt med digitala volontärer och fått se hur människor 

vaknat till krissituationen i den digitala världen och aktiverat sig via sociala medier för 

att hjälpa till under flyktingkrisen år 2015. Men inte heller då kom organisation i 

kontakt med självständiga digitala volontärer eftersom de som vaknade till situationen 

på sociala medier ändå kontaktade organisationen för att delta i hjälpen via dem i stället 

för att självständigt börja agera i situationen. 

 

Innan intervjuerna genomfördes hade informanterna fått bekanta sig med fenomenet 

genom en kort sammanfattning och två studier (som presenteras i Bilaga 2). 

Förhandsinformationen hjälpte vissa av myndigheterna att komma på exempel från det 

finländska samhället som kunde kopplas till digitalt volontärskap, till exempel 

spridningen av information på sociala medier om en trafiksituation efter en kris eller 

samarbete på Facebook under spaning efter försvunna personer. Även dessa exempel 

fokuserade på enskilda volontärers aktiviteter i stället för grupper av digitala 

volontärer som forskningen har fokuserat på. 
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För att besvara den första forskningsfrågan ”Vilka erfarenheter har finländska 

myndigheter av digitala volontärer i kriser/katastrofer?” är svaret, utgående från 

intervjustudien, att de finländska myndigheterna saknar eller har väldigt få 

erfarenheter av digitala volontärer. Informanterna kunde ge exempel på digitalt 

volontärskap i individform men inte på grupper och ingen av 

myndighetsrepresentanterna förutom en hade egen erfarenhet av att jobba med digitala 

volontärer. 

 

Av de informanter som intervjuades hade tre av sex varit med om en riktig krissituation 

under sin arbetstid. Röda Korset var en aktiv aktör under flyktingkrisen år 2015 och 

hade därför erfarenhet av konkret krishantering. Polisen och Åbo stad hade båda varit 

med i krishanteringen och kriskommunikationen under knivdådet i Åbo år 2017. De 

andra intervjuade hade fått öva krishantering och kriskommunikation under 

beredskapsövningar eller simulerade krissituationer och kunde ta fram exempel från 

de erfarenheterna. De hade också varit med om mindre kriser som drabbat 

myndigheten själv, till exempel spridning av felaktig information om myndigheten, 

eller olyckor och andra händelser som hör till myndigheternas vanliga jobb. Att de 

finländska myndigheterna inte har kommit i kontakt med digitala volontärer tidigare 

kan bero på det att kriserna och katastroferna i Finland inte har varit tillräckligt 

omfattande för att aktivera vanliga medborgare att spontant och självständigt hjälpa 

till i krisen. De största kriserna som informanterna hade varit med om, det vill säga 

flyktingkrisen och knivdådet, hade visserligen aktiverat människor att hjälpa till men 

även då hade volontärerna valt att organisera sig via organisationer i stället för att agera 

utanför dem. Mindre kriser, som är vanligare i Finland, är inte tillräckligt omfattande 

och långvariga för att locka till sig frivilliga hjälpare, speciellt sådana som skulle jobba 

online. 

 

Eftersom de finländska myndigheterna inte hade erfarenheter av digitala volontärer, 

styrdes diskussionen mot kriskommunikationens utmaningar. För centralsjukhuset var 

en av utmaningarna att kriserna inte inträffar under kontorstid utan på kvällarna eller 

på veckosluten då ingen från kommunikationsenheten är på jobb. Det utmanar 

kriskommunikationen där myndigheten själv borde distribuera korrekt information 

först. Räddningsverket och Åbo stad lyfte fram utmaningen med trycket på snabbhet. 

När en krissituation uppstår borde myndigheten som är ansvarig för krishanteringen 
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informera om krisen så snabbt som möjligt men innan myndigheten kan göra det måste 

den själva veta exakt vad som har hänt för att inte ge ut felaktig information. Samtidigt 

om myndigheterna inte själva informerar om krisen kan medierna eller människorna 

själva börja plocka upp information från sociala medier, bilder eller inlägg, vilket kan 

leda till spridning av felaktig information. Polisen nämnde att det för dem är 

utmanande att nå alla med information eftersom medieanvändningen idag är så 

splittrad och alla får sin information via olika kanaler. Speciellt unga är en åldersgrupp 

som myndigheten anser vara svår att nå.  

 

Det visar sig att de finländska myndigheterna kunde ha nytta av digitala volontärer i 

sin kriskommunikation. I studiens referensram presenterades digitala volontärers 

styrkor och arbetsuppgifter som fokuserar på att samla, analysera, dela ut och verifiera 

information om krissituationen. Informationen plockas från både sociala och 

traditionella medier i realtid och eftersom arbetet pågår online kan plattformen för 

arbetet användas oavsett tid och rum (Starbird & Palen, 2011; Starbird, 2015). Enligt 

forskningen skulle myndigheterna kunna effektivera sin kriskommunikation med hjälp 

av digitala volontärer eftersom de kunde hjälpa myndigheterna dela information vidare 

och nå grupper som annars skulle bli utanför nätverket. Men hur ser myndigheterna på 

de möjligheter som samarbetet kunde ge? 

 

Den andra forskningsfrågan ”Vilka möjligheter och utmaningar ser myndigheterna i 

samarbetet med digitala volontärer i kris- eller katastrofsituationer?” blev den mest 

omfattande delen av intervjuerna. Informanterna kom på olika uppgifter som kunde 

tilldelas digitala volontärer men såg i nästan varje möjlig uppgift också utmaningar. 

Den övergripande utmaningen med samarbetet är frågan om förtroende som 

överskuggar de flesta fördelarna med samarbetet. Den andra utmaningen, hur 

samarbetet kunde organiseras och styras, födde också en del tvivel om hur 

möjligheterna skulle kunna genomföras. 

 

Den viktigaste uppgiften som informanterna ansågs kunde delegeras till digitala 

volontärer var spridningen av myndigheternas information. Informationen kunde 

sammanställas från myndigheternas egen hemsida eller från deras sociala medier och 

distribueras vidare som självständiga inlägg eller som retweets. Fördelen med en sådan 

informationsspridning är att meddelandet sprids snabbare och når också grupper som 
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inte annars skulle nås av myndigheterna. Informationen skulle också kunna delas på 

sociala medier utanför kontorstid, det vill säga under kvällarna och veckosluten, om 

kommunikationsansvariga inte kunde göra arbetet själv. Informationsspridningen är 

en uppgift som myndigheterna ansåg vem som helst kunde göra och som inte 

innehåller några större risker såsom de andra uppgifterna informanterna kom att tänka 

på. De andra uppgifterna som digitala volontärer kunde tänkas utföra i kris- och 

katastrofsituationer är informationsinsamling åt myndigheterna för att hjälpa dem 

bilda en uppfattning om krisen samt korrigering av felaktig information. Angående 

båda uppgifterna uttryckte informanterna sin oro över då det gäller 

förtroendeförhållandet mellan myndigheter och volontärerna: hur kan myndigheterna 

lita på informationen som samlats in av digitala volontärer om de inte vet vem som 

står bakom informationen? Och hur kan myndigheterna vara säkra på att digitala 

volontärer vill hjälpa myndigheten i sitt arbete i stället för att sabotera?  

 

Utöver det var myndigheterna också fundersamma över vilken bild digitala volontärer 

ger av myndigheternas förmåga att hantera kriser samt hur medborgarna skulle kunna 

lita på digitala volontärers arbete. De ansåg att digitala volontärer behöver kunskap 

om hur myndigheternas krishantering går till och hur ansvaret över olika 

krissituationer fördelas mellan myndigheterna för att göra volontärerna mer pålitliga. 

Genom kunskap skulle man också undvika risker med datasäkerheten samt spridning 

av felaktig information eller rykten om myndigheternas förmåga att hantera krisen. 

 

Utmaningen med förtroendet visade sig vara avgörande: för att myndigheterna skulle 

kunna tänka sig jobba med digitala volontärer vill de vara säkra på att de själva och 

medborgarna kan lita på volontärernas arbete och motiv för att inte rubba det 

nuvarande förtroendeförhållandet mellan medborgarna och myndigheterna. Digitala 

volontärer kunde alltså vara en resurs i krishanteringen men det finns en risk för att de 

blir en börda för myndigheterna om utmaningen med förtroende och kunskap inte löser 

sig innan ett samarbete inleds. 

 

Andra uppgifter som myndigheterna nämnde men som inte är kopplade till en 

krissituation var att plocka upp tysta signaler om till exempel oroligheter i samhället 

samt hjälpa myndigheter eller mindre kommuner att sprida positiv information 

relaterad till hälsofostran på sociala medier samt hjälpa till att öka växelverkan mellan 
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kommuner och dess invånare. I dessa uppgifter hade förtroendet inte lika stor inverkan 

eftersom uppgifterna handlar om vardagliga uppgifter i stället för agerande i kris- och 

katastrofsituationer. Där kan förtroende också byggas över en längre tid och 

samarbetet modifieras kontinuerligt enligt behov, något som är mer komplicerat i kris- 

och katastrofsituationer. 

 

Informanternas sätt att uppfatta digitala volontärer påverkade svaren om för- och 

nackdelarna. För det första talade informanterna största delen av tiden om digitala 

volontärer som individer som med enskilda, individuella handlingar bidrar i 

krishanteringen i stället för att se volontärerna som en grupp av människor med olika 

bakgrund och kunskap som kommer samman online för att hjälpa i kriser. Detta synsätt 

kan ha hindrat dem från att se möjligheterna av crowdsourcing och kollektiv intelligens 

i krishanteringen. Trots att myndigheternas oro för utmaningarna med digitala 

volontärers arbete är välmotiverat, visar forskningen att gruppen som digitala 

volontärer jobbar i har en självkorrigerande effekt. De håller ett öga på varandra och 

ifrågasätter snabbt informationskällorna ifall det visar sig att felaktig information har 

börjat sprida sig (Starbird, 2013). Utöver det är de digitala volontärerna snabba att lära 

sig av varandra hur man sprider rätt slags information på rätt sätt (Park & Johnson, 

2017). Dessa fördelar kom inte fram alls i diskussionen. I stället verkade 

myndigheterna anse sig själva vara ansvariga för de digitala volontärernas arbete vilket 

i krissituationer kan bli en börda för krishanteringen. För det andra föreslog 

informanterna enbart informationsrelaterade uppgifter som kunde tilldelas digitala 

volontärer. Forskningen visar att digitala volontärer också kan hjälpa till med andra 

uppgifter såsom koordinering av hjälp och resurser till krisplatsen, men sådana 

uppgifter kom inte upp under intervjuernas gång. Detta kan delvis bero på att de flesta 

informanter som intervjuades arbetar som kommunikationschefer och därför 

fokuserade på informationsrelaterade uppgifter. Samtidigt är också 

kommunikationscheferna aktivt med i krishanteringen och borde därför kunna se hur 

digitala volontärer kunde hjälpa i krissituationer också på andra sätt. 

 

Ingen av informanterna kunde ge ett direkt svar på den tredje forskningsfrågan  ”Vilka 

uttalade strategier har myndigheterna för att hantera samarbetet med digitala 

volontärer i krissituationer?”, eftersom fenomenet inte var bekant sedan förut eller 

myndigheten inte hade haft tillräckligt konkret erfarenhet av digitala volontärer. 
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Därför styrdes diskussionen i stället mot hur ett samarbete mellan myndigheter och 

digitala volontärer skulle kunna optimeras. Hur bör utmaningarna med förtroende och 

kunskap lösas för att samarbete kunde fås till stånd? Två huvudsakliga aspekter lyftes 

fram: hur digitala volontärer kunde organiseras och vad som krävs för att förbättra 

deras färdigheter och kunskaper om krishanteringen. 

 

Frågan om hur digitala volontärer kunde organiseras delade åsikterna. Vissa av 

myndigheterna ansåg att organiserandet var nödvändigt för att volontärerna skulle bli 

en förutsägbar och lättillgänglig resurs i krissituationer. Andra myndigheter var 

medvetna om att spontant volontärskap kommer och går och att det inte krävs någon 

organisering av volontärerna för att samarbete skulle vara möjligt. Några av 

informanterna önskade någon sorts organisering via sociala medier eller andra 

plattformar på nätet. Syftet med organiseringen av volontärerna är att göra dem mer 

pålitliga och lättare att få kontakt med dem, till exempel via en eller två aktiva 

kontaktpersoner. Utöver det skulle myndigheterna kunna försäkra sig om att 

volontärerna har tillräckligt med kunskap och färdigheter att agera i krissituationer om 

de tillhörde en organisation eller hade någon som övervakar deras arbete. Svaren kan 

tolkas som att ju mer organiserade volontärerna är, desto mer kan myndigheterna lita 

på dem och vara mer villiga att samarbeta med dem. De olika kraven kan delvis 

förklaras med hjälp av storleken på organisationen: ju större organisationen är och ju 

mer distanserade de är från krisplatsen, som regionförvaltningsverket, desto mer 

önskade de att volontärerna skulle vara organiserade. Mindre organisationer som 

agerar på ett geografiskt mer begränsat område, till exempel centralsjukhuset, hade 

inte lika starka behov av organisering.  

 

Alla myndigheter som intervjuades var eniga om att det krävs gemensamma spelregler 

för att förebygga riskerna med ett samarbete. Spelreglerna skulle också öka den 

ömsesidiga förståelsen av varandras arbete. Här, som i frågan om organisering, 

varierade svaren med striktare och mildare krav på utbildning. En del myndigheter såg 

det som önskvärt att de digitala volontärerna skulle delta i beredskapsövningarna eller 

utbildningarna som myndigheterna ordnar. Under övningarna kunde volontärerna få 

den kunskapen och de färdigheterna som myndigheterna anser vara nödvändiga för att 

kunna delta i krishanteringen. Samtidigt skulle myndigheterna bidra med sin kunskap, 

sina verktyg och kontakter som kunde hjälpa volontärerna i deras arbete. Andra 
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myndigheter föreslog gemensamma spelregler och inofficiella handböcker som 

utbildningsmaterial som skulle klargöra för volontärerna hur man sprider information 

på rätt sätt och vilka riktlinjer som styr myndigheternas krishantering. Vissa av 

informanterna såg den primära uppgiften, källkritik och delning av information, som 

en allmän färdighet som kunde läras ut redan i skolan. 

 

Tankarna om hur samarbetet skulle kunna optimeras kan ses som strategiska 

förutsättningar för framtidens samarbete. Samtidigt är kraven på utbildning och 

organisering tecken på att det inte finns utrymme för speciellt djupt samarbete med 

spontana volontärer i de finländska myndigheternas krishantering – kraven eliminerar 

spontaniteten i det digitala volontärskapet. Då en kris inträffar kommer de digitala 

volontärerna samman spontant. Deras arbetssätt varierar beroende på krisen och hur 

den utvecklas. Dessutom uppstår krisvolontärskap lika snabbt som den försvinner och 

i en ny kris är det nya grupper av volontärer som tar form vilket gör det svårt för 

myndigheterna att fundera ut strategier för samarbetet. Myndigheternas önskemål och 

krav om utbildning och organisering går med andra ord emot det digitala 

volontärskapets spontana, improviserade natur. 

 

Vissa av myndigheterna var medvetna om att spontanitet kommer med en kostnad, det 

vill säga att volontärerna kommer att hållas anonyma samt komma och gå från kris till 

kris, och då är myndigheterna tvungna att försöka hitta ett sätt att hantera osäkerheten. 

Men ifall hjälpandet skulle kallas för samarbete, behöver myndigheterna betydligt mer 

erfarenhet och konkreta exempel på digitala volontärernas styrkor och vad allt de kan 

åstadkomma. 

 



Heini Ruohonen 

 
 

87 

6 Avslutning 
 
I detta avslutande kapitel diskuterar jag de övergripande slutsatserna och 

avhandlingens syfte samt ger förslag på framtida forskning inom området. 

  

Utifrån intervjustudien kan man dra den första slutsatsen att trots att digitala volontärer 

har blivit ett bekant fenomen utomlands, har de inte blivit det i Finland. Trots det är de 

finländska krishanterande myndigheterna medvetna om att utvecklingen av den 

digitala världen och nätets sociala plattformar kan leda till en liknande trend också i 

Finland. Vissa av myndigheterna hade redan sett tecken på digitalt volontärskap som 

kunde ses som de första stegen till liknande aktivitet som finns i andra länder. De flesta 

av de intervjuade myndigheterna var intresserade av att få se vilka möjligheter digitalt 

volontärskap har att erbjuda den nuvarande krishanteringen. 

 

Trots att de finländska myndigheterna inte ännu har alltför många konkreta 

erfarenheter av digitala volontärer kan de tänka sig hur samarbetet kunde se ut och 

förhåller sig positivt till nya formen av volontärskap. De ser att volontärerna kunde ha 

en stödjande eller hjälpande roll i myndigheternas krishantering och att de kunde 

tilldelas enkla uppgifter som inte kräver alltför mycket kunskap eller färdigheter, till 

exempel spridning av myndighetsinformation eller korrigering av felinformation på 

sociala medier.  En annan slutsats man kan dra från resultaten är frågan om man kan 

tala om egentligt samarbete då myndigheterna är mest villiga att ha de digitala 

volontärerna att sprida information utåt men inte inåt – då handlar arbetet om 

enkelriktade, stödande handlingar i stället för att handla om informationsutbyte så som 

samarbetet karaktäriserades i sammanfattningen av kapitel 2 (Figur 1). 

 

I andra länder har digitala volontärer tagit över mer krävande uppgifter som till 

exempel koordinering av hjälp och resurser till krisplatsen eller formande av en 

situationsbild med hjälp av krisdata. Men för att de finländska digitala volontärerna 

skulle kunna ges ansvar i liknande mer krävande uppgifter förutsätter myndigheterna 

ett starkare förtroendeförhållande till volontärerna samt krav på en viss nivå av 

färdigheter och kunskap om myndigheternas krishantering. Utomlands har digitala 

volontärer agerat både i kontakt med myndigheterna och utanför men i Finland verkar 

de flesta myndigheterna förutsätta någon sorts kontakt med digitala volontärer för att 
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de ska ha nytta av och kunna lita på volontärerna i sin krishantering. Utmaningen med 

förtroendet kommer från konflikten mellan olika arbetssätt: myndigheterna är tvungna 

att följa officiella riktlinjer medan volontärer agerar på en inofficiell, spontan nivå. För 

att kunna arbeta tillsammans försöker myndigheterna hitta lösningar utgående från 

sina gamla, bekanta verksamhetsmodeller och styra de spontana volontärerna mot ett 

mer organiserat håll. Detta i sin tur kommer att tära på spontaniteten och styrkorna hos 

de digitala volontärerna.  

 

Den tredje slutsatsen som man kan dra är att ifall myndigheterna kräver organisering 

och en viss nivå av kunskap av volontärerna för att de ska få delta i krishanteringen, 

kommer spontaniteten att försvinna ur det digitala volontärskapet: för att få delta måste 

volontärerna veta på förhand ifall de vill delta i krishanteringen eller inte. Dessa krav 

är problematiska med tanke på digitala volontärernas spontana karaktär.  Om 

samarbetet optimeras enligt myndigheternas önskemål, kommer digitala volontärer 

med andra ord att bli som volontärerna hittills har varit: organiserade under en 

organisation och utbildade av myndigheten, bara med den skillnaden att de agerar i 

den digitala världen. Detta kommer att utesluta de frivilliga medborgarna som spontant 

bestämmer sig för att hjälpa till i en krissituation. Kravet på utbildning och 

organisering kan också försvaga digitala volontärers styrkor som kommer till uttryck 

då de får jobba i grupp, utan alltför styrande regler och riktlinjer och forma sina 

arbetssätt och verktyg enligt krisens behov. Man kan till och med fråga sig om 

myndigheternas önskemål om optimeringen av samarbetet kan hindra digitala 

volontärer från att komma fram spontant. I stället för att luta sig mot gamla rutiner och 

kontroll borde myndigheterna tillåta improvisation och försöka erbjuda sådana sätt att 

hjälpa som fungerar på en spontan verksamhetsnivå och som kan omformuleras enligt 

krisens och volontärernas behov. 

 

Samtidigt är myndigheternas önskemål om och krav på samarbetets utformning liksom 

delegeringen av enbart enklare uppgifter välmotiverade. Utöver myndigheternas 

behov av hjälp med att få myndighetsinformation utskickad snabbare och korrigera 

felaktig information på sociala medier, verkar digitala volontärer inte vara en 

nödvändig aktör i myndigheternas krishantering, vilket är den fjärde slutsatsen 

utgående från resultaten. Orsaker till detta kom fram under intervjuernas gång; inte 

som ett direkt svar på en specifik fråga utan genom informanternas egna funderingar 



Heini Ruohonen 

 
 

89 

om krishanteringen i Finland. För det första är Finland ett litet land med få kriser och 

katastrofer som skulle drabba stora delar av samhället. De olyckor som inträffar är 

oftast små, och då kommer hjälpen på plats så snabbt att volontärer inte hinner reagera 

på behovet av hjälp. För det andra har de finländska medborgarna stark tilltro till 

myndigheterna och nödcentralen, vilket betyder att de litar på att de i krissituationer 

får hjälp av myndigheterna. Det finns alltså inget direkt behov av övriga aktörer. För 

det tredje samarbetar de finländska myndigheterna effektivt med varandra och har 

fungerande intern kommunikation som gör att det inte finns alltför mycket utrymme 

för externa aktörer som kunde sköta om mer krävande uppgifter. Utöver dessa tre 

orsaker kan man också säga att myndigheternas åsikter om digitala volontärers 

nödvändighet påverkades av myndigheternas eget kunnande och aktivitet på sociala 

medier: ju aktivare myndigheten är på sociala medier desto lättare hade de att se 

möjligheterna med samarbetet med digitala volontärer. Också organisationens nivå 

verkade ha en effekt på förhållningssättet: ju mer lokal organisationen var desto 

öppnare verkade den vara för samarbetets möjligheter. 

 

Baserat på resultaten i denna avhandling anser jag att syftet, det vill säga 

kartläggningen av de finländska myndigheternas kunskap och uppfattningar om 

digitala volontärer samt om samarbetsmöjligheterna med dem i krissituationer, har 

uppfyllts. Jag menar att avhandlingen har gett mycket ny intressant kunskap om 

myndigheternas förhållningssätt till digitala volontärer och tankar om samarbetet trots 

att fenomenet ännu är relativt obekant i Finland. Men innan ett eventuellt samarbete 

kan börja utformas eller regler skrivas, behövs konkreta exempel på att digitala 

volontärer finns i Finland: utan dem kan inte samarbete börja ta form. Därför är ett 

förslag till framtida forskning att försöka utreda vilka möjligheter medborgarna anser 

det finnas för spontant digitalt volontärskap. Känner de sig bekväma med att spontant 

komma samman online och hjälpa de som drabbats av krisen, utanför en organisation? 

Anser de att det finns ett behov av digitala volontärer under kriser? Andra förslag på 

framtida forskning är att följa upp denna studie inom till exempel fem års tid för att se 

hur situationen har förändrats. När myndigheterna är medvetna om att digitalt 

volontärskap existerar, kan fenomenet kanske börja ta form och utvecklas i det 

finländska samhället. Ett tredje förslag på framtida forskning skulle vara att göra en 

liknande studie som jag har gjort men där fokus skulle vara på organisationer på 

gräsrotsnivå. Mindre organisationer och kommuner kan vara mer öppna för spontana 



Heini Ruohonen 

 
 

90 

digitala volontärers hjälp och insatser och kunde öppna för andra synvinklar på ett 

samarbete. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Alternativ A 
 
Intervjuguide, alternativ A (myndigheten har kunskap och erfarenhet av digitala 
volontärer) 
 
Inledningsfrågor 
 

1.   Berätta om ditt arbete och dina arbetsuppgifter.  
•   Hur länge har du jobbat som xx? 

 
2.   Vilken roll har du i kris- och katastrofhantering inom organisationen X? 

 
3.   Hur kommunicerar er organisation i kris- och katastrofsituationer? 

•   För vilka kriser har ni kommunikationsansvar för? 
•   (Vilka är de största utmaningarna med kriskommunikationen i er 

organisation?) 
 
Tema 1 – Erfarenheter med digitala volontärer 
  

4.   I ditt arbete, har du märkt förändringar i hur människor agerar då en kris 
inträffar, speciellt när det handlar om volontärsarbetet, att hjälpa andra? 

 
5.   Kan du berätta om krissituationer där du har kommit i kontakt med digitala 

volontärer? 
•   Krissituationens händelseförlopp och digitala volontärernas roll i 

krishanteringen. 
 

6.   Hur upplevde du digitala volontärernas arbete i krissituationen? 
•   Kan man tala om samarbete mellan myndigheterna och digitala 

volontärerna? 
•   Löpte situationen smidigt? Hur fungerade kommunikationen? 

Arbetsfördelningen? 
•   Hur var digitala volontärerna som personer, hur skulle du beskriva 

dem? 
 

7.   Känner du andra kolleger som kommit i kontakt med digitala volontärer i sitt 
arbete? 

•   I hurdana situationer; hur upplevdes digitala volontärernas insats? 
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Tema 2 – För- och nackdelar med samarbetet 
 

8.   Vilka möjligheter/fördelar ser du med samarbetet med digitala volontärer? 
•   T.ex. filtrera och organisera information från sociala medier; 

koordinera olika uppgifter och resurser; vem som helst kan bli digitala 
volontärer (inga krav på förkunskaper); innovativa och bra på att 
improvisera, dvs. hitta lösningar till problem. 
 

9.   Vilka utmaningar/nackdelar ser du med samarbetet med digitala volontärer? 
•   Begränsade resurser för mobilisering och koordinering av DV:s 

arbete; begränsad kunskap om deras färdigheter; utmaningar med 
tillit; riskerna med att integrera volontärerna i krishanteringen; 
konflikt i hur regler och riktlinjer följs (myndigheterna tvungna att 
följa, digitala volontärer kan också improvisera) 
 

10.  Finns det behov för digitala volontärernas insats i krishanteringen? 
•   Vilka uppgifter tänker du att kunde delegeras vidare till digitala 

volontärer i krissituationer? 
•   T.ex. informationsfiltrering och organisering, koordinera 

olika uppgifter och resurser. 
 
Tema 3 – Strategiska förutsättningar för samarbete 
 

11.  I er organisation, hur ser ni på digitala volontärers roll och insats i 
krissituationer? (är de viktiga/nödvändiga eller mera som hinder för arbetet; 
ses de som riktiga volontärer eller mera som spontana volontärer) 
 

12.  Inom er organisation, finns det några uttalade strategier för hur samarbetet med 
digitala volontärer i fortsättningen kan hanteras? 

•   T.ex. förebyggande åtgärder (kontakt med möjliga DV, strategi för 
krissituationer), i situationen (arbetsfördelningen, kommunikationen) 
och efter situationen (t.ex. krishjälp för dem som behöver, genomgång 
av krisen och krishanteringen). 

 
Avslutande frågor 
 

13.  Är samarbetet med digitala volontärer värt att satsa på? 
 

14.  Vad anser du ett lyckat samarbete med digitala volontärer kräver? 
 

15.  Har du något att tillägga? 
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Alternativ B 
 
Intervjuguide, alternativ B (myndigheten har inte erfarenhet av digitala 
volontärer) 
 
Inledningsfrågor 
 

1.   Berätta om ditt arbete och dina arbetsuppgifter.  
•   Hur länge har du jobbat som xx? 

 
2.   Vilken roll har du i kris- och katastrofhantering inom organisationen X? 

 
3.   Hur kommunicerar er organisation i kris- och katastrofsituationer, dvs. vilken 

roll har organisationen i sådana situationer? 
•   För vilka kriser har ni kommunikationsansvar för? 

 
Tema 1: Kriskommunikation och digitala volontärer 
 

4.   Vilka är de största utmaningarna med kriskommunikationen i er organisation? 

 
5.   Kunde digitala volontärer ses som en lösning på några av utmaningarna? Finns 

det behov för digitala volontärernas insats i krishanteringen? 
•   Vilka uppgifter tänker du att kunde delegeras vidare till digitala 

volontärer i krissituationer? 
•   T.ex. informationsfiltrering och organisering, koordinering av 

olika uppgifter och resurser. 
 
Tema 2: För- och nackdelar med samarbetet 

 
6.   Vilka möjligheter/fördelar ser du med samarbetet med digitala volontärer? 

•   T.ex. filtrera och organisera information från sociala medier; 
koordinera olika uppgifter och resurser; vem som helst kan bli digitala 
volontärer (inga krav på förkunskaper); innovativa och bra på att 
improvisera, dvs. hitta lösningar till problem. 
 

7.   Vilka utmaningar/nackdelar ser du med samarbetet med digitala volontärer? 
•   Begränsade resurser för mobilisering och koordinering av DV:s 

arbete; begränsad kunskap om deras färdigheter; utmaningar med 
tillit; riskerna med att integrera volontärerna i krishanteringen; 
konflikt i hur regler och riktlinjer följs (myndigheterna tvungna att 
följa, digitala volontärer kan också improvisera) 
 

Tema 3 – Strategiska förutsättningar för samarbete 
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8.   I er organisation, hur ser ni på digitala volontärers roll och insats i 

krissituationer? (är de viktiga/nödvändiga eller mera som hinder för arbetet; 
ses de som riktiga volontärer eller mera som spontana volontärer) 
 

9.   Inom er organisation, finns det några uttalade strategier för hur samarbetet med 
digitala volontärer kunde hanteras? 

•   T.ex. förebyggande åtgärder (kontakt med möjliga DV, strategi för 
krissituationer), i situationen (arbetsfördelningen, kommunikationen) 
och efter situationen (t.ex. krishjälp för dem som behöver, genomgång 
av krisen och krishanteringen). 
 

Avslutande frågor 
 

12.  Är samarbetet med digitala volontärer värt att satsa på? 
 

13.  Vad anser du ett lyckat samarbete med digitala volontärer kräver? 
 

14.  Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2: Information om deltagandet 
 

Information om pro gradu –avhandlingen och deltagande i intervju 

 

Syftet med undersökningen är att kartlägga de finländska myndigheternas kunskap och 

uppfattningar om digitala volontärer samt om samarbetsmöjligheterna med dem i 

krissituationer. 

 

Med digitala volontärer avses vanliga medborgare som samlas spontant på nätet för att 

hjälpa då en kris eller katastrof inträffar. Sådana människor har inte nödvändigtvis 

tidigare erfarenhet av att hjälpa till, vilket betyder att vem som helst kan bli en digital 

volontär och börja hjälpa under eller efter krissituationen. Digitala volontärer agerar 

för det mesta på nätet där de samlar och hanterar information som de hittar på sociala 

medier (bilder, uppdateringar, videon osv.). På det sättet kan de själva skapa en 

uppfattning om krisen och försöka koordinera resurser och hjälp till dem som behöver 

det. 

 

Digitala volontärer (digital volunteers) har forskats kring bland annat i Australien, Nya 

Zeeland och USA medan i Finland har fenomenet fått mindre uppmärksamhet. I 

Finland används sociala medier lika aktivt som på andra ställen i världen vilket högst 

antagligen leder till att digitala volontärer blir en vanligare aktör i kris- och 

katastrofsituationer också här. Från de finländska myndigheternas synvinkel är det 

intressant att se hur man kunde samarbeta med digitala volontärer under och efter 

krissituationer för att utveckla den nuvarande kriskommunikationen och –hanteringen. 

 

I min studie siktar jag på att kartlägga finländska myndigheters uppfattningar, 

erfarenheter och kunskap om digitala volontärer samt hur ett samarbete med 

volontärerna kunde se ut och fungera ur organisationens synvinkel. Materialet samlas 

in i form av intervjuer med ett antal finländska myndigheter som jobbar inom 

krishantering och kriskommunikation i Helsingfors, Vasa och Åbo. Intervjuerna 

bandas in på en bandspelare för att därefter transkriberas och analyseras. I 

avhandlingen kommer citat från intervjuerna att användas i resultatdelen. Detta 
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innebär att din organisation, dina arbetsuppgifter och vilken stad du jobbar för kommer 

fram i avhandlingen. 

 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 

Som bilaga i detta e-postmeddelande finns två vetenskapliga artiklar där man har 

undersökt digitala volontärernas arbete i krissituationer. Den ena (Voluntweeters) 

fokuserar på aktiviteten på Twitter efter jordbävningen i Haiti 2010, och den andra 

(The Case of the 2013 European Floods) ser på digitala volontärernas agerande på 

Facebook under översvämningarna i Tyskland år 2013. 

 

Intervjun görs under veckorna 10–12 och varar i ungefär en timme. 


