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Förord 
 

Arbetet med den här uppsatsen har inte bara varit en av mitt livs största utmaningar då jag har 

jonglerat heltidsarbete med halvtidsstudier men också varit en personlig resa med många 

reflektioner. Under vårterminen 2017 och tiden för uppsatsskrivandet har jag som stabschef för 

kommunens krisledningsstab hanterat min hittills skarpaste händelse genom bussolyckan på 

riksväg E45. Under händelsen har jag känt ett enormt stöd av lokalsamhället och mina kollegor 

i Jämtlands län. Mindre än en vecka senare inträffar lastbildsdådet i centrala Stockholm där hela 

Stockholm sluter upp för att hjälpa varandra i det pendelkaos som är en av händelsens 

konsekvenser.  

 

Ungefär ett halvår efter att jag fick det första uppslaget om den här uppsatsen står jag idag mer 

ödmjuk än någonsin inför det svenska samhällets vilja att ställa upp för varandra under 

pågående kris och jag hoppas att samhället kommer att fortsätta göra det även i framtiden. Det 

inledande tankeembryo om att smartphones som teknisk plattform med allmän tillgänglighet 

kan möjliggöra bättre lägesbilder och beslutsunderlag i kris har under arbetets gång vuxit till 

den uppsats som du nu har i dina händer. Detta har till stor del möjliggjorts av min handledare 

Johan Liljas förmåga att samla, konkretisera och på ett positivt sätt problematisera mina 

tankegångar. Vidare vill jag även rikta ett tack till deltagande intervjupersoner och 

kommunrepresentanter (enkätsvar) för att ni tog er tid i en stressad tjänstemässig vardag. För 

det faktiska färdigställandet av uppsatsen tackar jag mina vänner och familj för förståelse, 

motivation och tilltro.    

 

Till sist vill jag rikta ett tack till min arbetsgivare Härjedalens kommun som givmilt har tillåtit 

mig att disponera viss arbetstid åt studierna och de obligatoriska sammankomsterna under de 

två år som mina studier har fortgått.  

 

Sveg den 31 maj, 2017 

 

Christoffer Fransson 
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Sammanfattning/Summary 

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur ”crowdsourcing” idag 

används och upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitet inom svensk krisberedskap. 

Detta uppnås genom tillämpning av en explorativ, pragmatisk och abduktiv ansats av mixad 

metod. Insamlad empiri utgörs av en enkät med respondenter från 119 kommuner samt fyra 

kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att crowdsourcing inom ramen för svensk krisberedskap 

inte är ett känt begrepp bland de responderande kommunerna men att intervjupersonerna känner 

till begreppet i relation till krisberedskap. Idag tillämpar Malmö Stad och Krisinformation.se 

crowdsourcing inom ramen för deras krisberedskapsrelaterade verksamhet, pilotförsök med 

crowdsourcing-liknande metoder pågår hos SOS Alarm. Västerås Stad diskuterar området inför 

eventuell framtida utveckling.  

 

Den verksamhet som idag bedrivs inom krisberedskapsrelaterad crowdsourcing inom Sverige 

är begränsad till endast ett fåtal aktörer som bedriver verksamhet eller pilotförsök. 

Crowdsourcing som generellt begrepp är ännu inte välbekant bland många svenska kommuner 

och än mindre ur ett krisberedskapsperspektiv. Vidare finns det kvalitetsmässiga farhågor över 

till exempel inmatning av felaktiga data som genererar följdkonsekvenser. Det teoretiska 

ramverket presenterar flera olika forskningsområden som kan tillämpas för att lösa dessa 

farhågor. Det uppsatsen tillför forskningen är ett sammanställt utgångsläge utifrån existerande 

forskning och praktisk erfarenhet med goda möjligheter för framtida forskning (eller 

tillämpning) inom ett för Sverige synnerligen ungt och outforskat forskningsområde.   

 

Summary (Abstract)  

The purpose of this thesis is to add to the development of a knowledgebase concerning how 

crowdsourcing is used and experienced as a support to secure and develop quality within 

Swedish societal crisis management. This is accomplished by applying an explorative, 

pragmatic and abductive approach of mixed theory. Collected data consists of one survey with 

119 respondents (municipalities) along with four qualitative interviews. The result show that 

crowdsourcing within Swedish societal crisis management is not known by the survey 

respondents but known within that context by the participants of the interviews. Malmö City 

and krisinformation.se applies crowdsourcing methods as a part of their crisis preparedness 

operation today, trials with crowdsourcing-like methods is conducted by SOS Alarm and last 

Västerås City are discussing this area for potential future development.  

 

Crisis related crowdsourcing operations within Sweden today are reduced to a few actors 

conducting either regular operations or trials. Crowdsourcing as a general term is not yet well 

known among many Swedish municipalities and even less known with a crisis preparedness 

perspective. Additionally, there are quality related concerns such as input of erroneous data 

leading to further consequence. The theoretical framework presents several research areas that 

can be applied in solution to such quality concerns. This thesis addition to research is a compiled 

platform based of existing research and practical experiences with plenty of room for future 

research or practical application within a for Sweden particularly young and unexplored field 

of study. 

 

Nyckelord (Keywords) 

Crowdsourcing, societal crisis management, quality engineering, krisberedskap, 

kvalitetsteknik. 
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1. Inledning 
Strax innan klockan 14:30 den 7 april 2017 blir en lastbil stulen i centrala Stockholm och ca 20 

minuter senare dundrar den in i Åhléns-huset vid Drottninggatan i centrala Stockholm och 

lämnar dödsfall, skadade och förstörelse bakom sig (Furusjö & Ek, 2017, 7 april). I jakten på 

gärningsmannen och för att öka säkerheten i Stockholm stängs lokaltrafiken ned (Polisen, 

2017). Effekten är att en mycket stor mängd människor som arbetar, besöker eller av någon 

annan anledning befinner sig i Stockholm inte kan ta sig hem. 

 

Klockan 16:44 skriver en medlem ur allmänheten en öppen förfrågan på Twitter under 

hashtaggen #openstockholm om det finns stockholmare som vill öppna upp sina hem för dessa 

människor som inte kan ta sig hem på grund av den stängda kollektivtrafiken och om sådana 

erbjudanden kan samlas under hashtaggen. Detta enskilda tweet har i skrivande stund delats 

(retweet) 947 gånger och fått 1431 likes (Nguyen, 2017, 7 april). Runt om i Stockholm 

meddelas det via hashtaggen erbjudanden om att sova över hemma hos stockholmares hem och 

på andra platser så öppnas dörrar till kontor för dem som inte har någonstans att ta vägen.  

 

Hashtaggen #openstockholm är möjligen inte första gången som frivilliga i Sverige använder 

sig av sociala medier för att organisera sig. I relation till denna uppsats undersökning av området 

mellan crowdsourcing, krisberedskap och kvalitet är det dock ett lysande exempel på vad som 

är möjligt med dagens teknik, kunnande och vilja att hjälpa andra vilket kommer att utforskas 

inom ramen för uppsatsen. 

 

Ett annat exempel på ytterligare en crowdsourcing lösning under kris är Safecast som uppstod 

i samband med haveriet av kärnkraftverket Fukushima i Japan. Den 11 mars 2011 inträffar en 

mycket stor jordbävning (9.0 på Richter-skalan) ca 13 mil öster om japan. Då jordbävningen 

inträffar på havets botten och får stora geologiska effekter som påverkar jordens 

rotationshastighet och en nivåskillnad på 30-40 meter för en förkastningslinje. Följdeffekten är 

en tsunami där högsta höjden på flodvågen beräknades till 38 meter över havsytan och når en 

mil in på fast mark som orsakar stor förstörelse (Coletti, Hultqvist, Kennedy & Cervone, 2017).  

 

Trots att de japanska kärnkraftverken stänger ner automatiskt så uppstår ett katastrofalt fel i 

Fukushima anläggningen och den dieselbaserade elkraften till Fukushimas kylsystem slås ut då 

tankarna med diesel spolas ut till havs. Effekten är en partiell härdsmälta och stora mängder 

radioaktivitet släpps ut i atmosfären (Coletti et. Al., 2017). Safecast initiativet startades mot 

bakgrunden att det saknades tillgång till pålitlig och öppen information om händelsen. Safecast 

tog fram en teknisk lösning vilket möjliggör allmänheten att mäta radioaktivitet genom 

inledningsvis 650 handhållna mätinstrument som togs fram och finansierades via 

crowdfunding. I maj 2014 hade Safecast konceptet totalt samlat in över 14 miljoner mätningar 

inom Japan (ibid., s. 10) vilket är ett ytterligare exempel på den kapacitet som crowdsourcing 

kan tillföra krisberedskapsområdet.  

 

Crowdsourcing är en metod och verktyg med stark potential att positivt kunna bidra till svensk 

krisberedskap vilket leder till uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur ”crowdsourcing” idag 

används och upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitén inom svensk krisberedskap.  
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1.3 Forskningsfrågor 

Uppsatsen utforskar två forskningsfrågor:  

1) Hur används crowdsourcing inom krisberedskapen i Sverige och vid vilken typ av 

kriser? 

2) Hur upplevs crowdsourcing idag av aktörer inom svensk krisberedskap utifrån positiva 

effekter, utmaningar och framtida potential? 

1.4 Avgränsningar 

Studieområdets inramning omfattar ett för forskningen relativt nytt fenomen (crowdsourcing) 

som ställs i relation till svensk krisberedskap. Med krisberedskap menas hela händelseskalan 

från vardagliga händelser som till exempel den som räddningstjänst genomför vid olyckor och 

hela vägen upp till samhällskriser likt skogsbranden i Västmanland. Uppsatsen relaterar därför 

brett till krisberedskapsområdet. Vidare utforskar inte uppsatsen juridiska hinder inom ramen 

för uppsatsens syfte och frågeställningar. Central lagstiftning inom svensk krisberedskap 

redogörs dock för ytligt. Sammanfattningsvis så kommer uppsatsen inte ge en sammanhållen 

bild över samtliga delområden utan ger en inblick i de olika teoretiska områdena med ett fokus 

på gemensamheter gentemot varandra.  

2. Teoretisk referensram 
Teoridelen behandlar de forskningsområden som omfattas av uppsatsen. Studieområdet består 

i tur och ordning av krisberedskap, crowdsourcing och till sist kvalitet. Avsnittet om 

krisberedskap ramar in, beskriver och exemplifierar området. Avsnittet om crowdsourcing 

utforskar existerande teoribildning och användningsområden inom crowdsourcing som kan 

vara relevanta för problematiseringen inom krisberedskap. Avsnittet om kvalitet behandlar det 

kvalitetstekniska området utifrån krisberedskap och crowdsourcing.  

 

Det teoretiska ramverket utgår från de olika teoretiska perspektivens inbördes relevans 

gentemot vararandra som visualiseras i figur 1 och den dispositiva framställningen kan 

beskrivas som att området krisberedskapen utgör arenan inom vilken crowdsourcing undersöks 

som ett verktyg för att uppnå högre kvalitet inom svensk krisberedskap.  

 
Figur 1: Överblick över uppsatsens tvärvetenskapligt dubbelriktade inriktning.  

 

Respektive redogörelse för dessa forskningsområden kommer att genomföras utifrån respektive 

perspektiv. Detta möjliggör en dubbelriktad undersökning över hur dessa områden förhåller sig 

till varandra utifrån respektive forskningsområdes egna perspektiv. Detta medför att totalt nio 

teoretiska områden undersöks vilket resulterar i konsekvensen att dessa inte kommer att 

utforskas på djupet utan redogöras för ytligt med vissa fördjupande inslag som är kontextuellt 

relevanta. 
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2.1 Krisberedskap 

2.1.1 Övergripande om krisberedskap 

Området krisberedskap utgör det övergripande område inom vilket uppsatsens frågeställning 

utforskas. Krisberedskap som forskningsområde är både brett, djupt och innehållsrikt. Det här 

avsnittet innehåller först en mycket sammanfattad bild över hur det svenska 

krisberedskapssystemet generellt ser ut vilket är viktigt då detta ligger till grunden för 

problematisering av området. Krisberedskapsområdet utgör en grund för uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskrev 2015 att svensk krisberedskap 

syftar till att värna om människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati och 

rättssäkerhet, miljö och ekonomiska värden samt Sveriges nationella suveränitet. Dessa 

områden beskrevs som lika viktiga men att omständigheter under en kris kan kräva 

prioriteringar mellan dessa områden (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap[MSB], 

2015a). Dessa skyddsvärda områden beskrevs kortfattat av MSB:  

 
Människors liv och hälsa. Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt av en 

händelse. Omfattar alla människor som har Sverige som hemvist eller uppehåller sig i Sverige eller är 

svenska medborgare och uppehåller sig utomlands… 

 

Samhällets funktionalitet. Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt påverkar 

samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för människor, företag och andra organisationer.  

 

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Människors tilltro till demokratin och 

rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga 

på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp.  

Miljö och ekonomiska värden. Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, 

värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom. Ekonomiska 

värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster.  

 

Nationell suveränitet. Kontroll över nationens territorium och över de politiska beslutsprocesserna i 

landet samt säkrande av nationens försörjning med förnödenheter. Nationell suveränitet kan ses som en 

förutsättning för att kunna värna övriga värden. (MSB, 2015a, s. 15) 

 

För att skydda dessa områden så delas Sverige in i tre hierarkiska nivåer som täcker in Sveriges 

geografiska yta genom indelningen (MSB, 2015a):  

1) Lokal nivå  

2) Regional 

3) Nationell nivå  

 

För Sveriges kommuner så regleras den lokala nivån bland annat genom lagen och det så kallade 

geografiska områdesansvaret (lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap [LEH], SFS 2006:544, kap 2, 7 §). För 

Sveriges kommuner innebär detta att inom kommunens geografiska gräns så är det kommunen 

som ansvarar för att 1) aktörer inom kommunen samverkar och uppnår samordning, 2) att 

krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer inom kommunen under en kris samordnas 

och att 3) information till allmänheten samordnas under en kris (Ibid.)  

 

För den regionala nivån så är det länsstyrelsen som är geografiskt områdesansvarig genom 

länsstyrelsens regleringsbrev (Förordning med länsstyrelseinstruktion, SFS 2007:825, 52-

54§§). I regleringsbrevet framgår det att länsstyrelserna i en kris ska ansvara för att 

sammanställa en samlad regional lägesbild vid krissituationer och vara sammanhållande inom 

sitt geografiska område före, under och efter en kris samt verka för samordning och gemensam 
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inriktning av krishanteringsarbetet. Länsstyrelsen har även ett flertal uppdrag i det 

förebyggande krisberedskapsarbetet (ibid.) 

 

På den nationella nivån är det regeringen som genom regeringsformen har det geografiska 

ansvaret för Sverige som helhet (MSB, 2015a). Den nationella nivån utifrån 

regeringsperspektivet kommer inte att förklaras ytterligare då den nationella nivån är den sista 

instans som hanterar en krishändelse (författarens förförståelse, se metodavsnittet). Den 

huvudsakliga anledningen till att hänvisa till ovanstående lagrum är för att etablera att svensk 

krisberedskap i grunden vilar på svensk lagstiftning som etablerar en grundläggande plattform 

för hur krisberedskapen är institutionellt indelad i Sverige.  

 

Det finns ytterligare en viktig indelning av svensk krisberedskap som behöver etableras – 

skillnaden mellan frekvenshändelser och samhällsmässiga kriser (sällan händelser). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskrev samhällsmässiga kriser i sin 

publikation vägledning för kommunala handlingsprogram (2011) och hur dem förhåller sig till 

mindre så kallade vardagshändelser genom att ställa skalorna sannolikhet och 

samhällskonsekvens gentemot varandra. Skillnaden är att vardagshändelser som till exempel 

bilolyckor sker oftare men har mindre effekt på samhället medan samhällskriser som 

exempelvis naturolyckor eller stora skogsbränder etc. kan klassificeras som allvarliga eller 

extraordinära händelser (MSB, 2011b).  

 

Lagutrymmet som styr arbete och ansvar i händelse av kris och extraordinära händelser har 

redogjorts för ovan genom beskrivning av lag om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. För frekvenshändelser med större 

sannolikhet att inträffa så styr lagen kring förutsättningar för arbetet även kring denna typ av 

mer vardagliga händelser, genom att en kommun till exempel ska ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet mot olyckor (lag om skydd mot olyckor [LSO], SFS 2003:778, kap 

3, 3 & 8 §§). Syftet med LSO beskrevs i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

publikation vägledning till kommunala handlingsprogram:  

 
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge människors liv och 

hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet, med 

hänsyn till lokala förhållanden. Bestämmelserna innehåller de skyldigheter och åtgärder som stat, 

kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, 

räddningstjänst samt efterföljande åtgärder… (MSB, 2011b, s. 13) 

 

Juridiskt sett är det med andra ord skillnad mellan en olycka och en extraordinär händelse (kris) 

men djupare förklaring och definitioner av dessa begrepp behövs inte för uppsatsens ändamål 

utan det räcker med förståelse för att dessa skillnader finns.  En närmare undersökning resulterar 

även i problematik som att det kan vara svårt att avgöra var gränsen mellan vardagshändelse, 

stor olycka och en kris faktiskt ska dras (MSB, 2011b, s. 43). Vidare är en händelseutveckling 

inte statisk som i fallet med skogsbranden i Västmanland som började som en mindre 

skogsbrand och utvecklade sig till en av Sveriges största skogsbränder vilket redogjordes för i 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förbättringsrapport efter branden i 

Västmanland (MSB, 2016a). En djupare undersökning av förbättringsrapporten kommer att 

användas för att problematisera svensk krisberedskap.  

 

Utöver det som beskrivits på övergripande nivå om krisberedskap ovan så finns det även 

aspekter av krisberedskap som behöver förklaras närmare. Hur krisberedskap förhåller sig till 

tid är en sådan aspekt. Dayton sammanställde 2004 en artikel som bland annat delade in 

krishantering i tre faser som översatt till svenska kan kallas före, under och efter en krishändelse 
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(Dayton, 2004). Krisberedskap som begrepp relaterar till samtliga av dessa faser även om dessa 

faser är karaktäristiskt olika.  

 

Sett ur en krishändelse-livscykel så befinner sig vardagligt förebyggande krisberedskapsarbete 

under stadiet före en krishändelse uppstår. Denna fas karaktäriseras av administrativt arbete och 

förberedelser inför en krishändelse. När sedan en krishändelse inträffar så övergår 

krisberedskapsarbete till stadiet under (pågående) en händelse vilket innebär aktiv krishantering 

och snabbt beslutsfattande under osäkra beslutsförhållanden. När händelsen sedan är över så 

övergår arbetet från aktiv krishantering till ett efter stadie med målbilden att så fort som möjligt 

återgå till vardagen vilket blir en återgång till före stadiet (Dayton, 2004, s. 168).  

 

Detta innebär att en kris relaterar till både tid men även geografisk belägenhet vilket beskrevs 

ovan under geografiskt områdesansvar. Både den tidsmässiga och rumsmässiga aspekten av 

kriser är av kontextuell betydelse för den teoretiska utforskningen av forskningsområdet 

crowdsourcing senare i uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

Att använda krisberedskap ur ett bredare perspektiv möjliggör ett bredare teoretiskt- och 

empiriskt insamlingsområde vilket skapar goda förutsättningar för att uppfylla syftet med 

uppsatsen (att bidra med kunskapsutveckling kring hur ”crowdsourcing” idag används och 

upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitén inom svensk krisberedskap).  

2.1.2 Problematisering av området krisberedskap 

Krishantering har beskrivits som ett omöjligt uppdrag fyllt med stora osäkerhetsmoment, stor 

utmaning i form av kritiskt beslutsfattande med bristande beslutsunderlag under stora 

stresspåslag i en högintensiv beslutsmiljö (Dayton, 2004). Frågan som uppstår är om detta 

fortfarande är gällande inom svensk krisberedskap idag? Ett förtydligande är på sin plats innan 

vi går vidare att det inte ingår i uppsatsens syfte att på djupet undersöka om teoribildningen 

inom aktiv krishantering stämmer överens med varandra. Med hänsyn till det begränsade 

utrymmet för uppsatsen så kommer ett antal exempel på inträffade händelser att omnämnas men 

endast en kommer att studeras närmare.  

 

Ett flertal av närhistoriens krishändelser som inträffat inom Sverige eller på annat sätt berört 

Sverige sammanställdes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i rapporten olyckor 

och kriser 2009/2010 (MSB, 2010). I rapporten så konstateras det att krisberedskapsarbetet i 

Sverige har gått framåt men att det kvarstår brister på samtliga nivåer inom 

krisberedskapssystemet. Bristområden inom samverkan, bristande förstärkningsresurser och 

minskade marginaler i ordinarie verksamheter är några exempel som omnämndes. Rapporten 

dukade även fram ett smörgåsbord av händelser och scenarioområden som till exempel 

tsunamikatastrofen (2004), stormen Gudrun (2005), evakuering av svenskar från Libanon 

(2006) (ibid.). Vidare angavs ett urval av händelsetyper som listas i tabellen nedan tillsammans 

med författarens egna kategoriseringar (fritt utifrån författarens egen förförståelse) 

 
Händelsetyp Kategori (fritt tolkat av författaren) 

Den nya influensan (H1N1) Epidemi/smittorisk 

Stora Bränder Liv och hälsa, stora värden 

Stenkastning och bränder i utsatta områden Social oro 

Anlagd brand i skola Antagonism, sabotage eller social oro 

Finanskrisen Ekonomisk kris 

IT-incidenter/attacker Cyberkriser 

Omfattande el- och teleavbrott Samhällets funktionalitet 

Tabell 1: Olika händelsetyper (kriser) som redogjordes för i olyckor och kriser 2009/10 (MSB, 2010) 

kopplade till kategorier (fritt tolkat av författaren) 
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Med hänsyn till den stora skillnaden i befolkningsmängd i Sveriges kommuner så kan det 

ifrågasättas om alla kommuner har möjlighet att hålla en likartad samlad kompetens för att möta 

denna bredd på olika typer av händelser som kan inträffa i Sverige. Denna fråga kommer inte 

undersökas djupare utan värdet för uppsatsen är att etablera att det finns en bredd av olika 

händelser som kan inträffa vilka i sin tur kräver en bredd av kompetens för att hanteras. För att 

ytterligare problematisera krisberedskapsområdet så kommer skogsbranden i Västmanland att 

granskas närmare då det är en aktuell kris i närtid som är väldokumenterad och involverade ett 

stort antal samhällsaktörer i krishanteringsarbetet.  

 

På uppdrag av regeringen skrev Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapporten 

Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från 

skogsbranden i Västmanland 2014 (MSB, 2016a).  Rapporten kan ses som en sammanställande 

bild av de deltagande aktörernas egna utvärderingar efter skogsbranden (aggregerad 

utvärdering). Rapporten sammanfattar krisen på kortfattat sätt:  

 
Den 31 juli 2014 inträffade en skogsbrand utanför Ramnäs, Västmanland. Skogsbranden kom att 

utvecklas till den största i modern tid i Sverige och spred sig över fyra kommuner: Fagersta, Norberg, 

Sala och Surahammars kommuner (skogsbranden 2015). Kommunerna inledde brandbekämpningen men 

på grund av brandens omfattning tog deras resurser slut och Länsstyrelsen i Västmanland tog över 

ansvaret för den kommunala räddningstjänsten (Henningsson m.fl. 2015; Skogsbrandutredningen 2015). 

Olika aktörer från stora delar av landet var involverade i hanteringen av händelsen och internationella 

stödresurser rekvirerades. Hundratals brandmän från 69 av landets organisationer för kommunal 

räddningstjänst arbetade dygnet runt under flera veckor tillsammans med militären och frivilliga för att 

få skogsbranden under kontroll. Även flera olika statliga myndigheter och frivilliga organisationer bidrog 

i hanteringen (Henningsson och Jacobsen 2014; Henningsson m.fl. 2015; Skogsbrandutredningen 2015). 

Skogsbranden krävde också mycket efterarbete i de deltagande aktörernas organisationer. 

Räddningsinsatsen avslutades 11 september 2014. Länsstyrelsen i Västmanlands särskilda organisation 

för hanteringen av skogsbranden avslutades vid årsskiftet 2014 (Asp m.fl. 2015: Henningsson m.fl. 2015; 

Skogsbrandutredningen 2015).  

 

Skogsbranden förstörde nästan 14 000 hektar skog, skadade drygt 25 byggnader och krävde ett dödsoffer. 

Över 1000 personer och 1700 tamdjur utrymdes (skogsbrandutredningen 2015). Kostnaden för 

räddningsinsatsen och uppkomna skador uppskattades i augusti 2014 till nästan en miljard kronor 

(Sveriges Television 2014). (MSB, 2016a)  

 

Ovanstående sammanfattning av branden i Västmanland ger en viss förståelse för händelsens 

komplexitet. Det är därför ett mycket intressant studieobjekt utifrån uppsatsens frågeställningar 

om hur crowdsourcing används inom krisberedskapen i Sverige och vid vilken typ av kriser 

samt hur crowdsourcing upplevs idag utifrån positiva effekter, utmaningar och framtida 

potential? Utifrån uppsatsens frågeställningar och syfte så sticker en del fakta ut från MSB:s 

rapport som sammanställs nedan. 

 

Hanteringen av händelsen försenades på grund av brister i geostöd hos kommunernas 

räddningstjänstorganisation och SOS alarm. Vidare tog det tid att etablera en gemensam yttre 

ledning vilket ökade svårigheten att ta emot stöd vilket senare har underlättats av frivilliga som 

var till stor hjälp för staben i Ramnäs. Vidare så har flera aktörer upplevt kommunikations-, 

samordnings-, samverkans- och informationsspridningssvårigheter gentemot staben i Ramnäs. 

Det har också under skogsbrandens hantering framkommit okunskap kring samhällets samlade 

resurser på aktörsnivå vilket har försvårat samordning, samverkan och förmågan att ta fram 

lägesbild (MSB, 2016a, s. 16). Begreppet lägesbild kommer att förklaras senare under punkten 

krisberedskap och kvalitet.  

 

När det kommer till skogsbranden i förhållande till begreppet tid så visar rapporten på brister 

hos en del aktörers förmåga att snabbt mobilisera resurser eller avsaknad av system lämpade 
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för snabba tidsförlopp.  Motsvarande gällde dock inte bland de frivilliga som snabbt kunde 

organisera sig själva (MSB, 2016a, s. 16). Vidare så finns det kvalitetsmässiga 

förbättringsområden. Till exempel konstateras det att länsstyrelserna bör arbeta med 

krisberedskap med en likställd kvalitetsnivå som även möjliggör för kompabilitet mellan olika 

länsstyrelser (MSB, 2016a, s. 28). En tydlig bild från flera aktörer var att samverkan behöver 

underlättas och att det bör användas ett gemensamt dokumentationssystem men även likadana 

kartunderlag och ett enhetligt koordinatsystem (MSB, 2016a, s. 19).  

 

Förslag fördes fram att rutiner för mottagande, registrering, styrning och kvalitetssäkring av 

externa resurser och frivilliga behöver övas och formas (MSB, 2016a, s. 20). Det mest 

framträdande kvalitetsförbättringsområdet är dock inom geodata eller geostöd. Skillnaden kan 

enkelt förklaras som kartdata och systemet som används för att arbeta med kartdatan. Till 

exempel anges brister som varierande kvalitet på kartunderlag (varierande budget för inköp). 

Olika referens- och koordinatsystem. Som exempel på detta redogjordes det för att 

räddningstjänstfordon körde fel på grund av geodatasystemen i deras navigeringssystem inte 

var uppdaterade (skogsvägar) (MSB, 2016a, s. 36). Rapporten kopplar även geodata till 

beslutsfattande: ”Bristen på tillförlitliga geodata kan öka risken för olyckor eftersom beslut 

grundas på bristfälliga och ej kompatibla underlag” (ibid.). Det är alltså inte frågan om att en 

kub inte passar i ett runt hål utan snarare om att olika standarder riskerar att skapa ett korrupt 

eller felaktigt resultat som inte är tillräckligt uppenbart för att upptäckas (av i det här fallet 

räddningspersonal) i tid. Just frågan om geodata och kartor kommer att återkomma i uppsatsen 

under avsnittet crowdsourcing och i empirin. 

  

I rapporten finns det även rekommendationer för framtida utredningar. Bland annat handlar 

rekommendationerna om att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för 

vidareutnyttjande och utveckling mot gemensamma geodata och kartstöd som även kan 

användas i daglig verksamhet vilket verkar kvalitetsfrämjande och mot en säkrare hantering av 

olyckor och kriser (MSB, 2016a). Andra områden för framtida utveckling gäller nationella 

förstärkningsresurser inom samverkan och ledning, räddningsledning, geostöd, Rakelstöd, 

utvecklande av beslutsstöd för skogs- och vegetationsbränder och att stärka människors 

medvetenhet och kunskap om krisberedskap. Det framgår också i rapporten att användningen 

av frivilligresurser behöver utvecklas och att en utredning bör titta på behov samt 

förutsättningar för en förstärkningsresurs inom geostöd (ibid.). För områdena i stycket ovan så 

rekommenderades det även i utredningen att framtida utredningar särskilt tar i beaktande (MSB, 

2016a, s. 39-40):  

• Administrativa förutsättningar 

• Tekniska förutsättningar 

• Juridiska förutsättningar 

• Ekonomiska förutsättningar 

• Vilka aktörer som bör omfattas 

• Brister i relevanta register 

• Erfarenhet från andra projekt  

• Civilsamhällets användning av geostöd.  

 

Ovanstående fokus på förutsättningar och andra områden är av intresse då ett flertal av dessa 

områden återkommer i det ramverk som presenteras i det senare avsnittet om crowdsourcing. 

Det är även värt att poängtera att det också var väldigt många saker som gick bra under branden 

i Västmanland. Dessa är dock inte lika framträdande när man granskar MSB:s rapport utifrån 

uppsatsens syfte och presentationen ovan ska inte på något sätt förringa den insats som gjorts 

av samtliga inblandade i händelsen.  
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Det som uppsatsens läsare bör ta med sig från ovanstående avsnitt är:  

• De olika områdena som rekommenderas inför framtida statliga utredningar 

• Bristerna i geodata och geostöd 

• Begreppet lägesbild (återkommer under krisberedskap och kvalitet nedan) 

• Komplexiteten i ledningsmiljöer i händelser av storleken branden i Västmanland 

• Länsstyrelserna bör arbeta med krisberedskap utifrån en likartad kvalitetsnivå. 

2.1.3 Krisberedskap och crowdsourcing 

 
Vid skogsbranden fanns gott om tillgängliga resurser men det var en utmaning att få tillgång till och 

samordna dem. (MSB, 2016a, s. 68)   

 

Det finns internationellt sett ett flertal exempel på hur crowdsourcing används i förhållande till 

krisberedskap som är relativt väldokumenterad på forskningsnivå. I Sverige har inte 

forskningen kommit lika långt vad gäller utforskandet av dessa två områden. Avsnittet som 

följer har perspektivet hur krisberedskap förhåller sig till crowdsourcing. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en populärvetenskaplig 

kunskapsöversikt om crowdsourcing och kriskartor. Till viss del finns liknelser mellan denna 

uppsats och sammanställningen från MSB då de behandlar samma forskningsområde. 

Skillnaderna är framförallt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

sammanställning är smalare än uppsatsens studieområde då MSB:s sammanställning specifikt 

berör crowdsourcing och kriskartor samt att sammanställningen inte har samma fokus kring 

kvalitetsområdet.  

 

Ett kort omnämnande bör dock göras om sociala medier vid kriser. I kunskapsöversikten så 

gavs en tillbakablick över en tioårsperiod där allmänheten har gått från informationssökning till 

att oftare istället bidra med information och att många väljer att dokumentera och sprida 

information. Även om exemplet med bombdåden i London 2005 tas upp där BBC mottog 1 000 

bilder, 20 videofilmer, 4 000 sms och 20 000 e-mail så är den viktigare lärdomen att 

allmänheten vände sig till redan kända organisationer för att sprida och söka information (MSB, 

2016b).  

 

Vad gäller tillämpning av crowdsourcing under kriser så fanns flera internationella exempel 

omnämnda i MSB:s kunskapsöversikt och beskrevs som att: ”Crowdsourcing har kommit att 

användas inom många områden vid kriser, och själva begreppet har även utökats och syftar nu 

även till flera olika processer och möjligheter” (MSB, 2016b, s. 21). Nedan följer ett urval över 

händelser som är dokumenterade i kunskapsöversikten samt vilken typ av händelse det var. 

Urvalet baseras på att visa en bredd av användningsområden. 
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Händelse Typ av händelse Crowdsourcing Plattform 

Virgina Tech, 

2007 

Skolskjutning Informationssökning och identifiering av 

drabbade av studenter. 

Sociala medier 

Kenya  

2008-2009 

Valfusk som ej 

informeras om av 

myndigheter. 

Insamling av allmänhetens vittnesmål vid 

valfusk. 

Teknisk plattform 

(Ushahidi) med 

kategorisering, 

rapporteringsmöjlighet och 

integration med sms.  

Haiti 2010 Jordbävning Organisering av information. Placering av 

nyheter på ett digitalt kartunderlag. 

Nätverk hjälpte till att hitta och lägga till 

nyheter från området på kartan. Även 

uppdatering av kartunderlag med hjälp av 

ca 650 personer. 

Plattformen Ushahidi 

användes. Ushahidi 

kompletterades med 

kartunderlag från 

OpenStreetMap (OSM) 

(kartors Wikipedia). 

Haiti 2010 Jordbävning Informationsinsamling via 

lokalbefolkning och SMS. Översättning 

av avflyttad befolkning som översatte 

inkomna SMS från Creolska vilket 

utgjorde underlag för amerikanska 

militärens hjälpinsats. 40 000 

meddelanden översattes under de första 

sex veckorna. 

Ushahidi för att 

visualisering på 

kartunderlag.  

 

Crowdflower för 

översättning av SMS. 

USA, orkanen 

Sandy 2012 

Stor storm Anmälan av behov (mat, bensin, boende 

etc.) via hashtag (#). 20 miljoner tweets, 

500 000+ bilder på Instagram. Analys av 

stormskador via webb genom granskning 

av flygfoton. Ca 150 000 skaderapporter 

av 6 000 digitala volontärer under en 

vecka. 

Olika kartplattformar t.ex.: 

Diretrelief.org (apotek) 

Google Crisis Response 

Analys visar att kvalitén på 

underlag för bedömning är 

viktigt. 

Tabell 2: Ett urval av händelser med kartbaserad crowdsourcing lösning (MSB, 2016b) 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskrev i kunskapsöversikten ett flertal 

exempel på kartbaserade crowdsourcing lösningar för en tydligare beskrivning av dessa 

hänvisas läsaren till originaltexten. Dock sammanfattas betydelsen av crowdsourcing på ett bra 

sätt: 

 
Att bryta ner arbetet i många små och konkreta delar har visat sig vara mycket framgångsrikt när det 

gäller att göra stora insatser inom en begränsad tidsperiod. Detta gäller specifikt informationsprodukter 

av mer abstrakt typ som bygger på syntetiseringen av stora mängder data. Organiseringsprincipen för mer 

specifika insatser som inkluderar specifika behov och direkt kommunikation ser därför ofta mycket 

annorlunda ut och väldigt annorlunda på den optimala mängden deltagare i aktiviteten.  

(MSB, 2016b, s. 31) 

 

Plattformar och användningsområden är dock inte allt. I Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps kunskaps översikt om crowdsourcing och kriskartor beskrevs ytterligare en faktor 

som väldigt viktig – organisering av crowdsourcing och volontär insatser. två 

organisationsformer av digitala volontärer presenterades i kunskapsöversikten (MSB, 2016b): 

 

• Standby Task Force: Digitala volontärer (delorganiserade i media-, lokaliserings-, 

kart- och analys team med närvaro inom många olika tidszoner). Uppgifter: Övervaka 

sociala- och traditionella medier; Upprättande av kriskartor utifrån geo-lokaliserat 

material; Trendanalys av insamlat material. 
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• Virtuella Operativa StödTeam (VOST)1: Virtuellt team av professionella aktörer 

inom formella och etablerade sammanhang. Uppgifter: Öka kapacitet för bl.a. 

omvärldsbevakning, kriskommunikation. Generellt att övervaka, samla in, verifiera, 

analysera, bearbeta och dokumentera olika nyheter och information. 

 

Organisationer som ovan sammanfattades generellt på ett bra sätt i kunskapsöversikten: 
Digitala volontärgrupper har en väl etablerad kärna, men har även egenskapen att de expanderar vid 

behov genom det ökande intresset av allmänheten att bidra vid kriser. Sporadiska insatser av stora massor 

är däremot svårare att organisera och koordinera, men (micro) tasking har hittills visat sig vara en mycket 

effektiv modell. (MSB, 2016b, s. 33) 

 
VOST-metodiken är intressant då den öppnar upp möjligheter för förändringar av traditionell stabs. Och 

ledningsmetodik. Många arbetsuppgifter kan anpassas för att utföras på avstånd, ges stöd av virtuella 

team, och möjligheten att delta i stabsarbetet skulle vara uppskattat för många som sällan får möjlighet 

att arbeta i skarpt läge. Många yrkesroller har idag specifika och väletablerade nätverk online som kan 

ses som pool för rekrytering. Facebook-gruppen ”kriskommunikation i samhällssäkerhet” har idag över 

1 200 medlemmar och med stor sannolikhet kan denna grupp bistå med både kapacitet och förmåga vid 

behov. (MSB, 2016b, s. 35-36) 

 

Utöver den Facebook grupp som omnämns så finns det även en nationell stödresurs av frivilliga 

kriskommunikatörer som driftsätts av specialistföreningen Criscom som är del av 

Försvarsutbildarna som beställs (avropas) via tjänsteman i beredskap på Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) (författarens egen förförståelse, se metodavsnitt). 

 

När det kommer till just frivilliga så kan dessa brett delas in i två typer som relaterar till svensk 

krisberedskap. Det är dels de organiserade som t.ex. Röda korset, frivilliga 

försvarsorganisationer, frivilliga resursgruppen (FRG), grupper för psyko-socialt 

omhändertagande det vill säga medmänskligt stöd (POSOM). En del frivilliggrupper är 

fristående som till exempel de frivilliga försvarsorganisationer medan andra har uppdrag åt 

kommuner eller länsstyrelser (MSB, 2015b) 

  

Det är också sedan länge etablerat att det vid särskilt större krishändelser eller händelser som 

engagerar många människor uppstår spontana frivilliga engagemang från allmänheten som inte 

är organiserade på förhand. Dessa kallas ofta för emergenta grupper eller spontanfrivilliga på 

svenska och utgörs av individer eller grupper av individer som på något sätt vill hjälpa till i en 

krishändelse (Drabek & McEntire, 2002). Ett exempel på detta har redan redogjorts för i 

uppsatsens inledning med hashtag exemplet #openstockholm där ett antal personer ur 

allmänheten i Stockholm och på andra platser i Sverige öppnade upp sina hem för andra som 

inte kunde ta sig ut från centrala Stockholm eller var fast på andra orter på grund av att 

kollektivtrafiken och Stockholm central var stängd.  

 

Krisberedskap och crowdsourcing är dock inte ett område utan utmaningar. Ett problemområde 

som beskrivs i MSB:s kunskapsöversikt om crowdsourcing och kriskartor är att den ingående 

kvalitén på data som matas in i crowdsourcing-lösningar kan ifrågasättas ur 

integritetsperspektiv vilket kopplar kvalitetsbegreppet gentemot crowdsourcing. 

Kvalitetsaspekten blir mer eller mindre viktig beroende på vad informationen används till. Det 

är skillnad på informationsinsamling ”för att i övrigt bredda bilden av en händelse” eller om 

den kommer att vara direkt utslagsgivande för fördelning av livsvikta resurser (MSB, 2016b, s. 

39).  

                                                 
1 Författaren har kännedom om pågående frivilligprojekt inom Länsstyrelserna Halland och Stockholm som 

skulle kunna falla inom kategorin VOST men har av begränsad tidstillgång för uppsatsen avgränsat uppsatsen 

från vidare undersökning av dessa.  
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I en händelse med hastigt tidsförlopp så är det dock ingen garanti att myndigheter eller andra 

samhällsaktörer alltid har rätt. MSB:s kunskapsöversikt om crowdsourcing och kriskartor 

exemplifierar detta genom att lyfta fram studier som belyser frågan om insamlade data ska vara 

öppen för alla eller om den skall granskas och sedan delas mer organiserat. I 

kunskapsöversikten redogjordes det för att inmatade felaktigheter i en lösning med öppna data 

korrigeras av deltagarna själva i en crowdsourcing lösning. Även viktning av insamlade data 

förekommer då mer än en person i en crowdsourcing-lösning kan granska samma data (MSB, 

2016b).  

 

Sammanfattningsvis så handlar krisberedskapsrelaterad crowdsourcing om utmaningen att det 

inte finns absoluta sanningar inför framtidens behov och att det är av vikt att etablera processer, 

organisation och metodik innan en krishändelse inträffar. Sådana ställningstaganden relaterar 

till formen för-, funktionen av- eller syftet som vald lösning ska uppnå och. Kortfattat så bör en 

organisation eller frivilliga som vill använda crowdsourcing göra sin hemläxa innan en händelse 

inträffar (MSB, 2016b, s. 41) 

 

Kvalitetsperspektivet börjar träda fram genom teoribildningen ovan och kommer att undersökas 

närmare i andra avsnitt inom ramen för det teoretiska ramverket. Teoribildningen ovan visar på 

att crowdsourcing för krisändamål inte är exklusivt för samhällsaktörer utan även sker på 

initiativ av frivilliga.  

 

Det som uppsatsens läsare bör ta med sig från ovanstående avsnitt är:  

• Det finns dokumenterade exempel på hur crowdsourcing används inom ramen för 

krishantering.  

• Det finns organisationsrelaterade aspekter av crowdsourcing tillämpningar.  

• Sociala medier relaterar till crowdsourcing. 

2.1.4 Krisberedskap och kvalitet 

Innan det går att börja undersöka hur krisberedskap och kvalitet förhåller sig till varandra 

behöver kontexten utvidgas för att ge en mer rättvis bild då området inte är isolerat utifrån det 

bredare kommunala säkerhetsarbetet. Området som studeras kommer även att avgränsas till den 

kommunala nivån med hänsyn till det geografiska områdesansvar som alla kommuner har som 

etablerats tidigare i uppsatsen.  

 

Kommunalt krisberedskapsarbete är ingen isolerad del utan snarare en del av det kommunala 

pusslet som utgörs av ett bredare säkerhetsarbete som omfattas av offentlighet- och 

sekretesslagstiftning, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, skydd mot olyckor med mera 

(MSB, 2011b).  Ett exempel på hur dessa områden relaterar till varandra kan vara att fysisk 

säkerhet berör tekniska lösningar för att begränsa tillgång till en kommunal ledningsplats för 

krisledningsstab eller att brottsförebyggande arbete syftar till att minska risker för social oro i 

en kommun. 

 

För att underlätta för kommuner att arbeta med dessa säkerhetsrelaterade områden har 

Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps tagit fram en vägledning för kommunala 

handlingsprogram. I vägledningen beskrivs kommunala handlingsplaner som processinriktade 

och utgår från en förbättringsprocess med fyra beståndsdelar: Planera, genomföra, följa upp och 

förbättra. Dessa beståndsdelar är kända inom kvalitetsområdet som PDCA-cykeln (plan, do, 

check, act) (MSB, 2011b).  

 

Utifrån vägledningen kan PDCA-cykeln inom en kommuns krisberedskapsarbete exemplifieras 

genom den kommunala besluts- och verkställighetsprocessen. Ett förslag tas exempelvis fram 
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(plan) som sedan beslutas på antingen tjänstemannanivå eller av politiken (do) för att sedan 

följas upp antingen löpande under genomförandet eller efter att genomförandet är klart (följa 

upp/check) och för att slutligen justeras och förbättras (act) som resulterar i ett uppdaterat 

förslag för beslut och cykeln börjar om igen (MSB, 2011b). 

 

PDCA-cykeln förklaras närmare under avsnittet om kvalitet. Om den kommunala PDCA-

cykeln för handlingsprogram bör sträcka sig över något år innan den börjar om igen så finns 

det även ett systematiskt arbete som utförs rullande över fyra år (mandatperiod). 

 

Det längre mandatperspektivet styrs genom lagkrav och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) att kommuner under första året i mandatperioden ska 

anta en kommunal risk- och sårbarhetsanalys politiskt och som ska uppdateras regelbundet 

under mandatperioden (MSBFS 2015:5, 5 §). I samma föreskrift så återfinns även allmänna råd 

som strukturerar upp disposition och ger förslag på innehåll vilket kan ses som en 

kvalitetsförbättrande åtgärd jämfört med tidigare utgåvor av föreskriften då kommunala risk- 

och sårbarhetsanalyser blir lättare att jämföra gentemot varandra.  

 

Risk- och sårbarhetsanalys  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskrev (MSB, 2011a) syftet med en risk- och 

sårbarhetsanalys:   

 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare 

och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att 

skapa ett underlag för egen planering. Underlaget utgör dessutom en viktig källa för information till 

medborgare och anställda. De offentliga aktörernas risk- och sårbarhetsanalyser bidrar även till att ge en 

bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Det finns således två perspektiv som risk- 

och sårbarhetsanalyserna måste tillgodose, dels egennyttan för den egna organisationen eller 

verksamheten och dels att tillgodose behovet av att kunna ge en samlad riskbild för hela samhället. 

Analyserna ger därmed ett bra beslutsunderlag för inriktningen av arbetet inom krisberedskapsområdet. 

(MSB, 2011a, s. 15) 

 

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) består av ett flertal avsnitt varav en central del är 

riskbedömning. Riskbedömningen är tredelad och består i sin tur av tre delar: 1) 

Riskidentifiering där olika allvarliga eller krisrelaterade scenarion beskrivs. 2) En riskanalys 

som undersöker konsekvenser ifall scenariot inträffar och avslutas med en 3) riskutvärdering 

där det är vanligt med så kallade riskmatriser (MSB, 2011a).  

 

Det finns ett flertal olika metoder att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som kan delas in i 

kvantitativa metoder där sannolikhet och risk räknas fram genom formler (Tehler & Hassel, 

2007) eller genom mer kvalitativa metoder som till exempel kvalitativa beskrivningar med hjälp 

av rankingskalor (MSB, 2011a). Det som för läsaren av uppsatsen är viktigt att ta med sig från 

denna korta beskrivning av risk- och sårbarhetsanalyser är att dem redogör för möjliga 

samhällsstörningar eller kriser inom kommuner och län (för regional risk- och sårbarhetsanalys) 

och att crowdsourcing-lösningar specifikt kan skapas för att bättre kunna hantera sådana 

situationer. Risk- och sårbarhetsanalys utgör också ett beslutsunderlag genom t.ex. riskmatriser 

för exempelvis en kommuns strategiska krisberedskapsarbete. 

 

I vägledningen för risk- och sårbarhetsanalysen förklaras även lagkraven enligt LEH att till 

exempel kommuner ska ha lämpliga lokaler och en utbildad och övad 

krishanteringsorganisation (MSB, 2011a). Sådana krishanteringsorganisationer innehåller till 

exempel inriktnings- och samordningsfunktion vilket är MSB:s (MSB, 2015a, s. 79) term för 

det som annars populärt kallas för krisledningsstab vars uppgift är att antingen själv leda 
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hanteringen av en allvarlig händelse att förbereda beslutsunderlag åt en politisk 

krisledningsnämnd för beslut om hur en extraordinär händelse hanteras.   

 

Det är bland annat i sådana staber eller nämnder som beslut antingen fattas intuitivt baserat på 

tillgänglig information (som kan vara bristfällig) tillsammans med tidigare erfarenhet och 

kompetens eller utifrån en mer strukturerad och analytisk beslutsprocess (MSB, 2015a).  Ett 

sådant beslutsunderlag är att arbeta fram en lägesbild.  

 

Lägesbild 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskrev (2014) i sin publikation Lägesbilder - 

att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar framtagning av lägesbilder som ett 

sätt att öka informationskvaliteten och att informationshämtning är av särskild stor vikt under 

samhällsstörningar med syftet att bidra till en ökad förståelse för en pågående händelse. 

Ytterligare ett syfte finns med lägesbild vilket är att kunna förmedla en aktörs förståelse för en 

händelse ur deras perspektiv till andra aktörer (MSB, 2014, s. 13). Vidare beskrivs som 

”bestående av en geografisk representation som kombineras med beskrivningar av den 

inträffade händelsen och aktörernas hantering av det inträffade” (ibid.). En lägesbild bör 

innehålla information om händelsen, händelsens konsekvenser, åtgärder och resurser samt 

involverade aktörer. Framtagandet och sammanställning av den typen av information kan 

stöttas av olika tekniska system som till exempel stöd för geo-visuell analys eller system för 

informationsinhämtning från allmänheten (MSB, 2014). 

  

Det som uppsatsens läsare bör ta med sig från ovanstående avsnitt är:  

• Förebyggande krisberedskapsarbete bör vara systematiskt över tid.  

• Risk- och sårbarhetsanalyser kan sammanställas både kvantitativt eller kvalitativt.  

• Lägesbild är ett begrepp för en sammanställd bild av en händelse.  

2.2 Övergripande om Crowdsourcing 

Området Crowdsourcing är uppsatsens mest centrala inslag och innan en djupare utforskning 

inom området kan genomföras behöver begreppet etableras och definieras. Jeff Howe myntade 

(2006) begreppet Crowdsourcing genom en artikel för Wired Magazine. Howe redogjorde i sin 

artikel för olika företag och deras tillämpning av crowdsourcing som ett alternativ till 

traditionella anställda eller outsourcing och förklarade: ”It’s not outsourcing; it’s 

crowdsourcing” (Howe, 2006, webbsida). Ur ett forskningsperspektiv är detta ursprunget för 

begreppet crowdsourcing.  

 

Chao-min Chiu, Ting-Peng Liang och Efraim Turban (2014) beskrev i en artikel om vad 

crowdsourcing kan göra för beslutsstöd. Chiu et al. beskrev begreppet crowdsourcing som ”an 

umbrella term for a set of tools, approaches and concepts that deal with the process of 

outsourcing work (including seeking ideas) to a large and possibly unknown group of people 

(the crowd) usually external to the organization” (Chiu, Liang & Turban, 2014, s. 40). Vidare 

beskrev Chiu et al. forskningsområdet crowdsourcing som multidisciplinärt och att det tagit fart 

först från 2012 och framåt (Chiu et al., 2014).  

 

Crowdsourcing som begrepp kan delas in i två delar: Crowd och sourcing. 

Chiu et al. (2014) beskrev ”crowd” på ett kompakt och kärnfullt sätt:  

 
The crowd refers to those workers to whom the work is outsourced. This entity may include different 

populations (non-experts, experts, informal members, customers, business partners, etc.). The Size, 

composition, uniformity, and level of expertise of the participants describe the crowd. (Chiu et al., 2014, 

s. 43) 
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Dessvärre framgick ingen liknande beskrivning över begreppets senare del (sourcing) i artikeln. 

Begreppets senare del (sourcing) kommer att återkomma lite senare i avsnittet som en del i 

presentationen av ett särskilt ramverk för crisis crowdsourcing. 

 

Crowdsourcing som lösning är dock omstridd då exempelvis två forskningsnarrativ står i 

konflikt med varandra. Handler och Ferrer-Conill (2016) sammanfattade detta kort i en artikel. 

Konflikten kan sammanfattas med kritik från den ena ringhörnan att crowdsourcing är en 

utnyttjande modell för billig arbetskraft och möts av den andra ringhörnan genom ett positivt 

forskningsnarrativ där crowdsourcing är en högst engagerande modell för människor som på 

något sätt vill bidra till en större helhet (Handler & Ferrer-Connil, 2016, s. 154). Det finns 

ytterligare kritik mot crowdsourcing som utlokaliseringsmetod av arbete då lösningen kan 

skapa en oro bland ett företags anställda om stundande rationaliseringar (Chiu et al., 2014). För 

uppsatsens ändamål så undersöks inte kritik mot crowdsourcing som metod ytterligare utan 

fokuserar på att undersöka den eventuella nyttan med crowdsourcing. Framträdande kritik 

sammanfattas dock genom kategorierna nedan enligt Chiu et al. (ibid): 

 

• Crowdsourcing kräver en plattform för att kunna genomföras effektivt.   

• Lyckad Crowdsourcing kräver tillräckligt kompetenta människor som bidrar.  

• Crowdsourcing lösningen behöver motivera människor att bidra till lösningen. 

 

Estellés-Arolas och González-Ladrón-de-Guevara (2012) förklarade i en artikel där de försöker 

etablera en enad definition av crowdsourcing att en starkt bidragande faktor till att 

forskningskonflikter existerar beror på att forskningsområdet är nytt; begreppet crowdsourcing 

ett forskningsmässigt spädbarn som saknar en etablerad och stabil forskningsgrund att stå på 

och betyder olika saker ur olika existerande forskningsperspektiv (Estellés-Arolas & González-

Ladrón-de-Guevara, 2012). Resultatet av deras forskning är ett förslag på en mer allmänt 

gällande definition av crowdsourcing:  

 
Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an institution, a non-profit 

organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and 

number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task. The undertaking of the task, of 

variable complexity and modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, 

money, knowledge and/or experience, always entails mutual benefit. The user will receive the satisfaction 

of a given type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or the development of individual 

skills, while the crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage what the user has brought to the 

venture, whose form will depend on the type of activity undertaken. (Estellés-Arolas & González-Ladrón-

de-Guevara, 2012, s. 197) 

 

Det finns inom ramen för denna uppsats utrymme för att argumentera emot delar av Estellés-

Arolas och González-Ladrón-de-Guevaras definition där utdelningen av uppgifter via ”a 

flexible open call” dvs. en öppen förfrågan (författarens översättning) kan ifrågasättas mot 

bakgrund av konceptet med virtuella operativa stödteam (VOST) som beskrevs tidigare i 

avsnittet om krisberedskap och crowdsourcing (punkt 2.1.3) då VOST snarare tillhör en ”closed 

call” eller stängd/strukturerad förfrågan (författarens översättning). För uppsatsens ändamål så 

kommer Estellés-Arolas och González-Ladrón-de-Guevaras definition att antas dock med ett 

förbehåll att användning inom ramen för uppsatsen kan vara något lösare än som anges i citatet 

ovan.  

 

Bara ett ursprung räcker dock inte för en tillräckligt god begreppsförståelse av crowdsourcing 

för att vara användbar enligt uppsatsens syfte. Forskarna Palacios, Martinez-Corral, Nisar och 

Grijalvo (2016) skrev tillsammans en sammanställande artikel kring crowdsourcing där de är 
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delvis kritiska till forskningens smala fokus på crowdsourcing som slutfunktion (så kallad ‘end 

functionality’) utifrån ett organisations- och institutions-logiskt perspektiv. Vidare delades även 

crowdsourcing mekanismer upp i relation till mikro-, meso-, och makronivåer2 och konstaterar 

att de flesta organisationer inte har en aning om vad crowdsourcing kan göra för dem (Palacios 

et al., 2016). Artikelns bidrag till forskningsområdet crowdsourcing är första anhalten för 

fördjupning då den anger de yttersta ramarna inom vilken uppsatsens studieområde befinner 

sig.  

 

Övergripande kartlade Palacios et al. området från perspektivet att en organisation söker någon 

form av lösning på till exempel ett problem med hjälp av en plattform där en eller flera individer 

ur målgruppen (crowd) kan presentera en lösning via plattformen. Vidare innehåller 

kartläggningen områden för nuvarande forskningsinriktningar, områden för målformuleringar 

med inramning av problemet som ska lösas med mera. Organisationsfaktorer, måldefinition, 

inramning av problemområde är några exempel på områden som Palacios et al. tog upp 

(Palacios et al., 2016).  

 

Det som uppsatsens läsare bör ta med sig från ovanstående avsnitt är:  

• Crowdsourcing är ett nytt forskningsområde.  

• Crowdsourcing som forskningsområde är brett och multidisciplinärt.  

• Den allmängiltiga definition av crowdsourcing som presenteras är omfattande.  

2.2.1 Crowdsourcing och krisberedskap (inklusive relevant ramverk) 

Som nämndes i avsnittet om krisberedskap tidigare så är beslutsfattande en del av krishantering 

i mer eller mindre stressande händelsekontexter, med mer eller mindre otillfredsställande 

beslutsunderlag. Chiu et al. (2014) undersökte i deras artikel ”what can crowdsourcing do for 

decision support” hur crowdsourcing kan integreras med forskning inom beslutsprocesser och 

föreslog en modell som visualiserar möjliga crowdsourcing lösningar i 

beslutsfattandeprocessen. Chiu et al. föreslog att crowdsourcing bland annat kan bidra till 

beslutsfattande genom informations-inhämtning/spridning, design av lösningar, utvärdering av 

lösningar inför beslut genom till exempel röstning innan en ledning till sist fattar och 

implementerar beslutet (Chiu et al., 2014) 

 

Chiu et al. (2014) tog ytterligare ett steg genom att även beskriva den samlade besluts- och 

crowdsourcing-processen utifrån modellen ovan. Processen beskrevs som att en organisation 

med någon form av problem som organisationen inte kan (eller vill) lösa med egen personal 

behöver skapa eller definiera en målbild över vad lösningen ska åstadkomma och sedan bryta 

ner de målen till uppgifter. Dessa uppgifter delas sedan ut till de som ska arbeta med uppgiften 

(crowd). Beroende på hur många utförare som behövs kan marknadsföringsstrategier användas 

för att få fler utförare att ansluta. Sedan genomför utförarna uppgiften på det sätt som har 

angivits av organisationen (process). Efter att processen är genomförd så utvärderas resultatet 

och ett vägval för ”bästa väg framåt” görs (choice of best idea) som sedan presenteras för 

organisationens ägare av problemet för implementation (Chiu et al., 2014).  

                                                 
2 Mikro-, meso-, och makronivåer är olika forskningsnivåer där mikro utgörs av grupper i skolklasstorlek upp till 

makro som är nationsnivå (fritt förklarat av författaren).  
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Figur 2: Crowdsourcing-processen för beslutsfattande (författarens tolkning, fritt översatt) 

 

Modellerna som Chiu et al. (2014) bidrar med till uppsatsen är i allra högsta grad relevanta och 

på en mer lämplig nivå än den tidigare översiktsmodellen. Dock är nivån fortfarande inte 

tillräckligt konkret för att möjliggöra uppsatsens syfte som är att bidra med kunskapsutveckling 

kring hur ”crowdsourcing” idag används och upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla 

kvalitén inom svensk krisberedskap. Det är därför dags att bli just så konkret genom att utforska 

det i särklass mest relevanta teoretiska bidraget för uppsatsen.  

 

Liu (2014) sammanställde ett ramverk som hon kallade ”The Crisis Crowdsourcing 

Framework” som är ett stöd för den som vill designa och skapa en crowdsourcing-lösning inom 

krisberedskap. Stödet är strategiskt och berör nyckeldimensioner samt relevanta gränssnitt inom 

sociala, teknologiska, organisations- och policyområden (Liu, 2014). Vidare konstaterade Liu 

att ”The digital convergence of people, information, and resources during crises is increasingly 

taking place on social media platforms and well-documented in various papers in the field of 

crisis informatics” (Liu, 2014, s. 393). Det är alltså vetenskapligt konstaterat att sociala medier 

används i kriser vilket ger ytterligare stöd att dem är gångbara som plattformar i händelse av en 

kris.  

  

Begreppet ”crisis crowdsourcing” förklaras av Liu som ”a type of cooperative work emerging 

from improvised uses of ICT [3] to leverage and manage the convergence of crowds, 

information, and resources to adress emergency management needs” (Liu, 2014, s. 393-394). 

Vidare förklarade Liu att crisis crowdsourcing till stor del har möjliggjorts av det som på 

engelska kallas för ”articulation work”. Liu förklarade att ”articulation work is also referred to 

as the invisible coordination and negotiation activities necessary to get the work done” (Liu, 

2014 s. 394) och att det är just när sådan artikulering genomförs som en del i att koordinera 

allmänhetens insatser (crowd) tillsammans med information och tillgängliga resurser som crisis 

crowdsourcing möjliggörs (Liu, 2014). Detta verkar logiskt då en grupp människor inte kan 

bidra på ett effektivt sätt utan tillräcklig information eller relevant tillgång till relevanta resurser. 

För uppsatsens ändamål så översätts ”articulation” fritt till svenskans artikulation. 

  

Lius (2014) ramverk för artikulering av crisis crowdsourcing baserar sig på ett antal så kallade 

vinjetter vilket kan liknas vid inblickar i hur crowdsourcing har använts under olika kriser. Detta 

innebär enligt Liu att ramverket baserar sig på ”best practice” (Liu, 2014, s. 431). Flera av 

kriserna som har granskats av Liu har redan nämnts i uppsatsen under avsnittet om 

krisberedskap då Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps kunskapsöversikt om 

crowdsourcing och kriskartor inkluderar samma artikel från Liu.  

 

                                                 
3 Information and Communication Technologies (ICTs)(författarens anm.) 
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Ramverket för crisis crowdsourcing består av sex dimensioner som möjliggör ett modulärt 

system för att artikulera (beskriva) och därigenom anpassa en tänkt crowdsourcing-lösning för 

krisändamål. Dimensionerna baseras på tidigare forskning inom artikulering och utgår från ett 

aktivitetsperspektiv (varför ska vem göra vad, vart och när samt hur ska det genomföras?) (Liu, 

2014).  Liu ger dessa dimensioner en så pass stor vikt att hon argumenterar för att dessa borde 

övervägas av alla som ger sig på att designa en crowdsourcing-lösning för krisändamål (ibid.). 

En reflektion från kvalitetsperspektivet är lämplig att göra här. Om alla aktörer som vill skapa 

en crowdsourcing-lösning för krishantering gör det enligt samma ramverk så ökar det 

möjligheten för uppföljning, benchmarking gentemot varandra och underlättar möjligen för 

framtida forskning. Om ramverket är tillräckligt anpassningsbart för en så bred tillämpning 

återstår dock att se.  

 

Ramverket som Liu (2014) föreslår för utvecklandet av crisis crowdsourcing består som nämnts 

tidigare av sex dimensioner dessa redogörs kortfattat för nedan för att sedan fördjupas:  

 
(1) Why – Identify the information problem to determine the crowd task needed;  

(2) Who – Identify the types of crowds and expertise needed for the crowd task; 

(3) What – Identify the interaction flows for engaging crowds; 

(4) When – Identify temporal aspects in relation to the disaster lifecycle; 

(5) Where – identify spatial aspects of the crisis, crowds and crowd tasks 

and 

(6)  How – Identify social, technological, organizational and policy (STOP) interfaces.  

(Liu, 2014, s. 406)   

 

Varje dimension kommer att granskas närmare med undantag för den sjätte dimensionen (how) 

som inte kommer att fördjupas inom området policy med hänvisning till uppsatsens 

avgränsning. Engelska begrepp kommer att översättas fritt och där det är viktigt med 

återkoppling till ursprungs-begreppet på engelska kommer detta stå inom parentes. Liu 

sammanfattar även måtten i tabeller. Dessa kommer av utrymmesskäl att redogöras för i original 

som en bilaga till uppsatsen. 

 

(1) Varför (att identifiera informationsproblem i syfte att bestämma vilken uppgift som 

behöver distribueras).  

Det är inom ramen för den här dimensionen som den andra delen av begreppet crowdsourcing 

kan förklaras. Tidigare i uppsatsen så har begreppet crowdsourcing och del begreppet crowd 

definierats. Liu förklarade kort även den senare delen av begreppet crowdsourcing: ”The word 

”sourcing” typically refers to the request to perform a task.” (Liu, 2014, s. 406). Sourcing 

handlar med andra om att på något sätt få ut uppgiften till en grupp att utföra. 

 

Ramverket ger exempel på fyra kategorier av informationsproblem som en grupp av människor 

kan hjälpa till med i händelse av en kris.  

 

Det första exemplet av uppgifter är att människan kan inta rollen som en sensor (crowd-

sensing) och bistå med empirisk informationsinsamling om en krishändelse (Liu, 2014). Om 

till exempel SOS alarm är i behov av specifik information från en stor olycka så kan människor 

som antingen är direkt på plats eller i omedelbar närhet bistå med sådan information via en 

crowdsourcing-lösning. Tillgängligheten till smartphones i dagens svenska samhälle kan 

beskrivas som hög. I smartphonen finns kamera, kompass och GPS-koordinater som kan 

användas för att bistå med information från en olycksplats (förf.reflektion). 

 

Liu kopplade ett exempel till crowd-sensing genom ett exempel med en hemsida ”did you feel 

it” låter personer registrera om man kände en jordbävning i USA (Liu, 2014). Denna lösning 
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kan jämföras med den svenska crowdsourcing-lösningen ”hörde du tutan”. Genom hörde du 

kan allmänheten rapportera om de hördes Sveriges varningssystem (tyfon även känt som hesa 

Fredrik). Crowdsourcing-lösningen hörde du tutan levereras av krisinformation.se som är del 

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där. Konceptet ”hörde du tutan” återkommer 

i empiriavsnittet.   

 

Den andra kategorin av uppgifter är kategorisering av data (crowd-tagging) där en 

organisation till exempel ber allmänheten att via en plattform att kategorisera data som generas 

under en kris vilket ökar kapaciteten för till exempel en kommun att processa en stor mängd 

data på kortare tid. Här är det viktigt att reflektera över graderingsskalor eller vilka kategorier 

som används och om de som deltar har tidigare kännedom om dessa skalor eller kategorier. Det 

är också viktigt att göra dessa uppgifter så enkla som möjligt (Liu, 2014).   

 

Den tredje kategorin av uppgifter handlar om kartor (crowd-mapping). Tidigare i uppsatsen 

har olika exempel med en crowdsourcad kartlösning utforskats (till exempel med hjälp av 

openstreetmap efter jordbävningen i Haiti). Liu (2014) lyfte fram kartor som ett viktigt verktyg 

för att koordinera och leda kriser och det kan vara problematiskt om en organisation vid 

ingången till en krishändelse har bristfälliga underlag (Liu, 2014). Detta bekräftas genom 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport med åtgärdsförslag med erfarenheter 

från branden i Västmanland där räddningstjänst blev allvarligt försenade på grund av olika 

koordinatsystem användes som beskrivits tidigare.  

 

Vidare så ger Liu ett par exempel på tekniska plattformar för kartstöd som antingen är 

professionella verktyg som ArcGis eller öppna lösningar som OpenStreetMap (Liu, 2014).  

 

Den fjärde kategorin av uppgifter handlar om urval och verifiering (crowd-curating). 

Begreppet curating förklaras bäst av Liu själv: ”Curatorial activities tend to consist of filtering, 

verifying, synthesizing, and exhibiting a curated collection of data. Pervasive ICTs like social 

media are increasing the crowd’s capability to report data about crisis” (Liu, 2014, s. 409). 

Denna typ av uppgifter kan användas för att öka en krishanterande organisations förmåga att 

fånga upp krisinformation från till exempel sociala media och att på så sätt hitta information 

som kan möjliggöra åtgärder (ibid.). En viktig skillnad behöver dock göras mellan crowd-

curating och det närbesläktade begreppet crowd-tagging. Crowd-tagging innebär att en enskild 

uppgift genomförs åt gången, till exempel att granska information och kategorisera den medan 

crowd-curating kan innehålla fler steg (ibid.).  

 

Ett tillämpat (fiktivt) exempel av detta skulle kunna vara utifrån den misstänkta terrorhändelsen 

i Stockholm4. Traditionell media snappade upp rykten om skottlossning på olika platser i 

Stockholm som sedan spreds. Om en anpassad crowd-curating lösning hade varit aktiv är det 

möjligt att denna nyhet hade fångats in i ett tidigt skede, antingen direkt när ryktet började 

florera på sociala medier eller när media spridit det som en nyhet. Sedan kunde informationen 

klassificeras som akut (pågående hot mot liv och hälsa) och skickats till polisen för bekräftelse. 

Beroende på utfall så kan sedan informationen skickas till en informationsavdelning för 

faktautlåtande och dementi av ryktet.  

 

 

 

 

                                                 
4 Den misstänkte som är gripen för händelsen är i skrivande stund inte dömd för terrorbrott då rättsprocessen 

fortfarande pågår.  
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(2) Vem (att identifiera vilka mottagande grupper (crowds) och kompetens som behövs för 

uppgiften).  

Den andra dimensionen i Liu:s ramverk fokuserar på att identifiera typer av bidragande grupper 

(crowds) och kompetens att rikta sig till för att få hjälp med uppgiften (crowd task). Generellt 

sett så varierar kompetens, bakgrund och färdigheter bland deltagare i crowdsourcing 

lösningar. Liu lyfter två kategorier: Obunden eller bunden crowdsourcing (unbounden eller 

bounded crowdsourcing) (Liu, 2014). Detta ger ytterligare stöd för argumentet om öppen eller 

stängd crowdsourcing fast på en mer detaljerad nivå då en stängd crowdsourcing-lösning kan 

utgå från specifika kompetenser eller bakgrundsprofiler. Ett tillämpat fiktivt exempel skulle 

kunna vara en crowdsourcing-lösning som är globalt tillgänglig via webben men avgränsad till 

personer med både teoretiska och praktiska kunskaper om stora skogsbränder vilket skulle 

kunna ha varit till hjälp under branden i Västmanland (tillgång till en stor mängd expertstöd 

för hjälp med analys eller framtagning av lägesbild).  

 

Liu delade in den bidragande gruppen (crowd) i fyra olika kategorier: 

Den första kategorin utgörs av den drabbade befolkningen som antingen är direkt drabbade 

eller är i geografisk närhet till en krishändelse. Denna grupp kan ge information om händelsen, 

hjälpa varandra och bidra med en lägesuppfattning direkt från platsen eller i närheten av den 

(Liu, 2014).  

 

Den andra kategorin handlar om diaspora (eng: diasporas). Diaspora är ett begrepp som 

innefattar lokalbefolkning som antingen har blivit geografiskt flyttade på grund av en händelse 

eller valt att flytta själva. Gruppen har ofta detaljerad kunskap om geografi, språkkunskaper 

eller kulturella aspekter av en drabbad plats (Liu, 2014).  

 

Den tredje kategorin är sociala nätverk som innehåller människor som på något sätt har en 

social relation med varandra. Den samlade mängden av personer och kompetens i sociala 

nätverk tenderar att variera (Liu 2014). Som exempel återanvänds det tidigare exemplet med 

Facebook gruppen med över 1 200 medlemmar med det gemensamma intresset för 

kriskommunikation i samhällsberedskap då det även här är kontextuellt relevant. Poängen är att 

identifiera relevanta sociala nätverk under designprocessen av crowdsourcing-lösningen.  

 

Den fjärde och sista kategorin är digitala frivilliggrupper (digital volunteer communities) som 

ofta träder fram efter att en händelse har inträffat. Digitala frivilliggrupper kan ibland 

formaliseras i digitala frivilligorganisationer. Dessa organisationer är särskilt framträdande 

inom kartrelaterade crowdsourcing-lösningar och kallas där för ”volunteer & technical 

community” eller ”volunteer technology community” med förkortningen VTC (Liu, 2014). 

Dessa grupper tillämpar en decentraliserad organisationsmodell med gratisverktyg så kallade 

”opensource” lösningar som i sin tur är öppna för alla som kan och vill bidra med utveckling 

för sådana verktyg (ibid.).  

 

Det finns två saker som är viktiga att lyfta av dessa frivilligorganisationer: 1) Då de är 

webbaserade är de globalt tillgängliga och 2) inför ett val av teknisk plattform för 

crowdsourcing-lösning är det bra att ha dessa grupper och deras val av plattform i åtanke med 

syftet att strömlinjeforma en resursförstärkning.  

 

(3) Vad (att identifiera interaktiva flöden med syfte att engagera bidragande grupper (crowds).  

Den tredje dimensionen handlar om att definiera arbets- och informationsflöden i 

crowdsourcing-lösningen. Crowdsourcing ses ofta felaktigt som en enkelriktad hjälpförfrågan 

till en grupp människor. Liu förklarade fem kategorier av flöden (Liu, 2014).  
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Den första kategorin av flöde är det parallella flödet (parallel sourcing) som innebär att varje 

enskild deltagare i crowdsourcing-lösningen gör samma uppgift självständigt eller parallellt 

med någon annan deltagare. Resultatet samlas sedan ihop till en större (aggregerad) helhet.  En 

lösning med parallellt flöde är lämplig när en organisation vill samla in en bredare mängd data 

utan att deltagaren ska bli påverkad av en tidigare bearbetning av den insamlade datan. Ett 

exempel på parallellt flöde är under jordbävningen i Haiti då varje enskild deltagare i den 

crowdsourcade översättningslösningen av sms översatte, geokodade och kategoriserade de 

tilldelade inkomna sms-meddelandena från det drabbade området vilket gjordes självständigt 

utan inblandning av andra deltagare i crowdsourcing-lösningen (Liu, 2014). 

 

Den andra kategorin av flöde är det iterativa flödet (iterative sourcing). Med iterativ så menas 

det att deltagarnas arbete antingen bygger på tidigare deltagares arbete eller ligger till grund för 

andra deltagares arbete inom ramen för crowdsourcing-lösningen. En möjlig svaghet i den här 

lösningen är att den är kvalitetsmässigt exponerad gentemot den samlade kompetensen längs 

med hela bearbetningsprocessen av dem som hanterar datan. Om kompetensen är otillräcklig i 

till exempel den inledande bearbetningen så kommer den bristande kvalitén att följa med datan 

längs bearbetningsprocessen om den inte upptäcks av andra deltagare längs kedjan (Liu, 2014).  

 

Den tredje kategorin av flöde är det riktade flödet (crowd-seeding). Det riktade flödet är ett 

aktivt flöde av envägsförfrågningar till förutbestämda deltagare i en grupp (crowd) med en 

eventuellt efterföljande tilldelning av verktyg. Den positiva effekten av ett riktat flöde är att den 

kan bidra positivt till en crowdsourcing-lösning med hög tillit som också är kontrollerbar på ett 

enklare sätt (Liu, 2014).  

 

Den fjärde kategorin av flöde är det dubbelriktade flödet (crowd-feeding). Med dubbelriktat 

flöde menas det att en organisation skapar ett aktiv dubbelriktad feedback-loop tillbaka till 

crowdsourcing-lösningen och lösningens deltagare (crowd). Till exempel så användes Ushahidi 

plattformen (omnämnts tidigare i uppsatsen) för ett dubbelriktat flöde där allmänhet kan 

rapportera in behov av hjälp (till exempel transport) och de ur allmänheten som har tillgång till 

transport (bil) kunde anmäla det till plattformen med den resurs de har. Kopplat till ett 

kartverktyg så finns förutsättningar för allmänheten att hjälpa sig själva på ett organiserat sätt. 

Denna typ av användning av Ushahidi-plattformen lyfte Liu (2014) som ett exempel då de 

användes under en stor brand i Ryssland under 2010 (Liu, 2014). En reflektion är att denna typ 

av dubbelriktat crowdsourcing-flöde är kusligt likt initiativet med hashtaggen #openstockholm 

som försökte lösa just transport och boendeproblematik efter den misstänkta terrorhändelsen i 

Stockholm. 

 

Vidare så lyfte Liu (2014) också kortfattat området motivation och vad som motiverar deltagare 

att delta i en crowdsourcing-lösning. Liu förklarade att deltagande oftast är frivilligt men att det 

finns exempel på krishändelser där deltagare har fått en enklare ersättning (till exempel per 

översatt Sms-meddelande). Vidare tog även Liu upp det faktum att många crowdsourcing-

lösning innehåller spelliknande upplägg med ledarlistor (leaderboard) och 

prestationsutmärkelser (achievements) som är en gratis form av belöning (erkännande av 

prestation). Denna form av upplägg kallas forskningsmässigt för ”gamification” 5 (Liu, 2014). 

 

Den femte kategorin av flöde är det skördande flödet (crowd-harvesting). Det skördande flödet 

är ett passivt enkelriktat informationsflöde där det inte finns någon uppmaning till en 

mottagande- eller övrig allmän grupp (crowd) att göra någon form av uppgift. Istället 

                                                 
5 Gamification står utanför uppsatsens syfte & frågeställningar och kommer inte att utforskas närmare. 

Rekommenderad läsning om gamification framgår under punkten framtida forskning i uppsatsen.  
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sammanställs mängder av data, möjligen utan tillåtelse eller kännedom av avsändaren. Denna 

lösning ställer reflektiva krav på vad som är frivilligt eller ofrivilligt insamlat och vad som inte 

är informerad delning eller det motsatta. Dessa aspekter kan sedan kopplas till terms of service 

(användaravtal) (Liu, 2014). Vidare utforskning av användaravtal görs ej med hänsyn till 

uppsatsens avgränsning. Ett fiktivt exempel på detta kan vara en plattform som automatiskt 

följer Twitter som söker trender, nyckelord eller kategorier för att möjliggöra tidig varning av 

en händelse.   

 

(4) När (att identifiera tidsmässiga (eng: temporal) aspekter i relation till en 

katastrofhanterings livscykel) 

Under avsnittet krisberedskap tidigare i uppsatsen så presenteras begreppet tid i förhållande till 

krisberedskap. Faserna före, under och efter lyftes fram som ett tongivande perspektiv inom 

den svenska krisberedskapsarenan. Liu (2014) anpassade en existerande figur över tid till en 

mycket detaljerad figur som delar in hela krisens livscykel. Figuren i original rekommenderas 

för den tidsintresserade läsaren (Liu, 2014, s. 418) 

 

En crowdsourcing lösning används oftast under en del av livscykeln, hela livscykeln eller 

löpande över flera händelser Liu förklarade också i sin artikel att varje crowdsourcing lösning 

är unik och beroende på lösningens samt händelsens inriktning och utfall (Liu, 2014). 

 

Liu (2014) redogjorde för ett exempel om crowdsourcings möjligheter i förhållande till en 

katastrofhändelses livscykel. Crowdsourcing kan inom vissa områden användas för att 

upptäcka (detektera) en krisrelaterad händelse beroende på vilket område som berörs. 

Exemplet som Liu lyfte gällde specifikt fallet med jordbävningar där en crowdsourcing-lösning 

kan användas för att fånga in personers redogörelser för hur de upplevde skalvet vilket på sikt 

kan förbättra risk- och sannolikhetsbedömningar inför framtida jordbävningar (Liu, 2014).  

 

En reflektion som kan göras utifrån detta är inom området social oro i Sverige. Utifrån det som 

har presenterats om crowdsourcing hittills skulle en möjlig kartbaserad lösning där 

allmänheten kan rapportera in trygghetsupplevelser dels kunna utgöra ett verktyg för 

brottsförebyggande åtgärder men även kunna fylla funktionen att detektera ökande socialoro 

om trygghetsrapporteringen kopplas till en kartmodul.  

 

Vidare förklarade Liu (2014) att spontana crowdsourcing-lösningar oftast inträffar omedelbart 

efter en händelse har inletts med syftet att underlätta informationsinhämtning och 

skadebedömningar. Crowdsourcing-lösningar kan även fungera efter att den akuta fasen i 

katastrofhändelse är över med fokus på exempel hjälpbehov för återuppbyggande. Liu lyfte 

även fram det faktum att det finns ett ökande intresse för virtuella övningar för att träna och bli 

bättre på användandet av crowdsourcing-lösningar (Liu, 2014, s. 419). 

 

Liu (2014) förklarade också att det finns crowdsourcing-lösningar som fortsätter att vara aktiva 

över ett flertal krishändelser och där ett iterativt och förbättrande arbete görs utifrån dragna 

lärdomar. Syftet med detta är att förenkla komplexiteten att koordinera frivilliga över flera 

händelser eller simultana händelser (Liu, 2014).  En reflektion utifrån kvalitetsperspektivet är 

att denna beskrivning är mycket snarlik PDCA-cykeln.  

 

(5) Var (att identifiera sociala, teknologiska, organisatoriska och policy relaterade gränssnitt 

för crowdsourcing-lösningen).  

 

Den första kategorin av gränssnitt som Liu (2014) beskrev handlade om sociala gränssnitt 

och berör socio-kulturella normer, värderingar, övertygelser och praxis (eng: practices) i 
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förhållande till crowdsourcing (Liu, 2014). Liu gick vidare med att konstatera att 

trovärdigheten från data som allmänheten bidrar med ifrågasätts vilket har förbättrats genom 

lösningar där öppen data delas mellan myndigheter organisationer och allmänheten (Ibid.)  

 

Den andra kategorin av gränssnitt utgörs av teknologiska gränssnitt eller verktyg. Det Liu 

(2014) lyfte i relation till tekniska plattformar var att det är viktigt att testa effektivitet, robusthet 

och driftsäkerhet tillsammans med last tester för att säkerhetsställa att plattformen klarar av att 

skala upp användningen. Vidare är det också viktigt att designen av plattformen är anpassad för 

människan och lätthantering (Liu, 2014). Liu avslutade med att konstatera att olika plattformar 

existerar och att vissa digitala frivilligorganisationer inom crowdsourcing anpassar sig 

beroende verktyg och plattformar som är gratis och bäst lämpar sig för deras ändamål (ibid.). 

 

Den tredje kategorin av gränssnitt utgörs av organisatoriska aspekter som enligt Liu (2014) 

bland annat innehåller organisationsstruktur, rutiner och resurstilldelning. Den organisatoriska 

strukturen kan antingen harmonisera med andra aktörers behov utifrån organisation eller så kan 

det verka hindrade när myndigheter, organisationer eller allmänheten tillsammans arbetar inom 

ramen för krishantering (Liu, 2014). Liu poängterade även att sett ur ett organisationsperspektiv 

kan en crowdsourcing-lösning formaliseras inom organisationen för att uppnå legitimitet 

(ibid.).  

 

En reflektion som kan göras genom en serie frågor är: Vilken eller vilka arbetsflöden ska 

crowdsourcing-lösningen förstärka? På vilket sätt? När ska förstärkningen göras och hur 

genomförs detta på smidigaste sätt? 

  

Den fjärde kategorin av gränssnitt handlar om avtalsmässiga och juridiska förutsättningar. 

Vidare utforskas inte denna kategori med hänsyn till uppsatsens avgränsning. Det poängteras 

dock att juridiska aspekter är en naturligt viktig del att beakta vid framtagning av en 

crowdsourcing-lösning.  

 

Sammanfattningsvis kan ramverket ovan användas för att artikulera och beskriva en 

crowdsourcing-lösning vilket i sin tur kan användas som underlag för den faktiska utvecklingen 

av lösningen inom ramen för arbete inom krisberedskap. Det återkommer en oro över 

tillförlitligheten i insamlade data från allmänheten via öppna crowdsourcing-lösningar. Det är 

därför läge att utforska crowdsourcing och kvalitet i nästa avsnitt. Det som uppsatsens läsare 

bör ta med sig från ovanstående avsnitt är:  

• Det finns flera kvalitetsaspekter inom utformningen av en crowdsourcing-lösning.  

• Att tydligt artikulera och definiera en crowdsourcing är möjligt genom Liu:s ramverk 

• Crowdsourcing kan användas inom flera olika typer av områden inom krisberedskap.  

2.2.2 Crowdsourcing och kvalitet 

Oron över tillförlitligheten i data insamlad genom crowdsourcing från allmänheten är till vis 

del berättigad. Allahbakhsh et al. (2014) undersökte i deras artikel ”quality control in 

crowdsourcing systems” ur ett bredare perspektiv än crowdsourcing och krisberedskap 

angreppssätt för kvalitetskontroll, kända frågeställningar och framtida forskning (Allahbakhsh 

et al., 2014). De konstaterade att crowdsourcing har utsatts för olika former av egna agendor i 

form av till exempel direkta marknadsföringskampanjer och falska recensioner men även 

kvalitetsbrister på grund av dåligt formulerade crowdsourcing uppgifter med bristfälliga 

uppgifter till dem som ska utföra uppgifterna (ibid.).  

 

Allahbakhsh et al. (2014) definierade kvalitetsaspekten hos en fullbordad crowdsourcing 

uppgift som: ”The extent to which the provided outcome fulfills the requirements of the 
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requester” (Allahbakhsh et al., 2014, s. 77). De gjorde även en indelning av kvalitetsaspekter i 

crowdsourcing-lösningar och delade in området i två delar: arbetaren och uppgiftens 

utformning. Med arbetaren handlar det om arbetarens profil (rykte + expertis). Arbetarens rykte 

kan mätas genom till exempel poängsättning av andra medlemmar (reputation scores). 

Arbetarens expertis delas in i referenser och erfarenhet. Uppgiftens utformning (task design) 

innehåller definition, användargränssnitt, granularitet (detaljrikedom) och kompensationsplan 

(Ibid.). Närmare redogörelse för dessa görs inte då Allahbakhsh et al. redogörelse för dessa är 

övergripande och överensstämmande med det mer omfattande ramverket som Liu tagit fram 

som redan har redogjorts för.  

 

Allahbakhsh et al. (2014) bidrog även med en enklare forskningsöversikt indelad i två kvalitets-

kategorier i förhållande till crowdsourcing: designtid (design-time) och driftstid (run-time). 

Med design så menade Allahbakhsh et al. att ett kvalitetsperspektiv läggs till under 

utformningen av crowdsourcing-lösningen. Med driftstid menade dem att det även under 

pågående drift finns möjligheter till missförstånd och att den aktiva driften behöver ha ett mått 

av kvalitetskontroll (Allahbakhsh et al., 2014). I forskningsöversikten så samlade Allahbakhsh 

et al. existerande forskning inom dessa två områden i en matris som visas nedan (fritt översatt 

och anpassad). För vidarehänvisning till respektive forskning hänvisas till Allahbakhsh et al. i 

original. 

 

Existerande forskning inom kvalitetskontroll under designtiden av crowdsourcing 
Inriktning Sub-kategorier Beskrivning 

Effektiva 

uppgifts- 

förberedelser 

Defensiv design Ger en entydig beskrivning av uppgiften ur ett defensivt perspektiv. 

Med defensivt menas att det inte är lättare att fuska än att genomföra 

själva uppgiften. Definition av utvärdering och kompensations 

kriterier. 

Urval av  

arbetare 

Öppen för alla Tillåter alla att delta och arbeta med uppgiften. 

 Ryktesbaserad Endast arbetare med tillräckliga ryktesnivåer (reputation levels) tillåts 

bidra till uppgiften. 

 Referensbaserad 

(credentials) 

Endast arbetare med definierade referenser (credentials) tillåts delta i 

arbetet. 

Tabell 3: Områden med identifierad existerande forskning utifrån en crowdsourcing-lösnings designfas 

(Allahbakhsh et al., 2014, s. 79) 

 

Existerande forskning inom kvalitetskontroll under drifttiden av crowdsourcing. 
Inriktning Beskrivning 

Expert granskning Experter granskar crowdsourcing bidragens kvalitet. 

Slutprodukter stämmer överens 

med varandra 

(Output agreement) 

Om arbetares samtidigt och självständigt ger samma beskrivning av en 

input6 bedöms dem som korrekta.  

Input stämmer överens med 

varandra (input agreement) 

Oberoende arbetare får samma input och beskriver det för varandra. Om alla 

är överens att det är samma input accepteras det som ett kvalitets-svar. 

Grundad sanning  

(Grounded truth) 

Svar jämförts mot en gyllene standard som t.ex. kända svar eller sunt förnuft 

för att kontrollera kvalitén.  

Majoritets konsensus (Majority 

consensus) 

Bedömningen av majoriteten av bedömarna angående ett bidrags kvalitet 

accepteras som dess verkliga kvalitet.  

Utvärdering av bidragsgivare 

(Contributor evaluation) 

Bedömer ett bidrag baserad på bidragsgivarens kvalitet.  

Realtids support 

(Real-time support) 

Erbjuder ledsagning och support till arbetare i realtid för att hjälpa dem öka 

kvalitén på bidragen.  

                                                 
6 Originaltext: ”If workers independently and simultaneously provide the same description for an input, they are 

deemed correct” (Allahbakhsh et al., 2014, s. 79). Fel ordval misstänks (input istället för output) men kan inte 

styrkas. 



 

 

24 
 

Arbetsflödeshantering 

(Workflow management) 

Designa ett passande arbetsflöde för komplexa uppgifter; arbetsflödet 

övervakas för att möjliggöra kvalitetskontroll, kostnader osv. löpande. 

Tabell 4: Områden med identifierad existerande forskning utifrån en crowdsourcing-lösnings driftsfas 

(Allahbakhsh et al., 2014, s. 79) 

 

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att det bedrivs kvalitetsinriktad forskning inom 

ramen för crowdsourcing inom ett bredare perspektiv än vad som redogörs för ovan. Detta kan 

bara ses som positivt inför framtiden utifrån uppsatsens syfte. 

 

Det som uppsatsens läsare bör ta med sig från ovanstående avsnitt är:  

• Viss terminologi känns igen mellan kvalitetsforskning inom crowdsourcing och 

kvalitetsteknik som huvudsakligt forskningsområde inom kvalitet.  

• Antydan till kvalitetsdimensioner inom området crowdsourcing kan skönjas.  

2.3 Kvalitet 

2.3.1 Övergripande om Kvalitet 

Det är nu dags att utforska det sista teoretiska området (kvalitetsområdet). Som 

forskningsområde är kvalitetsområdet både brett och djupt likt de övriga forskningsområdena. 

Kvalitetsområdet kommer att utforskas teoretiskt på en övergripande nivå med relevanta 

fördjupningar (axplock) i enlighet med uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Till att börja med erbjuder Hassan, Nabi Baksh och Shaharoun (2000) en bra ingång på området 

då de redogjort för en översikt inom forskningsområdet kvalitetsteknik. Hassan et al. förklarade 

att kvalitet som begrepp historiskt sett kommer från industrin men har utökats till att idag beröra 

alla organisationer inklusive tjänste- och offentlig sektor (Hassan, Nabi Baksh & Shaharoun, 

2000).  Vidare så argumenterade Hassan et al. för att det är nödvändigt att skilja på 

kvalitetshantering ur ett mjukt perspektiv (quality management) och ett hårt (tekniskt) 

perspektiv (quality engineering). Även om dessa två inriktningar berör samma område är de 

olika med hänsyn till forskningsmässigt innehåll (Ibid.). Hassan et al. redogjorde även för en 

översiktsmodell över ytterligare indelning inom kvalitetsteknik (quality engineering).  

 

  
Figur 3: Översikt över forskningsområden inom teknisk kvalitetskontroll (förf. tolkning, fritt översatt) 

 

Det som är intressant med översiktsmodellen är att den delar in kvalitet i offline och online 

metoder samt visar på att det finns tekniska metoder för kvalitetskontroll av processer via online 

verktyg.  

 

Men vad är då kvalitet och till vem riktar den sig till? 

 

Bergman och Klefsjö (2012) har i över tjugo år författat och uppdaterat sin bok Kvalitet från 

behov till användning. I boken så granskade Bergman och Klefsjö olika definitioner av kvalitet 

och föreslår sin egen definition av kvalitet för produkter: ”Kvaliteten på en produkt är dess 



 

 

25 
 

förmåga att tillfredsställa och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 24).  

 

Definitionen utgår dock från ett produktperspektiv vilket inte inkluderar tjänster. Bergman och 

Klefsjö (2012) beskrev dock vissa av skillnaderna mellan varor och tjänster ur ett 

kvalitetsperspektiv. Tjänster är mindre konkreta än varor vilket försvårar specificering, mätning 

av innehåll och är svårare att förklara än en vara. Vidare så deltar kunden ofta själv i skapandet 

av tjänsten som när den har klar ofta är konsumerad efter att tjänstens aktiviteter och processer 

är genomförda (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Bergman och Klefsjö (2012) gav också exempel på olika kvalitetsmått för varor och tjänster. 

En jämförelse sida vid sida kan ge ytterligare förståelse för skillnaden i kvalitetsperspektivet 

mellan varor och tjänster.  

 

Kvalitetsdimensioner: 
Vara Tjänst 

Driftsäkerhet Pålitlighet 

Prestanda Trovärdighet 

Underhållsmässighet Tillgänglighet 

Miljövänlighet Kommunikationsförmåga (till kunden) 

Utseende Tjänstevillighet (gentemot kunden) 

Felfrihet Artighet 

Säkerhet Inlevelseförmåga 

Hållbarhet Omgivning 

Tabell 5: Sammansatt jämförelse mellan kvalitetsdimensioner för vara och tjänst (fritt sammansatt) 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 31, 35) 

 

Huruvida crowdsourcing som lösning är en vara (internet produkt) eller en tjänst står utanför 

uppsatsens inriktning och det räcker för uppsatsens ändamål att konstatera att 

kvalitetsperspektivet skiljer sig mellan varor och tjänster.  

 

Bergman och Klefsjö (2012) kopplade dock begreppet kvalitet till begreppet kund. Vid första 

anblick så är begreppet kund relativt enkelt. Men Ljungberg och Larsson (2012) redogjorde för 

att det är mer komplext än så och delade in kunder i två kategorier: Interna kunder och externa 

kunder. Vidare så förklarade dem att kundbegreppet kunde ses från ett organisations- eller 

processperspektiv men lämnar diskussionen om kundbegreppet utan att erbjuda på en tydlig 

definition av kundbegreppet (Ljungberg & Larsson, 2012). Kundbegreppet är dock tydligt 

definierat av Swedish Standards Institute (SIS) genom standarden ”Ledningssystem för kvalitet 

– principer och terminologi” (SIS 2015) där kundbegreppet definieras som:  

 
Kund 

person eller organisation (3.2.1) som skulle kunna ta emot, eller tar emot, en produkt (3.7.6) eller en tjänst 

(3.7.7) som är avsedd för eller krävs av denna person eller organisation. (SIS, 2015, s. 12) 

 

Det är denna definition av kund som kommer att vara gällande för resten av uppsatsen då 

definitionen är tillräckligt konkret och anpassad även för tjänster. Den erbjuder även 

möjligheten att definitionen kan användas ur olika perspektiv som till exempel utifrån 

organisationen som hanterar en kris till personer som behöver hjälp, en person som bidrar via 

crowdsourcing (crowd) till den mottagande organisationen och så vidare.  

 

Ytterligare ett begrepp som har trätt fram i olika sammanhang inom uppsatsens teoretiska 

ramverk är begreppet process(er). Innebörden av begreppet processer har fastställts av Swedish 

Standards Institute (2015) som: 
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Processer 

Organisationer har processer som kan definiera, mätas och förbättras. Dessa processer samverkar för att 

åstadkomma resultat som är i linje med organisationens mål och korsar funktionella gränser. Vissa 

processer kan vara kritiska, med andra inte är det. Processer har underlag (input) och består av 

samverkande aktiviteter som levererar resultat (output). (SIS, 2015, s. 9) 

 

SIS definition av processer är användbar och lämplig för uppsatsens syfte och frågeställningar 

och kommer användas hädanefter. Frågan som uppstår kring kvalitet är varför kvalitet och 

kvalitetsarbete är viktigt? 

 

Radoslaw Wolniak (2013) sammanställde forskningens bild över vilka fördelar som finns med 

kvalitetsarbete i en forskningsartikel om vad kvalitet har gjort för 753 polska organisationer. 

Wolniak sammanställde att följande positiva effekter kan uppnås genom kvalitetsarbete varav 

en del listas nedan (Wolniak, 2013) (författarens övers.): 

• Förbättringar av procedurer inom en organisation 

• Bättre struktur av en organisation 

• Kvalitetsplanering 

• Förbättring av ledarskapseffektivitet 

• Förbättring av processkontroll 

• Förbättring av leverantörsval 

• Förbättring inom samarbete med leverantörer 

• Förbättring av produktkvalité 

• Externa krav uppnås. 

• Skydd av miljön.  

 

För en utförligare lista som även innehåller finansiella och marknadsmässiga fördelar hänvisas 

till ursprungsartikeln av Wolniak. Ett par av områdena sticker ut inom ramen för den här 

uppsatsen: Förbättring av ledarskapseffektivitet, processkontroll och procedurer inom en 

organisation tyder på att kvalitet även är relevant för uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

 

Området förbättring av ledarskapseffektivitet kommer delvis att undersökas under den senare 

punkten kvalitet och krisberedskap inom ramen för att fatta beslut på fakta. Området förbättring 

av processkontroll har delvis redan berörts inom ramen för ovanstående beskrivning av 

forskningsområdet kvalitet och indelningen i ”mjukt” och ”hårt” perspektiv på kvalitet.  

 

PDCA-Cykeln 

Hur kan man då arbeta med förbättringar? Bergman och Klefsjö (2012) har redogjort för en 

förbättringscykel som är inspirerad av tidig forskning inom kvalitetsområdet7. Inspirerad av 

Demings tidiga verk har den så kallade PDCA-cykeln uppstått. PDCA står för plan, do, check, 

act och är översatt till svenska vilket då blir: Planera, gör, studera och lär (PDSL) (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

 

                                                 
7 Edward Deming är en av de stora bidragsgivarna i den tidiga kvalitetsforskningen. 
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Figur 4: PDSL-cykeln (författarens tillämpning) 

 

Bergman och Klefsjö (2012) förklarade i tur och ordning PDSL-cykelns beståndsdelar.  

Planera fasen handlar om att granska ett problem och komma fram till vad som orsakar 

problemet och sedan bryta ned problemet till en lämplig och hanterbar nivå, till exempel med 

hjälp av förbättringsverktyg (styrdiagram, paretodiagram, sambandsdiagram, datainsamling, 

histogram, uppdelning och orsaks-verkan-diagram) (Bergman & Klefsjö, 2012). Steg två är gör 

fasen som innebär att man utser en arbetsgrupp som får till ansvar att se till att nödvändiga 

åtgärder vidtas för att åtgärda problemet vilket leder in på det tredje steget studera. Under 

studera fasen så kontrollerar man om åtgärderna som genomfördes under gör fasen har gett den 

avsedda effekten. Om rätt effekt har uppnåtts är det under denna fas som man vidtar åtgärder 

för att implementera och till exempel uppdatera rutiner eller arbetssätt för att behålla effekterna 

så att man inte återgår till gamla mönster som låg till grund för det ursprungliga problemet. Det 

sista steget utgörs av lär fasen vilket är fasen där slutgiltiga lärdomar görs. Om den avsedda 

effekten har uteblivit så finns det orsaker till detta. Här undersök även hur själva 

förbättringsprocessen har fungerat och gör nödvändiga lärdomar. Om förbättringsåtgärden inte 

har gett det önskade resultatet börjar man om PDSL-cykeln från börjar och gör ett varv till 

(ibid.).  

 

En reflektion som kan göras i förhållande till utveckling av crowdsourcing-lösningar är att 

identifiera arbetssätt för att kunna genomföra en PDSL-cykel vid behov för vissa kritiska 

punkter för akut felsökning under en pågående händelse som ett arbetssätt för att hitta och rätta 

till driftstörningar. I det större förbättringsperspektivet av plattformar och över flera händelser 

så kan PDSL-cykeln också användas.  

2.3.2 Kvalitet och krisberedskap 

Kvalitetsaspekter i förhållande till krisberedskap kan tyckas förhållandevis viktigt när så 

kallade kvalitetsbrister mäts i mänskligt lidande. Följande exempel används för att exemplifiera 

att det finns kopplingar mellan området kvalitet och krisberedskap och området utforskas inte 

djupare än så.  

 

Cui (2012) undersökte och föreslog en kvantitativ modell för att utvärdera kvalitén inom kris- 

och utryckningshantering (eng: quality in crisis and emergency management). I sin artikel så 

redogjorde Cui ytligt för olika kritiska områden inom samhällelig krishantering och etablerar 

ett flertal enkla och komplexa faktorer tillsammans med hur man sedan viktar dessa gentemot 

varandra och avrundar med ett numeriskt exempel (Cui, 2012). Det som är intressant är 

inriktningen att kvantitativt beräkna och modellera med ett så komplext område som 

samhällelig krisberedskap och inom ramen för uppsatsen ett strålande exempel på utveckling 

inför framtiden.  
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I Sverige så används begreppet indikatorer för sådana faktorer som beskrivs ovan.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) (2012) redogjorde i sitt ramverk för 

kapacitetsutveckling inom området riskhantering (av katastrofer) hur en aktör som vill utveckla 

ett sådant koncept kan gå tillväga. Ramverket baserades på en process med nio steg där 

indikatorer är ett av stegen (MSB, 2012). Vidare innehåller ramverket olika kända verktyg inom 

kvalitetsutveckling som Swoc-matris (justerad swot-analys), en variant av PDCA-cykeln och 

problemträd för att nämna några (ibid.). Dessa verktyg kommer inte att förklaras närmare utan 

används som exempel att modeller och verktyg inom det kvalitetsutvecklande området kan 

tillämpas inom ramen för krisberedskap.   

2.4 Reflektion kring den teoretiska referensramen 

En samlad reflektion av det teoretiska ramverket är att det finns tillräckligt med teoretiska 

kopplingar och underliggande forskning för att konstatera att det finns starka om än 

specialiserade teoretiska kopplingar mellan de olika områdena. Inför framtiden är det inte 

omöjligt att vi kan få se en artificiell intelligensstödd kvalitetsöversyn i realtid över insamlade 

data via crowdsourcing som möjliggör ett bättre krisberedskapsarbete under till exemplen en 

festival eller andra komplexa händelser om forskningen fortsätter åt det håll som den är på väg 

åt. Det är nu dags för uppsatsens metodavsnitt som börjar med den vetenskapliga 

positioneringen.  

3. Metod 

3.1 Vetenskaplig positionering 

Med inramningen av det teoretiska ramverket avklarad så är det dags att positionera uppsatsens 

vetenskapliga förhållningssätt. Uppsatsens disposition av metodavsnittet är inspirerad av 

Wihlborg (2014) för ett lättillgängligt flöde i redogörelsen för uppsatsens metodavsnitt.  

 

En påminnelse om uppsatsens syfte och frågeställningar är på sin plats. Uppsatsens syfte är 

att: Bidra med kunskapsutveckling kring hur ”crowdsourcing” idag används och upplevs som 

ett stöd för att säkra och utveckla kvalitén inom svensk krisberedskap. Syftet utforskas med 

hjälp av två forskningsfrågor:  

1) Hur används crowdsourcing inom krisberedskapen i Sverige och vid vilken typ av kriser? 

2) Hur upplevs crowdsourcing idag utifrån positiva effekter, utmaningar och framtida potential? 

3.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt (pragmatism) 

För att skapa förutsättningar att svara på dessa frågeställningar utifrån syftet inom det i Sverige 

relativt outforskade studieområdet så intogs ett pragmatiskt förhållningssätt. Motiveringen till 

att utgå från pragmatismen är att det möjliggör ett fullödigt utforskande av forskningsfrågorna 

genom att metodmässiga kompromisser kan undvikas vilket Venkatesh, Brown och Bala 

förklarade (2013). Den andra anledningen var att ett pragmatiskt förhållningssätt är lämpat för 

en tillämpning av mixad metod. Åtkomsten till mixad metod är även möjlig inom 

transformatism som utgår från individens erfarenheter eller kritisk realism som utgår från att 

det inte finns någon absolut sanning (Venkatesh et al., 2013). Det pragmatiska förhållningssättet 

valdes framför dessa andra förhållningssätt för att undvika att uppsatsen begränsas till 

individens erfarenheter eller att i ett senare skede inte kunna erkänna till exempel förekomst av 

”best practice”.  

3.1.2 Vetenskapligt angreppssätt (abduktion) 

Utöver ett vetenskapligt förhållningssätt så krävs ett vägval om uppsatsen ska tillföra 

teoribildning till forskningen (så kallad induktion), pröva om teoribildning stämmer (så kallad 
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deduktion) eller en blandning av de båda angreppssätten (så kallad abduktion). Dessa 

angreppssätt har Folger och Stein (2017) förtydligat genom aktuell artikel. Mot bakgrund av 

författarens förförståelse om crowdsourcingområdets begränsade utbredning inom uppsatsens 

forskningsområde (som kan betraktas som snävt) inom Sverige så antas ett abduktivt 

angreppssätt för att ytterligare möjliggöra anpassningsbarhet inom studien och för att kunna 

framställa spekulativa (men trovärdiga) slutsatser inom ramen för uppsatsens begränsade 

omfång (Folger & Stein, 2017). Det ska dock poängteras att uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor är induktiva till naturen men att utformning av ramverk för empiriinsamling 

(enkät och intervjuguide) utgår från teoribildning (deduktivt). Detta resulterar i en abduktiv 

ansats med viss slagsida mot induktion. Inte minst motiveras valet av abduktion med att 

studiens forskningsfrågor och dess implicita betydelse för liv och hälsa är värdiga en så 

genomlysande undersökning som möjligt.  

3.1.3 Författarens förförståelse 

En fördel med att anta det pragmatiska förhållningssättet är att det inom pragmatismen finns en 

förståelse för att ingen forskning är renodlat objektiv utan alltid på något sätt och till någon grad 

blir influerad av forskaren (Pearce, 2012).  

 

Författarens förförståelse för studieområdet är både erfarenhetsbaserad och teoretiskt 

förankrad. Teoretiskt utgörs förförståelsen av en kandidatexamen inom sociologi med 

inriktning mot risk- och krishantering och erfarenhetsmässigt med över tre år av kvalificerad 

och direktrelevant yrkeserfarenhet som kommunal säkerhetssamordnare. Vidare har författaren 

också hanterat ett antal händelser av varierande storlek och dignitet utifrån en ”allvarlig 

händelse till kris skala” med löpande reflektioner över aktörssamverkan under mer eller mindre 

kritiska händelser.  

 

Utöver ovanstående så är författaren också mångårig medlem i Försvarsutbildarnas 

specialistförbund Criscom som inriktar sig mot kommunikationsområdet. Författaren verkar på 

frivillig basis sedan några år tillbaka som kurschef/instruktör för grundkurs i samhällets 

krisberedskapssystem åt frivilliga som har resulterat i en god inblick över de frivilligresurser 

och kompetens som finns att tillgå i händelse av en kris. Vidare har kunskapen om kommunens 

samverkansytor gentemot andra samhällsaktörer i det förebyggande krisberedskapsarbetet 

bidragit positivt till urvalsinriktning (kommuner) för insamling av empiri via enkät.  

 

Avslutningsvis har författaren tagit aktiva etiska ställningstaganden som redogörs under 

punkten forskningsetik senare i metodavsnittet.  

3.2 Vetenskaplig undersökningsmetod (mixad metod) 

Det finns tre typer av undersökningsmetoder vars karaktärsdrag beskrevs av Morse, Niehaus, 

Wolfe och Wilkins (2006). Kvalitativ forskning är huvudsakligen induktiv, kvantitativ 

forskning är oftast det motsatta – deduktiv och i mixad metod är det forskningsfrågan som 

bestämmer inriktningen (Morse, Niehaus, Wolfe & Wilkins, 2006). Pearce (2006) redogjorde 

för att bakgrunden till mixad metod är sprungen från forskarkonflikt mellan den kvantitativa 

och kvalitativa ringhörnan (Pearce, 2006, s. 831-832). Enligt Pearce så innehåller mixad metod 

många alternativ för metoddesign för undersökningen (ibid., s. 834) vilket ligger i linje med 

uppsatsens vetenskapliga inriktning, det vill säga att möjliggöra goda förutsättningar för att 

studera forskningsfrågorna. Venkatesh et al. (2013) förklarade att det huvudsakligen finns två 

välanvända utformningar av mixad metod: Sekventiell och samverkande. Med sekventiell 

menas till exempel att en kvantitativ enkät används för att sedan efterföljas av mer djuplodande 

intervju(er) eller vice versa. Med samverkande menas att dessa två typer av empiriinsamling 
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genomförs relativt samtidigt för att möjliggöra en samtidig bild av ett fenomen (Venkatesh et 

al., 2013).  

 

Creswell (2013) beskrev ett antal metodval inom mixad metod och satte ihop dem i ett ramverk 

som kopplade samman metodval med förväntat resultat och bakomliggande argument för att 

välja respektive upplägg (Creswell, 2013, s. 231). Då syftet med uppsatsen är explorativt så är 

det fördelaktigt om metodvalet möjliggör så goda förutsättningar som möjligt för insamling, 

presentation och analys av insamlade data som möjligt. Därför väljs en inbäddad experimentell 

ansats då den möjliggör att insamling av kvalitativa data kan ske när som helst under arbetets 

gång med uppsatsen. Enligt Creswell så är det förväntade resultatet av metoden en förståelse 

för deltagarnas perspektiv inom ramen för experimentell intervention. Experimentell 

intervention (intervention för beteendeförändring) är ett område som är mycket långt från 

uppsatsens syfte. Det som däremot är mycket intressant för uppsatsens inriktning är den 

möjlighet att jämföra de två metodologiska perspektiven gentemot varandra (intervjuerna och 

enkäten) som experimentell intervention möjliggör i en vidare tillämpning(Ibid.). Creswell 

kallade perspektiven för databaser och förtydligade och föreslog att en konvergerande metod är 

att föredra om forskaren vill fokusera på båda perspektiven (Creswell, 2013).  

 

Uppsatsens metodval är en inbäddad konvergerande (samverkande) mixad metod som består 

av insamling av kvalitativ information genom intervjuer och kvantitativ information genom en 

enkät. Dessa har genomförts i relativ samtid gentemot varandra då intervjuerna har genomförts 

under tiden som enkäten har varit aktiv. Den kvalitativa informationen kommer att användas 

för att ge en fördjupad förståelse (förstärker) och enkät information syftar till att ge en bredare 

om än ytligare insikt om hur studieområdet relaterar till svenska kommuner. 

3.2.1 Val av undersökningsgrupper (urval för enkät och intervjuer) 

Marshall (1996) beskrev urvalsprocessen som ett av de framträdande områdena inom 

forskningsprocessen där förvirring uppstår som inte underlättas av en splittrad eller spretig 

teoribildning (Marshall, 1996, s. 522). Det blir därför viktigt att vara tydlig med de designval 

som har antagits inom ramen för uppsatsens undersökningsområde och framförallt urvalet som 

är den inriktning där insamlad empiri kommer ifrån. Utifrån uppsatsens mixade metod så 

kommer två urval beskrivas. Ett för det kvalitativa urvalet(intervjuer) och ett för det kvantitativa 

inslaget (enkät).  

 

Kvantitativt urval 

Marshall (1969) argumenterade för att ett kvantitativt urval är viktigt eftersom det inte är 

praktiskt att undersöka populationer i helhet (Marshall, 1969) vilket även Ejlertsson (2014) 

förklarade i sin handbok i enkätmetodik. Ejlertsson beskrev också att ”den grupp av individer 

som är målet för en enkätundersökning brukar benämnas population” (Ejlertsson, 2014, s. 20). 

 

Populationen som är föremål för uppsatsens kvantitativa undersökning utgörs av Sveriges 

kommuner vilket medför att populationens maxantal uppgår till 290 möjliga svarande. En 

totalundersökning (Ejlertsson, 2014) kan därför genomföras som innebär att alla individer i en 

population undersöks (kommuner betraktas som individer då svarande handläggare svarar å 

kommunens vägnar). Klusterurval (ibid.) har dock tillämpats för att öka sannolikheten för högre 

svarskvalitet och svarsfrekvens. Med kluster menas att erbjudandet om deltagande i uppsatsen 

skickades till kommunernas registrator vars uppgift är att administrera och fördela inkomna 

ärenden till kommunen vilket innebar att det slutgiltiga urvalet inom klustret är upp till svarande 

kommun. Effekterna av detta är en ökande osäkerhet alternativt en förminskad kontroll över 

respondentens bakgrund (arbetsuppgift/kompetens). Dock har ett följebrev bifogats till 

deltagandeförfrågan som innehöll information till registrator med förslag på berörda typer av 
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handläggare som säkerhetssamordnare eller webbstrateger (därav klusterurval). Förhoppningen 

med att föreslå kategorier var en ökad svarsfrekvens genom att göra ärendet lättare att 

administrera och samtidigt öka svarskvalitén genom att målbilden var att ”rätt” handläggare 

skulle få erbjudandet om att delta. Vidare har det även inneburit en enorm tidsbesparing då ett 

betungande arbete med att identifiera möjliga handläggare i 290 kommuners organisationer har 

kunnat undvikas. 

 

Att just kommuner väljs ut för att svara på enkäten beror på kommuners juridiska ansvar vad 

gäller det förebyggande krisberedskapsarbetet, deras naturliga samverkansytor bland 

samhällsaktörer och professionella inblick i Sveriges lokala krisberedskapsförhållanden (som 

redogjorts för tidigare i uppsatsen inom avsnittet krisberedskap). 

 

Kvalitativt urval 

Ryen (2004) ramade på ett utförligt sätt in både urvalsprocessen och urvalsparametrar för 

kvalitativ forskning. Ryen menade att en forskare behöver göra fler val än att bara bestämma 

vem som ska intervjuas inför intervjun (Ryen, 2004). Ryan redogjorde för att en pragmatisk 

inställning till val av intervjumiljö, lämplighetskriterier, branschval med mera inte bör 

underskattas. Detta går i linje med uppsatsens pragmatiska vetenskapliga inriktning. Följande 

vägval har gjorts utifrån Ryen som relaterar till urvalet av intervjupersoner för intervjuerna.  

 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar så har organisationer valts utifrån kontextuell 

relevans (direktrelaterad verksamhet, pilotprojekt eller sannolikhet för sådan verksamhet) 

(Ryen, 2004). Organisationerna har antingen redan varit kända som en del av författarens 

förförståelse eller kommit till författarens kännedom genom media eller personligt nätverk.  

Organisationerna är även skilda åt utifrån verksamhets-, organisations- och geografiska 

aspekter som redogörs för nedan. Bredden i urvalet beror snarare på att studieområdet 

(crowdsourcing kopplat till krisberedskap) är nytt i Sverige och inte erhållit en bred användning 

snarare än ett specifikt urval från författarens sida.  

Efter att organisationerna valts ut har de kontaktats på olika sätt antingen via inledande 

telefonsamtal eller via mejl. Organisationerna har därefter valt lämplig intervjuperson som har 

fått förfrågan om deltagande. I vissa fall har kontakt tagits direkt med lämplig intervjuperson.  

 

Intervjupersonerna kan generellt beskrivas som kunniga inom sina respektive områden och har 

insyn i den verksamhet som omfattas av studieområdet. Ett undantag finns dock. En 

organisation har valts utifrån bedömningen att organisationen ligger i framkant inom svensk 

krisberedskap (Västerås Stad) och relevansen till crowdsourcing-området var okänd. 

Intervjupersonen från Västerås stad har dock kontextuell relevant kunskap inom området. 

Nedan är en sammanställning av deltagande organisationer. Intervjupersonerna framför sin 

åsikt men det är organisationerna och organisationernas relevans för uppsatsen som kommer att 

beskrivas nedan. Nyckelord är till för att mer tydligt visa på den samlade bredden som 

undersökts. Informationen är hämtad ur insamlad empiri.  

 

Intervjupersonernas namn är fiktiva och inte kopplade till kön (för motivering se punkten 

forskningsetik). 

 

Krisinformation.se (Stina) 

Krisinformation.se är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 

arbetar med konceptet ”hörde du tutan” som är en crowdsourcing-lösning där allmänheten via 

ett formulär kan mata in om de hör ”hesa Fredrik” när samhällets ljudande alarmeringssystem 

prövas.  
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Nyckelord: Statlig myndighet (del av), crowdsourcing-lösning som täcker hela Sveriges 

geografi, roll i samhällets krisberedskap.  

 

Malmö Stad (Gatukontoret) (Robert) 

Gatukontoret arbetar med olika crowdsourcing-aspekter inom ramen för Malmö festival. 

Områdesmässigt tillhör denna typ av arbete evenemangssäkerhet men har undersökts utifrån 

den bredare tillämpningen av krisberedskap.  

Nyckelord: Evenemangssäkerhet, komplexitet av olika riskområden, crowdsourcing 

tillämpning(ar), aggregering av riskanalyser som kopplas till tekniskt stöd. 

 

SOS Alarm (Agneta) 

SOS Alarm hanterar bland annat inkommande samtal från allmänheten om trafikolyckor, 

skador, brott eller andra akuta händelser och larmar ut räddningstjänst, polis och ambulans 

beroende på händelsen ifråga. SOS Alarm bedriver pilotprojekt där allmänheten i vissa fall kan 

skicka in en bild till SOS operatören som ett underlag för beslut.  

Nyckelord: Mängdfrekvens av händelser, crowdsourcing-liknande pilotprojekt, interaktion 

med användaren (crowd). 

 

Västerås stad (Carl) 

Västerås Stad har erfarenhet av skarp krishantering på samhällsnivå genom deras deltagande 

under branden i Västmanland. Vidare bedriver staden ett projekt som knyter samman olika 

larmsystem med styr och reglerteknik.  

Nyckelord: Lokal nivå, framstående inom svensk krisberedskap (författarens förförståelse), 

tekniskt intressant projekt.   

 

Syntetisk empiri (Ilia) 

Syntetiskt skapat perspektiv genom omvandling från kvantitativa data till kvalitativ form.  

Se vidare förklaring under metod för dataanalys. Perspektivet representerar en samlad bild över 

de svenska kommunernas svar och ska ses som en sorts konsensus röst.  

Nyckelord: Samlat nationellt perspektiv av deltagande kommuner i enkäten.  

3.2.2 Metod för datainsamling (webbenkät och intervjuer) 

Kvantitativundersökning - webbenkät 

Eliasson (2013) förklarade hela den kvantitativa forskningsprocessen i sin bok kvantitativ 

metod från början. Eliasson förklarade bland annat att kvantitativa metoder lämpar sig för 

studier som vill utforska ett område på bredden och är oftast en tidsmässigt effektivare metod 

än kvalitativa undersökningar (Eliasson, 2013). Vidare förklarade Eliasson att om en forskare 

samlar in egna originaldata (vilket är fallet i den här uppsatsen) så är konstruktionen av 

frågeformuläret viktig (ibid.). Nedan följer en kort beskrivning av enkätdesignen utifrån 

Eliasson.  

 

Enkäten använder både öppna och stängda frågor. Med öppna frågor så får respondenten fritt 

svara på frågan och i stängda frågor välja mellan ett antal fasta alternativ (Eliasson, 2013). Inom 

ramen för enkäten fanns också kopplade frågor mellan stängda öppna frågor som till vilken 

tjänstetitel som respondenten har. Respondenten har haft möjlighet att fylla i det fasta valet 

”övrig roll” och sedan skriva sin titel (öppen fråga) ifall deras tjänstetitel inte har funnits 

representerad som svarsalternativ i den stängda frågan. Vidare möjliggör en helt öppen fråga 

en djupare och mer kvalitativ undersökning inom ramen för frågan. Enkäten använder en 

blandning av ovanstående typer av frågor.  
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De stängda frågorna innefattar nominalvariabler som inte går att rangordnas sinsemellan 

(Eliasson, 2013). Ett exempel är frågan om kommunen använder frivilliga i någon form. 

Svarsalternativen omfattar de vanligaste frivilligformerna. Vidare har intervallvariabler 

använts som möjliggör mätning med siffror som möjliggör svarspositionering jämfört med 

varandra (ibid.) till exempel hur bekant begreppet crowdsourcing är för respondenten på en 

skala 1-5. 

 

Enkäten har skapats digitalt i Google Formulär och sedan har länken till formuläret bifogats det 

e-mail som skickats ut till respektive kommuns registrator. Detta har utgjort distribuerings- och 

insamlingsmetod för enkäten. Enkäten är bifogad – se bilaga A.  

 

Kvalitativundersökning - intervjuer 

I teoriavsnittet så har diverse olika teorier presenterats. Det ramverk som Liu presenterade om 

crowdsourcing i förhållande till krisberedskap är ett tydligt exempel på att det finns redan 

genomförd grundforskning inom uppsatsens studieområde. Utifrån detta går det att 

vetenskapligt positionera intervjumomentet.  

 

Lantz (2013) beskrev denna typ av kunskapsläge där det existerar en modell som omfattar 

centrala begrepp och att syftet med kvalitativa intervjuer kan vara att avgränsa fenomenet och 

utveckla modellen (Lantz, 2013, s. 39). I sammanhanget rekommenderade Lantz en öppen men 

riktad intervju. Ramverket som Liu föreslog har använts för att skapa frågor som undersöker 

om intervjupersonerna kan uttrycka sig (eller relatera till) ramverkets struktur. Detta kan anses 

utgöra en implicit undersökning av ramverkets tillämpningsbarhet. Det finns också ytterligare 

en vinst i detta vilket är att det inom ramen för detta intervjuupplägg även svarar på uppsatsens 

forskningsfrågor. Intervjumodellen som väljs är därför en riktad öppen intervjumodell.  

 

Den förklarades av Lantz (2013) som att den utgår från en modell där intervjun undersöker 

fenomenets kvalitéer och där en vid fråga undersöks med hjälp av frågeområden. Inom dessa 

frågeområden följer intervjuaren upp med följdfrågor som respondenten sedan fördjupar svaren 

inom. Slutligen resulterar den riktade öppna intervjun i en analys där flera intervjuer kan visa 

sig vara delvis olika varandra vilket är en fördel för förståelsen av fenomenets kvalitéer vilka 

också är föremålet för analysen (Lantz, 2013, s. 47). Intervjuerna har genomförts inom ramen 

av en intervjuguide och beroende på det naturliga flödet i intervjuerna så har ordningsföljden 

på frågorna ändrats och spontana fördjupande frågor har ställts. Detta innebär en viss skillnad i 

frågebatteriet mellan olika intervjuer. Vidare har också visa frågor ytterligare lagts till 

intervjuguiden med hänsyn till erhållen erfarenhet under tidigare intervjuer. Den ”sista” 

versionen av intervjuguiden bifogas som bilaga B.  

3.2.3 Metod för dataanalys (data konsolidering, statistik & tematisk narration) 

Data konsolidering/sammanfogning 

Caracelli och Greene (1993) redogjorde i en artikel för fyra olika analytiska strategier inom 

ramen för vetenskaplig mixad metod (Caracelli & Greene, 1993). Utifrån dessa fyra strategier 

så har en huvudsaklig inriktning för uppsatsens analysavsnitt intagits. Det är i synnerhet två 

strategier som har övervägts och valet föll på data konsolidering/sammanfogning (data 

consolidation/merging) istället för typologisk utveckling då typologisk utveckling förvisso hade 

möjliggjort enklare och tydligare analys genom konvertering av till exempel kvalitativa data till 

kvantitativ (Caracelli & Greene, 1993) men metoden med data konsolidering/sammanfogning 

bedömdes vara mer tidseffektiv utifrån tillgänglig skrivtid för uppsatsen.  

 

Data konsolidering eller sammanfogning beskrevs av Caracelli och Greene (1993) som en 

särskilt lämplig metod för mixade metoder med syftet att undersöka nya perspektiv eller insikter 
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(Caracelli & Greene, 1993, s. 200) vilket passar väl in på uppsatsens explorativa inriktning. 

Kortfattat beskrev Caracelli och Greene data konsolidering/sammanfogning som en sofistikerad 

metod för gemensamt nyttjande av båda datatyper (kvalitativ och kvantitativ) för att skapa nya 

eller sammanfogande variabler eller dataset. Denna bearbetning av data kan resultera i både 

kvantitativ eller kvalitativ form (ibid.). Ett begränsat antal variabler ur uppsatsens insamlade 

kvantitativa data har valts ut efter kontextuell relevans och där en omvandling ger en större 

förståelse än enskilda svar. Sådana svar markeras genom antingen det fiktiva namnet Ilia eller 

tillsammans med (syntetisk empiri) för att särskilja från annan empiri.  

 

Rent praktiskt så har till exempel kvalitativa svar från enkäten kopierats till Microsoft Excel 

från SPSS. Därefter har blanka svar, samt icke valida svar gallrats bort. Därefter har 

meningskoncentrering för enskilda långa svar genomförts för att slutligen antingen använda 

svaren i löpande berättelse eller övergripande meningskoncentrering över alla kvarvarande 

svar. För att vikta svaren har antalet valida svar angivits på förekommande ställen. Bedömd 

osäkerhet i svaret reflekteras i det syntetiska svaret.  

 

Kvalitativ metod - forskarstyrd tematisk narration 

Lantz (2013) underströk vikten av att databearbetning av kvalitativa data beskrivs så detaljerat 

som möjligt då det inte finns vedertagen praxis för hur detta genomförs (Lantz, 2013, s. 171). 

Övergripande så genomförs en tematiskt narrativ forskarstyrd presentation av insamlad empiri.  

 

Nylén (2005) menade att: ”Narrativ forskning innebär därför att samla berättelser från fältet för 

att sedan i sin tur författa en berättelse om fältet” (Nylén, 2005, s. 48) vilket är lämpligt utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

För att hålla ihop den kvalitativa empirin så kommer teman skapas utifrån forskningsfrågornas 

inriktning, intervjuguiden och slutligen det ramverk som Liu skapade kring crowdsourcing och 

krisberedskap. Dock innebär användningen av tema ett medvetet avsteg bort från ”empirisk 

renhet” då forskaren kommer i kontakt med, avgränsar, strukturerar och till exempel relaterar 

data efter forskarens egen tolkning (Nylén 2005). Risken för kontaminering av forskaren är 

därför större. Dock så är en avgränsning och bearbetning av den kvalitativa data oundviklig 

med hänsyn till det begränsade utrymmet för uppsatsen. Vidare är syftet att utforska 

studieområdet på en övergripande nivå. Detta kan åstadkommas genom en kontextuellt relevant 

struktur, en medveten behållning av intervjupersonernas mening där respondenternas samlade 

bild redogörs för och till sist direkt exemplifierande citat. Sammanfattningsvis så presenteras 

empirin i andan av en sammanhållen fallbeskrivning då strukturen medger författaren möjlighet 

att skapa struktur men ändå vara nära empirin som samtidigt är framåtsyftande till själva 

analysen (Nylén, 2005).  

 

Rent praktiskt så har detta genomförts genom att kontextuellt relevant frågeställning ur 

intervjuguiden har matchats mot motsvarande frågeställning från enkäten som utgjort tema för 

empiriframställningen. Därefter så har en generell bild genom meningskoncentrering tagits 

fram och redogjorts för när det har bedömts vara relevant. Till sist har intressanta eller i övrigt 

relevanta citat hämtats direkt från transkriberat material och presenterats för att ge ytterligare 

djup i den empiriska redogörelsen.  

 

Kvantitativ metod – deskriptiv analys 

Eliasson (2013) förklarade att i de fall där man kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder 

med varandra att forskaren är medveten om vad en sådan kombination ska leda fram till och i 

vilket sammanhang som de olika typerna av data relaterar till varandra (Eliasson, 2013, s. 141).  

Övergripande så kommer kvantitativa data som är insamlad svara på uppsatsens 
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forskningsfrågor ur ett brett perspektiv medan kvalitativa data kommer att representera 

fördjupningar.  

 

För uppsatsens ändamål så kommer insamlade data att granskas var för sig utifrån validitet- och 

reliabilitets-aspekter och presenteras separat. De kommer sedan i analysen att antingen 

presenteras utifrån mer traditionell deskriptiv beskrivning av kvantitativa data eller genom citat 

och meningskoncentrering för kvalitativa data. Dock kommer den konsoliderande eller 

sammanfogande inriktningen in i analysen genom att kvalitativa data i den utskickade enkäten 

kommer att smältas samman genom meningskoncentrering i ett försök att skapa en femte 

intervjuperson (nationell konsensusröst).  

 

Den analytiska metoden blir därför en blandning av mera traditionella metoder tillsammans 

med Caracelli och Greenes data consolidation/merging metod. För tydlighetens skull är detta 

ett möjligt avsteg från mer renodlade metoder eller vanligt förekommande metoder för att 

analysera data på inom mixad metod. Dock är uppsatsens sammansatta analysmetod lämplig 

för uppsatsens ändamål och helt godtagbar med hänsyn till uppsatsens pragmatiska ansats.  

 

Rent praktiskt så har programmet SPSS använts för att ta fram deskriptiv statistik. Denna 

statistik är antingen representerad i form av tabeller eller har omvandlats via Excel till 

histogram. Framställningen av den syntetiska rösten (konsolidering) genomfördes genom att 

alla kvalitativa enkätsvar importerades till Microsoft Excel sedan har gallring utifrån 

frågeställning, beräkning av valida procent och till sist meningskoncentrering skapat det 

syntetiska narrativet.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

Zohrabi (2013) undersökte det metodologiska området mixad metod i relation till 

undersökningsinstrument, validitet, reliabilitet och hur man presenterar sin empiri. Zohrabi 

redogjorde även för vägval för att öka validitet och reliabilitet (Zohrabi, 2013). Zohrabis arbete 

är därför specifikt relevant för uppsatsens redogörelse för validitet och reliabilitet från 

uppsatsens övergripande metodval. Enligt Zohrabi handlar validitet om trovärdigheten av 

forskningen och om forskning har undersökt det som avsågs och flödar genom hela 

forskningsprocessen (ibid., s. 258). Reliabilitet handlar om replikerbarhet, det vill säga om det 

är möjligt att komma fram till samma slutsatser om samma studie skulle genomföras av en 

annan forskare. Om validitet är ett mått på att det som undersöktes verkligen är det som 

undersöktes så är reliabilitet ett mått på att det som forskningen kom fram till faktiskt är på det 

sättet (ibid., s. 259). 

 

Validitet  

Inom ramen för uppsatsens validitet har följande vägval genomförts vilket påverkar validiteten. 

Två olika former av datainsamling inom studieområdet verkar i en anda av triangulering, det 

vill säga att undersöka ett studieområde med hjälp av flera olika typer av källor (Zohrabi, 2013). 

Kvalitativa intervjuer blandas med insamlade data från en enkät. Gemensamt för både enkät 

och intervjuguide är att dem delar vissa frågor eller områden för frågor. Detta bidrar positivt till 

uppsatsens validitet men uppnår inte trianguleringens fulla effekt då det av praktiska skäl är 

skillnader i detaljeringsgraden på frågorna mellan intervjuguiden och enkäten. Syftet med 

respektive insamlingsmetod är inte heller att bekräfta eller relatera till varandra utan att bidra 

till en större helhetsförståelse av studieområdet. Vidare har intervjupersonerna erbjudits 

möjlighet att ta del av det respektive insamlad empiri för att säkerställa att de har uppfattats 

korrekt. Detta kan ses som en kvalitetsgranskning av genomförd inspelning med efterföljande 

transkribering vilket tillför validitet till insamlade kvalitativa data vilket kallas för 

medlemskontroll av Zohrabi (ibid.).  
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Vidare har forskarens förförståelse beskrivits vilket är ytterligare ett steg mot en god validitet. 

Generellt har forskaren intagit en objektiv attityd till insamlade data och låter respektive data 

”prata för sig”. Undantaget är den skapade ”femte konsensusintervjun” som forskaren har 

skapat artificiellt. Just redogörelsen av forskarens etiska hantering av empiri och förförståelse 

är viktigt enligt Zohrabi (2013). För enkätens del så är det i huvudsak två saker som relaterar 

till validitet. Till vis del är antal inkomna svar (n=respondenter) missvisande då vissa svar gäller 

för mer än en kommun då vissa kommuner delar på till exempel en säkerhetssamordnare. 

Vidare så har det varit tekniskt möjligt för en respondent att skriva flera svar. Anledningen till 

detta beror på två ställningstaganden: Det första gäller anonymitet (etik) då registrerat konto 

krävs för att undvika flera svar av en enskild respondent. Vidare är den andra anledningen av 

praktisk natur då krav på registrering bedömdes minska sannolikheten för svar drastiskt.  

 

Reliabilitet 

Zohrabi (2013) redogjorde för tre tekniker för att möjliggöra god reliabilitet i mixade studier: 

1) Forskarens vetenskapliga positionering och vägval, 2) triangulering, 3) efterföljande 

granskning om forskningen och forskningens resultat går att återskapa (Zohrabi, 2013). 

Samtliga punkter redogörs för i uppsatsens metodavsnitt dock bedöms studieområdet som 

föränderligt vilket kan försvåra återskapande av studien. Beskrivningen av urval har gjorts ovan 

och urvalsprocessen beskrivs för insamlingen av båda typerna av data. Dessa åtgärder bedöms 

tillföra reliabilitet till uppsatsen då intervjupersonerna har insikt inom studieområdet och 

enkäten har goda möjligheter att fånga in studieområdets nuläge inom Sverige.  

 

3.4 Etik 

Vetenskapsrådet (2011) sammanfattade åtta allmänna regler för forskningsetik Samtliga av 

dessa har beaktats i varierande grad och ett fåtal av dessa kommer att redogöras för nedan då 

de är mer framstående genom aktiva vägval inom ramen för uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Till att börja beskrivs uppsatsens vetenskapliga och metodologiska utgångspunkter under 

berörda avsnitt utifrån existerande forskning och referensbara vetenskapliga verk. Vidare är ett 

val av särskilt forskningsetiskt intresse. Då författaren är medlem i, och har erfarenhet av den 

civila frivilligrörelsen (Criscom) så kan redogörelsen för detta specialistförbund inom 

Försvarsutbildarna anses som marknadsföring eller rentav reklam. Valet att beskriva Criscom i 

en pågående redogörelse kring VOST (Virtuella operativa stödteam) baseras utifrån en objektiv 

kontextuell relevans till det berörda avsnittet. Valet att basera beskrivningen utifrån författarens 

förförståelse har inneburit en medveten beslutsprocess och en lämplig referens har eftersökts 

utan framgång. Författaren bedömde slutligen att det låg inom ramen för uppsatsens explorativa 

inriktning att redogöra för informationen då det ger en vidare förståelse av studieområdet. För 

detta har ingen form monetär eller annan form av gagn tillkommit författaren.  

 

Vidare har också författaren erhållit möjlighet att svara på enkäten själv utifrån författarens 

tjänsteställe. Naturligtvis har inte författaren gjort detta då vet vore oetiskt och innebära en 

direkt kontaminering av empiri. Det är en sak att ha en förförståelse och sedan hantera ”ren 

empiri” och en helt annan att göra om den förförståelsen till empiri.  

 

Anonymitet och konfidentialitet 

Respondenter som inkommit med svar i enkäten har förvisso lämnat digitala fotspår som 

möjligen skulle kunna eftersökas genom IT-forensik. Respondenterna är dock okända för 

författaren och endast datum och tidsstämpling för respektive svar har registrerats. 

Respondenterna för enkäten anses därför vara anonyma. 

 



 

 

37 
 

Intervjupersonerna som intervjuats har informerats om studiens syfte och omfattning samt hur 

insamlade data kommer att användas. De har på förhand meddelats om att inspelning och 

transkribering genomförs. De har vidare gett muntligt informerat samtycke om deltagande i 

intervjumomentet. Då studieområdet är synnerligen smalt i förhållande till antalet personer som 

arbetar inom området så görs ett vägval för att ge intervjupersonerna så stor konfidentialitet 

som möjligt genom att det är organisationerna som presenteras och endast till en mindre grad 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna har informerats om att de möjligen kan komma att 

identifieras av personer som känner dem. De har i samtliga fall valt att fullfölja intervjun med 

kännedom om detta. Detta drabbar uppsatsens validitet och reliabilitet negativt men 

konfidentialitet för intervjupersonerna anses viktigare. 

4. Empiri och analys 

En mixad metod har tillämpats vilket innebär att presentationen av insamlad empiri 

(kvalitativ och kvantitativ) görs i blandad form (inbäddade med varandra). Till exempel 

kan en och samma redogörelsepunkt innehålla både kvalitativ och kvantitativa data. 

Dock kommer det att vara tydligt om källan för empirin är kvantitativ eller kvalitativ. 

Vidare så kommer inte all insamlad data att presenteras utan central eller i övrigt 

framträdande/intressant empiri redogörs för i avsnittet nedan. Viss empiri har lagts som 

bilagor då de tagit upp orimligt stor plats.  

4.1 Övergripande presentation av insamlad empiri 

Till att börja med så presenteras mer översiktlig empiri för att skapa förståelse för 

empirins relation till studieområdet.  

 

Korta fakta om enkäten 

Antal möjliga respondenter: 290 kommuner 

Totalt antal svar: 119 

Svarsfrekvens: 41,03% 
Storlek på 

kommun 

Frekvens Procent  

(avrundade 

värden) 

Liten kommun  

(<15 000 

invånare)  

46 38,7 % 

 

Mellanstor 

kommun  

(15000–75000 

invånare) 

59 49,6 % 

Stor kommun  

(>75 000 

invånare) 

14 11,8 % 

Total 119 100,0 % 

Tabell 6: Inblick i möjlig resurstillgång för 

kommunerna 

Tjänsteroll 

(respondent) 

Frekvens Procent  

(avrundade 

värden) 

Annan roll* 17 14,3 % 

 

Informatör/webb-

strateg/liknande 

13 10,9 % 

Krisberedskaps-

samordnare/liknande 

31 26,1 % 

Säkerhets-

samordnare/liknande 

58 48,7 % 

Total 119 100 

Tabell 7: Komposition av enkätrespondenter 

 
* Framträdande andra roller: Krisberedskapssamordnare, kriskommunikatör, utredare, 

strateg(beredskap/säkerhet), chefer (varierande områden). 

 

Hur intervjupersonernas organisation arbetar med krisberedskap idag.  

Intervjupersonerna redogör under intervjuerna för hur deras organisation arbetar med 

krisberedskap. Kortfattat så arbetar Malmö Stad inom ramen för Malmöfestivalen med risk- 
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och säkerhetsfrågor i normalläget som klarar stora påfrestningar. Utöver det finns det ett 

förstärkningsläge och till sist ett krisläge som går att aktivera. Krisinformation.se bemannar 

dygnet runt en webbredaktion som samlar krisinformation till allmänheten och underlättar för 

allmänheten att nå myndighetsinformation. Även SOS Alarm har en kontinuerlig 

omvärldsbevakning i sin krisberedskapsorganisation. SOS Alarm löser ett spektrum av 

uppgifter från till exempel utlarmning av räddningstjänst, ambulans, myndigheter eller andra 

avtalskunder. Slutligen har Västerås Stad en krisorganisation med tjänsteman i beredskap som 

väljer hur en händelse ska hanteras och kan besluta om olika inledande åtgärder som till 

exempel att aktivera en stabsfunktion.  

 
Det är väl Malmöfestivalen som framförallt är där vi gör något särskilt. […] Det vi gör är att vi jobbar 

väldigt nära med den dagliga säkerheten och har byggt upp ett IT-stöd för det också. Det är ganska 

sömlösa övergångar. I början när vi inledde det här arbetet för kanske tio år sedan så hade vi en 

säkerhetsansvarig som arbetade med säkerheten och sedan hade vi ett läge där man skulle kunna dra 

igång krisberedskap. Första året var det en väldigt annorlunda organisation som skulle strömma in och ta 

tag i saker. Sedan har det med åren utvecklats till att det idag i princip är samma organisation och att vi 

bara förstärker den. Vi har kanske ett normalläge som är ganska högt kan man säga (Robert, Gatukontoret 

Malmö Stad).  

 

Innan det är dags att gå vidare med resten av empiriavsnittet så är angeläget att undersöka vilken 

grad av förståelse som alla deltagare i undersökningen har om studieområdet. 

 

Kännedom om begreppet Crowdsourcing 

 

För intervjupersonerna i de kvalitativa intervjuerna så är begreppet som lägst ”till viss del 

bekant” och sedan ”välkänt”.  
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Kännedom om begreppet spontanfrivilliga 

Vidare undersöktes kommuners kännedom om begreppet spontanfrivilliga och användningen 

av frivilliga då dessa områden kan upplevas som närbesläktade områden till crowdsourcing.  

 

* Framträdande andra frivilliggrupper: Frivilliga automobilkåren, ideella organisationer, 

trossamfund, Röda korset, föreningar. 

 

Med en övergripande bild över respondenternas relation till krisberedskap och frivillighet så är 

det dags att granska mer specifika delar av empirin. Det är också i nästa punkt som den 

syntetiskt framställda empirin används för första gången.  
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Tabell 12: Komposition av frivilliggrupper som används i kommunal krisberedskap 
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4.2 Crowdsourcing och krisberedskap (idag) 

Kvantitativ empiri 
 

 

I vilken grad används ”crowdsourcing inom 

krisberedskapen i er kommun idag? 

I vilken grad upplever ni att dagens 

användning av ”crowdsourcing” bidrar till att 

säkra och öka kvalitet på krisberedskap och -

hantering i er kommun? 
Grad av 

användning 

Frekvens Procent  

(avrundade 

värden) 

1 = Används inte 

alls 

89 74,8 % 

 

2 21 17,6 % 

3 8 6,7 % 

4 1 0,8 %  

5= Används och 

fullt 

implementerad 

0 0,0% 

Total 119 100,0 % 

Tabell 13: Användningsgrad av crowdsourcing 

(inom krisberedskap) 

Grad av 

kvalitetsupplevelse 

Frekvens Procent  

(avrundade & 

valida) 

1 = Väldigt liten 

grad 

48 65,8 % % 

 

2 9 12,3 % 

3 11 15,1 % 

4 4 5,5 %  

5= Väldigt stor grad 1 1,4 % 

Bortfall 46 - 

Total (valid) 73 100,0 % 

Tabell 14: Kvalitetsupplevelse över tillfört värde 

av crowdsourcing 

 
Plattformar för crowdsourcing används antingen inte eller begränsas till sociala medier eller 

Google drive. I enskilda fall används intranät eller egen plattform (Ilia, syntetisk empiri)  

Intervjupersonernas redogörelser skiljer sig åt när det kommer till hur intervjupersonernas 

organisationer arbetar med crowdsourcing i förhållande till krisberedskap. SOS Alarm 

och Västerås Stad arbetar inte med crowdsourcing-liknande metoder i ordinarie verksamhet 

idag. Västerås Stad har dock pågående dialog om crowdsourcing-liknande arbetssätt inför 

framtiden medan Krisinformation.se och Malmö stad arbetar med crowdsourcing idag. SOS 

Alarm genomför dock pilotprojekt som kan liknas med crowdsourcing men som vänder sig till 

enskilda individer (inringare). 

 
[…] med ordningsvakter och allting så rör det sig om kanske mellan 200-250 personer som jobbar med 

säkerhet på något vis under pågående festival. Så det är rätt många som är ute och där har vi för dem som 

jobbar med ett IT-stöd. Det är en liten crowd kan man säga som bidrar till det här IT-stödet. I det här IT-

stödet så finns det en logg där man kan skicka in texter och skriva om någonting. Man kan ta bilder och 

skicka in om hur det ser ut på olika områden. (Robert, Gatukontoret Malmö Stad) 

 

Vi har gjort det här med ”hörde du tutan” som en crowdsourcing. Det är det vi gör. Det är ett sätt att 

själva se vad vi kan göra, skaffa oss verktygen och träna oss i att använda i en händelse att vi behöver 

göra det i en skarpare händelse på. (Stina, Krisinformation.se) 

 

Intervjupersonerna redogjorde för crowdsourcing-funktioner där bland annat Malmö Stad och 

Krisinformation.se ser annorlunda på användningen av deras respektive crowdsourcing-lösning 

i händelse av en kris. Under pågående festival (Malmö Stad) så används crowdsourcing 

verktyget löpande och fortsätter användas under en kris. Krisinformation.se använder sin 

crowdsourcing-lösning ”hörde du tutan” för provverksamhet i vardagen och använder 

plattformen när behov uppstår. Till sist ger intervjupersonerna exempel på omfånget av olika 

uppgifter som crowdsourcing kan lösa.  

 
För drygt ett år sedan började vi med det första försöket att nu ska vi översätta detta till konkret insamling 

via någon form av verktyg som vi skulle kunna använda och då tillsammans med vår GIS funktion så 

satte vi upp formuläret ”hörde du tutan” sätt en prick i kartan var du är och svara ja eller nej. Och så sände 

vi ut frågan och marknadsförde det via sociala medier. Och det här har vi gjort fem gånger nu. Och vi har 

gått ifrån de första trevande experimenten där det var en del saker som gick fel till att vi nu har ett verktyg 

som vi tycker att vi behärskar hyggligt och som vi skulle kunna använda i en kris. Informationen som vi 
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samlar in skickar vi sen vidare till den enheten på MSB som gör uppföljningar av de här sirentesterna 

varje kvartal. Och det här är faktiskt i reguljär verksamhet nu också på. (Stina, Krisinformation.se) 

 
Det här systemet ska rulla på vidare in i en krishändelse. Vi ska inte byta system för det utan vi kommer 

fortsätta att dokumentera allting i det systemet och använda den inputen vi får från systemet. (Robert, 

Gatukontoret Malmö Stad) 

 

Man skulle kunna ta hjälp av frivilliga i allmänheten att få en uppgift löst. Till exempel att översätta en 

information till relevant språk eftersom vi vet att det finns många människor som bara talar det språket i 

området. Då skulle viktig information, varningar kunna översättas snabbt. Spontant är de dem sakerna 

just observationer i olika form, både före under och efter en händelse. Kan vara att få reda på utbredning 

av ett utsläpp eller brand. Och under och efter kan det vara återställning. Har du haft en stor skogsbrand 

så kanske det ligger massa grejer ute i terrängen som i stridens hetta har blivit borttappat och behöver 

städas upp. Det kan vara bra att få in observationer, ser ni någonting som ligger någonstans eller verkar 

övergivet sen branden. Skicka in det till räddningstjänsten som kan komma och plocka undan. Det kan 

vara sådana enkla basala saker. Men det är ju bara rena spekulationer just nu. (Stina, Krisinformation.se) 

 

På frågan om på vilket sätt som dagens crowdsourcing-användning bidrar till att säkra och 

utveckla kvalitet i er krisberedskap- och hantering svarade till exempel Robert från Malmö 

Stad: ”Den [crowdsourcing-användningen förf. anm.] är väldigt fundamental för kvalitén i 

nuläget för det är den gemensamma lägesbilden vi har som vi bygger vidare allt på egentligen. 

Hur beslut fattas ur det strategiska perspektivet i alla fall” (Robert, Gatukontoret Malmö, Stad).  

Stina på Krisinformation.se förklarade också att ”det bidrar till kunskapen och utvärderingen 

av de här testerna av varningssystemet i viss mån. Framförallt bidrar det till att vi övar vår 

förmåga att göra det här ifall vi skulle behöva det. Och det är den viktiga delen” (Stina, 

Krisinformation.se). 

  

Enkät: Fråga 13 - Vad upplever ni som de största fördelarna med er nuvarande 

användning av "Crowdsourcing"?  

Det är en svår fråga att svara på och jag är osäker [14 (11,8%) valida svar] men crowdsourcing 

bidrar med kostnadseffektiva personresurser, informationsinsamling och kan bidra med att 

bygga en lägesbild samt identifiera hjälpbehov. Det kan också vara ett sätt att nå en målgrupp 

inom ett geografiskt område och bidra till engagemang från medborgarna (Ilia, syntetisk 

empiri). 

 

På frågan om hur intervjupersonerna upplevde dagens att dagens användning av 

crowdsourcing fungerar svarade dem:  

 
Det fungerar bra, det finns utvecklingspotential på alla möjliga sätt och vis. Det vi tittar på i år är att 

förbättra snabbheten i det mobila gränssnittet men framförallt med notifieringar på olika sätt och vis så 

att man kanske kan pusha ut om vi går från ett läge till ett annat. Om vi har vårt normalläge och sen så 

börjar det bli körigt på platsen och vi bestämmer oss för att gå in i ett förstärkt läge att vi skulle kunna 

pusha ut det till alla berörda. (Robert, Gatukontoret Malmö Stad)  

 

Det fungerade på så vis att människor kontaktade sala kommun i det här fallet men jag tror inte att man 

avropade något av stödet där. Man gjorde så att man satte upp en e-postadress som man kunde mejla in 

till. En vanlig brevlåda och då skickade folk in allt mellan himmel och gjord. Men om man hade varit 

smart och kanske satt upp ett formulär så att datan man fick in snabbt kunde gallras då hade det säkert 

varit en högre sannolikhet att man kunde förmedla information vidare. Men nu tror jag inte det hände 

någonting med det. (Carl, Västerås stad) 
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Enkät: Fråga 14 - Vad upplever ni som de största utmaningarna och hindren med er 

nuvarande användning av "Crowdsourcing"?  

Det är om möjligt en ännu svårare fråga [5 (4,2 %) valida svar]. Om jag ger ett övergripande 

svar som även innefattar spontanfrivilliga så är det avsaknad av rutiner, omkringliggande 

administration, utbildning, resursbrist och kommande dataskyddsförordning som kan vara 

utmaningar. Även kvalitetssäkring i förhållandet till resursmängd är utmanande (Ilia, syntetisk 

empiri).  

 

När intervjupersonerna fick frågan om det finns några brister med dagens crowdsourcing 

svarade Robert från Gatukontoret i Malmö stad: 

 
Man landar alltid i resurser, hur mycket kan man blåsa på, på en åtta dagars festival. Vi har ett generellt 

problem i och med att vi har drivit ett framgångsrikt säkerhetsarbete och haft väldigt få allvarliga 

incidenter. Ju mer framgångsrik man är åt det hållet, ju mindre resurser vill de tilldela en. Och det är det 

stora dilemmat med krisberedskap i stort i samhället i kommuner och evenemang att bra krisberedskap 

ger ju inte underlag för budgethöjningar direkt, eller bra säkerhetsarbete. (Robert, Gatukontoret Malmö 

Stad) 

4.3 Crowdsourcing och kvalitet (framtid) 

Enkät: Fråga 15 - Ser du några kvalitetsrisker med användandet av crowdsourcing som 

en del av kommunens krisberedskap och -hantering?  

[23 (19,3%) valida svar] Det finns ett par saker, framförallt tänker jag på arbetsmiljöaspekter 

av de som deltar och om vi inte vet vilka som kommer att delta hur vet vi då om de har 

förutsättningar att lösa uppgiften? Sen tänker jag också på skillnad i kvalitet på hur de genomför 

uppgiften samt inmatning av felaktig information, antingen medvetet eller av misstag. 

Dessutom så undrar jag om man har resurser och hinner analysera materialet som kommer in 

(Ilia, syntetisk empiri).  
 

En av intervjupersonerna svarade på frågan om hur vederbörande upplevde att dagens 

användning av crowdsourcing fungerar men svaret nedan lyfts ned hit då svaret på ett effektivt 

sett förklarar olika kvalitetsrisker med användandet av crowdsourcing 
 

Första gången vi gjorde det här hade vi ingen aning om hur mycket intresse vi skulle få och hur mycket 

trafik det skulle generera. När vi satte upp det här första gången så tyckte vi att vi hade förberett oss 

ganska noga. Men vi fick ett gensvar som överträffade alla våra förväntningar så att systemet den gången 

inte riktigt orkade med att ta hand om allting. Utan den köade upp svaren och det vara många som fick 

vänta länge på kvittens och fick försöka flera gånger. Och det berodde på en mängd olika saker: En var 

hur vi utformade formulären, som var gjorda på ett sådant sätt att de var onödigt tunga för servrarna för 

vi satte ut alla svarspunkter redan på frågeformuläret och det skapade en väldigt stor belastning för 

servrarna. […] Vi fick väll 6-7-8 10 000 svar den gången. Då uppfattade våra brandväggar som att det 

var en attack och då stängde de av trafik. Så det var många detaljer och det var ju därför det var bra att 

ha en sådan här odramatisk sak att kunna testa på. I vår kommunikation med allmänheten så var det 

egentligen ganska positivt för vi hade fullt upp på Twitter att säga att nu har ni sänkt oss. Det var 

skjutsingen hur många som var intresserade. Sen när vi hade dragit lärdomarna från det här och skruvade 

om inför nästa försök så började vi ha attityden att ni lyckade sänka oss förra gången men nu tror vi att 

vi har lärt oss läxan så kom igen och försök igen (lite skämtsamt). Den gången gick det jättebra och vi 

fick 17 000 svar den gången. (Stina, Krisinformation.se).  
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Bedömer du att din kommun i framtiden 

kommer att använda någon form av 

crowdsourcing-lösning som en del av 

kommunens krisberedskap och -hantering? 

Bedömer du att din kommun i framtiden 

kommer vidareutveckla och stärka 

användningen av crowdsourcing som en del 

av kommunens krisberedskap och -

hantering? 
Grad av 

sannolikhet 

Frekvens Procent  

(avrundade & 

valida) 

1 = Inte alls 8 7,5 % 

 

2 39 36,4 % 

3 41 38,3 % 

4 14 13,1 %  

5= Ja, absolut 5 4,7 % 

Bortfall 12 - 

Total (valid) 107 100,0 % 

Tabell 15: Sannolikhet över framtida användning 

av crowdsourcing (generellt) 

Grad av 

sannolikhet 

Frekvens Procent  

(avrundade & 

valida) 

1 = Inte alls 10 9,8 % 

 

2 35 34,3 % 

3 42 41,2 % 

4 11 10,8 %  

5= Ja, absolut 4 3,9 % 

Bortfall 17 - 

Total (valid) 102 100,0 % 

Tabell 16: Sannolikhet över framtida användning 

av crowdsourcing för krisberedskapsändamål 

 

Enkätsvar över önskvärda crowdsourcing-funktioner (enkätfråga 16) visar att det finns ett stort 

ointresse för crowdsourcing. I övrigt är funktionerna informationsinhämtning; 

informationsinhämtning och kartstöd eller informationsinhämtning, kategorisering av 

information, kartstöd och urvalshjälp av störst intresse (histogram, bilaga c). Crowdsourcing-

funktionen ska helst vara tillgänglig under hela krisen (histogram bilaga d). 

 

Intervjupersonernas organisationer tänker lite olika kring när under en kris livscykel som 

crowdsourcing är tänkt att användas. Gatukontoret i Malmö kommer under pågående festival 

att använda deras crowdsourcing löpande under ordinarieverksamhet och användningen 

fortsätter även under en kris. Hos Krisinformation.se så aktiveras plattformen i samband med 

ett särskilt behov. Carl från Västerås stad reflekterade över användningen av crowdsourcing 

under en kris.  

 
[…] om man har en modell färdig för hur det där ska funka då kanske man kan aktivera det ganska tidigt 

och då kanske man kan använda crowdsourcingen under en ganska kort kris. Medan om man tar en längre 

kris till exempel skogsbranden [storbranden i Västmanland] var en längre kris men den var begränsad på 

en geografisk yta. […] Man gjorde någon form av crowdsourcing experiment under skogsbranden som 

jag tycker var ganska intressant. Det var att man fick mejla in vad man hade för resurser till en mejladress. 

Men vad jag har förstått så fanns det ingenting bakom [rutiner förf.anm] som gjorde att man kunde ta om 

hand de uppgifterna och avropa stödet från allmänheten. Har du dels en modell, ett syfte och har en form 

av önskat mål med vad du vill med det här så tror jag att faktiskt kan aktivera det men det primära bör ju 

å ena sidan vara att man använder sina resurser först och sedan när man inte känner att man mäktar med 

då kanske man kan aktivera crowdsourcing på olika sätt. (Carl, Västerås stad)  

 

Enkät: Fråga 20 – Vilka specifika möjligheter (om några) ser du med ökad utlokalisering 

av mindre uppgifter till en engagerad del av allmänheten  

[11 (9,2 %) valida svar] Det möjliggör för personal att fokusera på större uppgifter, går snabbare 

att ringa in problemområden och få in information där vi inte finns. Mer information snabbare 

för bättre beslut. Till exempel om befolkningen taggar områden vid översvämningar eller 

skyfall. Det kan göra att hjälpen kommer snabbare och med bättre resultat. I New York 

användes sociala medier för att dirigera resurser efter stormen Sandy och missbruk förekom 

endast i mycket liten skala (Ilia, syntetisk empiri).  
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Bland intervjupersonerna så ger följande svar en inblick kring möjligheter med crowdsourcing:  

 
Framförallt tror jag det här med att många kan bidra. Istället för att ha en professionell grupp i samhället, 

polis, räddningstjänst och kanske krisledningar i kommuner som jobbar med det här att ha den breda 

massan som kan vara med och bidra och putta in information och leverera saker och i förlängningen 

förmedla kanske förmedla hjälpbehov att allmänheten kan ställa upp och hjälpa till. Lite med Stockholm 

och skjutsa och öppna sina hem och bjuda på mats osv. Det är väl det som man tänker sig om man tänker 

sig framförallt att få den breda massan att kunna bidra på olika sätt. Både med information, material, 

proviant eller vad det kan vara. (Robert, Gatukontoret Malmö Stad)  

 

Jag tror att det finns ett stort intresse för människan att engagera sig i samhället och hjälpa till. Den här 

typen av mer kommunikation och IT-baserade metoder där man kan mer lösligt hjälpa till här och nu när 

det behövs istället för att vara fast organiserad i någon särskild förening. Det tror jag kommer att bli allt 

viktigare framöver. Jag tror att det är ett sätt idag som passar många när de vill hjälpa till. Därmed kan vi 

fånga den kraften som ändå finns i alla människor som har god vilja att hjälpa till i samhället. Och det är 

potentialen och potentialen blir också att människor blir mer delaktiga i hanteringen i samhället. Och det 

tror jag har en positiv effekt på vårt sätt att vara samhällsmedborgare. (Stina, Krisinformation.se) 

 

Jag tror att det finns en väldigt stor potential i att kunna använda konceptet men som sagt man måste 

fortsätta utveckla formerna för hur man ska göra det. Och få klart för sig vad man ska göra med den 

informationen man får in. (Carl, Västerås stad)  

 

Enkät: Fråga 21 – Vilka specifika utmaningar (om några) ser du med ökad utlokalisering 

av mindre uppgifter till en engagerad del av allmänheten  

[28 (23,5 %) valida svar] Det finns flera utmaningar. Till exempel är det svårt att på förhand 

veta vad kommunen kommer att behöva hjälp med och vilken kompetens som finns att tillgå. 

Sen så är det kvalitetsrelaterade områden som kontroll, uppföljning, möjlighet till 

informationspåverkan och så vidare. Även juridiska aspekter som avtal, arbetsmiljöansvar, 

försäkringar kan vara problematiska områden. Till sist är det tillgång till resurser, organisation 

och utbildning (Ilia, syntetisk empiri).  

Bland intervjupersonerna så beskriver dem området hur man sållar ut rykten och sprider en 

hyggligt korrekt lägesbild och att kunna ställa rätt fråga för att få de svar som önskas. Agneta 

från SOS alarm och Carl från Västerås Stad problematiserade detta: 
 

Jag ramlar tillbaka till informationsinhämtningen hela tiden. Vi ser ju de utmaningarna idag. Delvis i allt 

som är kring Trumps fake news och så vidare. Det här med informationsinhämtning och media landskap, 

filterbubblor på sociala medier. Jag tror att det kommer att bli svårare och svårare att sortera ut vad som 

är ren fakta och vad som är mer åsikter. Vad ska man då agera på och inte? Där kan ju hjälp från en bred 

allmänhet kanske vara till stöd för att snabbare se och sortera vad som faktiskt är sant och inte. Wikipedia 

fungerar ju rätt bra utan att vara särskilt styrt på det sättet. Förhoppningsvis ju fler informationskällor 

man har ju lättare blir det att se vad som faktiskt är verklighet och inte. (Agneta, SOS Alarm) 

 

Jag tror det är en utmaning att få en acceptans. Vi har historiskt sett kanske haft en form av konfliktyta 

mellan de professionella och offentliga Sverige och de frivilliga där vi kanske måste få en acceptans för 

den här resursen. Att den finns och den går att aktivera men det är inte en professionell resurs på samma 

sätt som vi. (Carl, Västerås stad)  

 

Tillämpningsbarhet av det crowdsourcing-ramverk som specifikt berör krisberedskap har 

undersökts inom ramen för de kvalitativa intervjuerna (se Liu i teoretiska ramverket). Den 

samlade bilden är att intervjupersonerna generellt sett utan tidigare förförståelse för ramverket 

kunnat relatera till de allra flesta av de ingående områden som Liu presenterade i. Nedan 

presenteras två av de direkta frågeställningarna utifrån ramverket som får representera 

intervjupersonernas förmåga att artikulera eller reflektera utifrån ramverkets områden.  
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Finns det situationer/områden där ni kan vara i behov av hjälp från individer eller grupper från 

allmänheten?  

 
Ja absolut, När det händer någonting är man nog väldigt behjälpt av allmänheten. Det är allting från 

kunskap i första hjälpen eller vad som helst till händelsen i Stockholm [det misstänkta terrorattentatet 

förf. anm.]. Hur folk tar hand om varandra och stöttar och hjälper varandra. Det går ju i ett publikhav om 

det är en artist som folk lyssnar på så kan man nyttja artisten för att få folk att till exempel backa och lätta 

trycket på publiken eller hugga in och hjälpa någon. I ett krisläge är det svårt att organisera det tänker 

jag. All krisberedskap som bygger mycket på erfarenhet att det uppstår någon sorts spontana händelser 

och där kanske Stockholm kan bli en sådan händelse som man kan dra erfarenheter från hur man 

organiserar frivilliga? (Robert, Gatukontoret Malmö Stad) 

 

Jo men absolut, förutom det jag sagt tidigare med det här med att få frivilligstödet samt att 

informationsinhämtning på olika sätt kommer att bli viktigare också. Det är en ganska svår nöt att knäcka. 

Det finns bra system och lösningar idag för att hämta information från sociala medier, Twitter eller 

Facebook för att skapa sig en bild men att hitta lösningar där allmänheten kan bidra med information på 

olika sätt tror jag kommer att växa. Sen vad exakt vår roll i det är svårt att sia om. (Agneta, SOS Alarm) 

 

För vilken typ av uppgift?  
Ja det var det vi försökte under flyktingsituationen med resurskartornera att man lade ut behov och så 

fick frivilliga höra av sig och berätta vad de kunde stödja med. Och då var det egentligen allt ifrån 

regionala aktörer till lokala aktörer som återkopplade på de här behoven. Sen tror jag också att det man 

måste tänka på i framtiden när man gör en sådan här crowdsourcing eller resursinsamling. Är ju att man 

nog inte får dra på för stort utan att det på något sätt måste vara proportionerligt. Den här frivilliga kraften 

är på något sätt tillfällig och de har ju inte hur mycket resurser i form av tid att kunna avsätta för att göra 

den här uppgiften till skillnaden från en professionell resurs som får betalt för att göra det den gör. Och 

det såg man exempel på T-centralen under flyktingsituationen där Röda korset hade ett väldigt intensivt 

arbete i början vill jag minnas men i slutet började de minska ner sin bemanning och öppettider. Dels 

kanske det berodde på att flyktingströmmarna minskade men också har jag för mig att det berodde på att 

de inte fick ihop tillräckligt med frivilliga som ville vara med och arbeta. Då är det uthållighets aspekt i 

det hela också. (Carl, Västerås Stad) 

 

Avslutningsvis så har samtliga intervjupersoner ombetts ge ett försök att definiera 

crowdsourcing på svenska och ett par av svaren redogörs för nedan:  

 

Det är ju rätt svårt. Vi har ju lite samma problem med definition inom publiksäkerhet för man skiljer på 

crowd-management och crowd-controlling. Det är ju crowd, jag vet inte om kanske folkmassa, 

publikmassa men, det är inte riktigt samma sak. Man kanske skulle vända det mot samhället att det är 

medborgarstöd, medborgarbidrag eller medborgarhjälp. Använda begreppet medborgar på svenska. 

(Robert, Gatukontoret Malmö Stad)  

 

Ja det är inte så lätt. Fasen det var en svår fråga, det var den svåraste hittills. Den stora allmänhetens 

bidrag på något sätt. Den var riktigt svår att översätta. (Agneta, SOS Alarm)  

 

Resurs och informationsinsamling tillsammans. Det är lite speciellt, vi har haft en tid i Sverige då vi har 

gått väldigt mycket mot att använda engelska uttryck som crowdsourcing mejla osv. Och så ska man 

förklara de här begreppen i svenska då blir det svårt kan jag tänka mig. (Carl, Västerås stad)  

 

Innan det är dags för analysen så är det på sin plats att repetera uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Uppsatsens syfte är att bidra med kunskapsutveckling kring hur 

”crowdsourcing” idag används och upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitén inom 

svensk krisberedskap. För att uppnå detta har uppsatsen två frågeställningar:  

1) Hur används crowdsourcing inom krisberedskapen i Sverige och vid vilken typ av kriser?   

2) Hur upplevs crowdsourcing idag av aktörer inom svensk krisberedskap utifrån positiva 

effekter, utmaningar och framtida potential? 
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4.4 Hur används crowdsourcing inom krisberedskapen i Sverige och vid 

vilken typ av kriser? 

I det teoretiska ramverket så beskrivs syftet med svensk krisberedskap att skydda människors 

liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter 

samt Sveriges suveränitet. Dessa skyddsområden har blivit utmanande under en serie av 

händelser i Sveriges närhistoria. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 

sammanställt ett flertal av dessa händelser som består av bland annat influensa, stora bränder, 

social oro, ekonomisk kris med mera.  

 

Det finns internationella erfarenheter av att använda Crowdsourcing inom ramen för den här 

typen av händelser som har inventerats av MSB som också har refererat till Liu för en del av 

den kunskapssammanställningen. Det är alltså vetenskapligt konstaterat att crowdsourcing 

används i olika krisberedskapsrelaterade sammanhang som till exempel jordbävningen i Haiti 

2010 eller orkanen Sandy i USA 2012. Crowdsourcing och framförallt sammansättningen av 

deltagarna (crowd) i lösningen kan delas in i helt frivilliga, digitala volontärer (stand by 

taskforce) eller virtuella operativa stödteam (VOST). I Sverige är den närmaste motsvarigheten 

till dessa typer av organisationer spontanfrivilliga (se Drabek & McEntire), 

frivilligorganisationer samt frivilliga försvarsorganisationer. Empirin visar tydligt på att det är 

just dessa begrepp och organisationstyper som används inom svensk krisberedskap idag.  

 

Forskningen inom området om hur crowdsourcing-uppgifter sprids är motsägelsefull då viss 

forskning förespråkar öppna förfrågningar (se Estellés-Arolas & Gonzales) medan annan 

forskning visar på lösningar genom till exempel virtuella operativa stödteam. Dessa 

skiljaktigheter inom forskningen kan sammanfattas till öppna, semi-öppna eller helt stängda 

crowdsourcing-lösningar. Denna iakttagelse är viktig och kommer att återkomma i analysen av 

nästa frågeställning om hur crowdsourcing upplevs idag.  

 

Insamlad empiri visar tydligt på att crowdsourcing som ett generellt begrepp börjar bli känt hos 

de svenska kommuner som svarat på enkäten (tabell 9) då en del kommuner har god kännedom 

om begreppet medan andra kommuner inte har det. Inom ramen för krisberedskap är dock 

begreppet till den största delen helt okänt (tabell 8). Vidare används inte crowdsourcing inom 

krisberedskap bland svarande kommuner förutom i något enstaka fall (tabell 13). De kommuner 

som deltagit i enkäten är till stor del obeslutsamma om crowdsourcing kommer användas av 

kommunen i framtiden oavsett om det är en generell eller krisberedskapsrelaterad användning 

som avses då tyngdpunkten av svaren ligger i mitten på respektive svars skala (tabell 15, 16). 

 

Teoribildningen visar dock på att crowdsourcing kan ge positiva effekter i beslutsfattande (se 

Chiu et.al.), det existerar ett teoretiskt ramverk specifikt för crowdsourcing inom krisberedskap 

(se Liu) och inte minst börjar crowdsourcing användas för denna typ av ändamål som redovisats 

av intervjupersonerna (framförallt Malmö Stad och Krisinformation.se). 

4.5 Hur upplevs crowdsourcing idag av aktörer inom svensk krisberedskap 

utifrån positiva effekter, utmaningar och framtida potential? 

På enkätfrågan om kommuner upplever att dagens användning av crowdsourcing bidrar till att 

säkra och öka kvalitet på krisberedskaps- och hantering så svarar mindre än 7 % (valida procent) 

en grad av kvalitetsupplevelse högre än tre (tabell 14). Denna bild stöds med argument från 

empirin där enkätsvaren ger en riskbild av till exempel arbetsmiljöaspekter och att felaktigt 

inmatade data oavsett orsak kan få negativa följdeffekter. Vidare visar intervjun från 

krisinformation.se att oförutsedda effekter inträffar och att de behövde justera till exempel 
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brandväggar för att kunna ta emot den ökning av trafik till deras webbplats som deras 

crowdsourcing-lösning genererade.     

 

Vidare så har responderande kommuner en viss skepsis mot framtida utvecklingsarbeten av 

crowdsourcing med ett fåtal undantag som tror att kommunen kommer att utveckla 

crowdsourcing inom ramen för krisberedskap (tabell 15, 16). Denna bild skiljer sig mot 

intervjupersonerna som dels tar upp att det finns utmaningar som till exempel tillgång till 

resurser men även upplever att crowdsourcing fungerar tillfredsställande (Robert, Gatukontoret 

Malmö Stad).  

 

Inte minst så kan den oro över kvalitetsaspekter som framträder inom ramen för empiri 

beskrivas och kategoriseras utifrån existerande forskning om tjänsters kvalitetsdimensioner 

som till exempel pålitlighet, trovärdighet och tillgänglighet (se Bergman & Klefsjö). Rent 

konkret så består utmaningarna av att kunna förutse vilket behov i en kris som en kommun 

kommer att behöva eller juridiska utmaningar genom till exempel avtal och försäkringar. 

Intervjupersonerna ser kvalitetssäkring som ett problemområde och hur man sållar ut rykten 

eller felaktig information för att slippa följdproblem.  

 

Det framgår av det teoretiska ramverket att det finns existerande arbetssätt, teoribildningar och 

kopplingar mellan just forskningsområdena kvalitet, crowdsourcing och krisberedskap. PDCA-

cykeln kan tillämpas inom ramen för krisberedskapsarbete (se MSB, 2011b) och inte minst 

finns det redan existerande forskning inom just kvalitetssäkring av crowdsourcing system som 

till exempel Hassan, Nabi Baksh och Shaharoun som redogör för både kvalitetsprocesser offline 

och online i relation till crowdsourcing.  

 

Det teoretiska ramverket listar några områden som forskning kring kvalitetskontroll av 

crowdsourcing som kan säkerställa att resultatet av crowdsourcingen är korrekt till exempel 

granskning att slutprodukter stämmer överens med varandra (se Allahbakhsh et al.). Det 

existerar även relaterad forskning kring kvantitativ kvalitetskontroll inom ramen för 

krisberedskap och utryckande-myndigheter (se Cui) som möjligen kan kopplas samman med 

metoder för kvalitetssäkra crowdsourcing via online-processer som redogjorts för ovan.  

 

Vidare så bidrog Robert från Malmö stad med insikt i hur deras förbättringsprocess fungerar 

där den upplevda kvalitén är god och en framtidstro i form av utvecklingspotential finns. Där 

dem rent konkret fokuserade på att förbättra snabbheten i systemet.  Samtidigt så framträder ett 

systematiskt krav kring att en organisation som tillämpar en crowdsourcing-lösning även 

behöver vara beredda på att ta emot och hantera ett inkommande resultat. Carl från Västerås 

redogjorde för exempel kring storbranden i Västmanland och att man där provade en öppen 

crowdsourcing-lösning men inte var beredd på att använda resultatet, det vill säga inte hade 

rutiner eller möjligen förmåga att ta tillvara och använda dem resurser som rapporterades in.  

 

Ett relaterat ramverk som kan användas som stöd i ett planeringsarbete är Lius ramverk kring 

crowdsourcing i krisberedskapssyften. Liu försöker att bidra med ett sammanställt ramverk 

byggt på faktiska händelser och erfarenheter som bidrar till att en användare lättare kan 

artikulera hur vederbörande förhåller sig till olika aspekter av crowdsourcing. Genom insamlad 

empiri så går det att konstatera att intervjupersonerna kan relatera till och artikulera kring 

ramverkets rubriker.   

 

Ytterligare en aspekt kring crowdsourcing och den upplevda risken för kvalitetsbrister är 

huvudsakliga vägval i designprocessen. Här återkommer den viktiga iakttagelsen kring öppna, 

semi-öppna eller helt stängda crowdsourcing-lösningar från analysen av förra frågeställningen. 
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Är en tänkt crowdsourcing-lösning helt öppen för allmänheten att delta i? Är den semi-öppen 

där en viss del är helt öppen medan en annan del är avgränsad till en begränsad mängd ansvariga 

(se Liu och fotnot om gamification)? Eller är det en helt stängd lösning utifrån ett koncept med 

påkopplade virtuella operativa stödteam (se Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara) 

likt dagens kommunala användning av frivilliggrupper (tabell 12). Dessa vägval kommer att 

påverka graden av kontroll vilket i sin tur påverkar möjligheterna för en kvalitetssäkrad 

crowdsourcing-lösning. 

5. Slutsatser 
Detta korta avsnitt avser att argumentera för att uppsatsens syfte har uppnåtts samt att ge 

sammanställda svar på uppsatsens frågeställningar. Först inleds avsnittet med argument för att 

uppsatsens syfte är uppfyllda för att sedan i tur och ordning sammanställa svaren på 

forskningsfrågorna.  

 
Uppsatsens syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur ”crowdsourcing” idag används och 

upplevs som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitén inom svensk krisberedskap.  

 

Syftet med uppsatsen har uppnåtts genom ett utforskande (explorativt) angreppssätt med en 

dubbelriktad triangulerande undersökning av existerande forskning. Det teoretiska ramverket 

visar på att det finns existerande forskning som relaterar till de tvärvetenskapliga områdena som 

utgör uppsatsens undersöknings område. I vissa fall är forskningen vedertagen som i exemplet 

med PDCA-cykeln och i andra fall är forskningen väldigt specialiserad som till exempel Liu:s 

ramverk eller Cui:s kvantitativa modell för utvärdering av kvalitén inom krisberedskap. Vidare 

har syftet uppnåtts genom att tillämpa en mixad metod med både en djupverkande undersökning 

inom ramen för de kvalitativa intervjuerna och en bredare undersökning av området genom 

enkäten till Sveriges 290 kommuner. Insamlad empiri redogörs för inom ramen för frågor i 

enkät och intervjuguider och analyserades sedan inom ramen för uppsatsens frågeställningar.  

 
Frågeställning 1 

Hur används crowdsourcing inom krisberedskapen i Sverige och vid vilken typ av kriser?    

 

Uppsatsens insamling av empiri tyder på att crowdsourcing endast används i en mycket liten 

skala utifrån uppsatsens undersökningsområde. Crowdsourcing används i begränsad skala inom 

Sverige genom konceptet ”hörde du tutan” som driftsätts av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps webbredaktion (krisinformation.se). Tillämpningen är en vardagstillämpning 

inom ramen för förebyggande testverksamhet av Sveriges ljudande varningssystem tyfon (även 

kallat ”hesa Fredrik”). Drivkraften bakom detta är att vardagsanvändningen möjliggör 

webbredaktionen att prova och lära sig att använda deras crowdsourcing-plattform ifall att den 

behövs inom ramen för en samhällelig kris. Vidare använder Gatukontoret i Malmö Stad en 

crowdsourcing-lösning som en kvalitetshöjande åtgärd av beslutsunderlag inom ramen för 

evenemangssäkerhet under Malmö festivalen. SOS Alarm påbörjar pilotförsök genom 

interaktion med inringare där inringaren kan erbjudas möjlighet att skicka en bild. Generellt 

sett används inte crowdsourcing inom responderande kommuners arbete med krisberedskap. 

Svaret på frågeställningen blir därför att användningen av crowdsourcing som redogjorts för i 

uppsatsen anses utgöra en begränsad del inom tillämpad crowdsourcing för 

krisberedskapsändamål i Sverige. Vidare saknas det tillräckligt antal praktiska exempel för att 

dra slutsatser inom vilken typ av kriser som crowdsourcing används inom Sverige. 

Internationella exempel utifrån uppsatsens teoretiska ramverk visar dock tydliga tecken på en 

bredd av scenarion där crowdsourcing tillämpas inom ramen för krishantering.  
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Frågeställning 2 

Hur upplevs crowdsourcing idag av aktörer inom svensk krisberedskap utifrån positiva effekter, 

utmaningar och framtida potential? 

 

Utifrån enkätsvaren så finns det en generell skepsis relaterade till praktiska och kvalitetsmässiga 

aspekter kopplat till tillämpningen av crowdsourcing och det finns ett fåtal undantagsfall där 

responderande kommun både ser nyttan av, har kvalitetsmässig tilltro och har en positivt 

svarande inställning till utveckling av crowdsourcing i framtiden. Även resursfrågan kopplat 

till den administration som krävs för att driftsätta en crowdsourcing-lösning har lyfts fram som 

en utmaning. Intervjupersonerna har en mer positiv bild av crowdsourcing och ser möjligheter 

med crowdsourcing. Det kan argumenteras för att detta beror på att de har en högre grad av 

förståelse för crowdsourcing än vad enkätrespondenterna har och särskilt i de fall där 

crowdsourcing-verksamhet pågår (krisinformation.se och Malmö stad).  

 

Samtidigt så ger intervjupersonerna också en bild av att det finns utmaningar som till exempel 

i beskrivningen av det första försöket med ”hörde du tutan” där gensvaret blev så stort så att 

den tekniska infrastrukturen inte hängde med. 

 

Framtida utmaningar återfinns inom områden som design av crowdsourcing och att kunna 

förutse vilket behov en kommun har i en kris tillräckligt tidigt för att hinna utveckla den 

crowdsourcing-lösningen. Denna utmaning kan kopplas till ytterligare en utmaning – tillgång 

till nödvändiga resurser för att utveckla och administrera crowdsourcing-lösningen. Andra 

exempel på framtida utmaningar är juridiska aspekter som till exempel avtal och försäkringar 

samt hur man undviker felaktig eller falsk inmatning av information.  

 

Ur ett kvalitetsperspektiv så redogjordes det för ett förbättringsarbete inom ramen för 

crowdsourcing i Malmö stad och krisinformation.se med en förbättrande inställning och en 

lärande process. Även om inte intervjupersonerna nämner det uttryckligen så går till exempel 

PDCA-cykeln att tillämpa som arbetssätt i dessa fall om organisationen väljer det som 

arbetssätt. Intervjupersonerna ser framtida potential med lösningar där allmänheten kan hjälpa 

sig själva (som i fallet med #openstockholm), en tidigare tillgång till information vilket verkar 

positivt på kvalitén av beslutsunderlag.  

Avslutningsvis så har krisinformation.se och deras tillämpning av crowdsourcing gett ett större 

gensvar än vad de hoppats på. Allmänheten vill hjälpa till, det finns behov som dem kan lösa 

där crowdsourcing som plattform kan möjliggöra sådan hjälp utifrån existerande erfarenhet och 

forskning.  

6. Diskussion 
Det har i uppsatsen konstaterats att det finns kopplingar (till och med starka sådana) mellan 

områdena krisberedskap, crowdsourcing och kvalitet. Med starka kopplingar menas att 

ömsesidiga inbördes kopplingar återfinns inom det teoretiska ramverket bland alla tre 

forskningsområdena och att en del av dessa även reflekteras genom insamlad empiri (främst 

intervjuerna). Crowdsourcing i förhållande till krisberedskap är ett nytt, relativt outforskat och 

i Sverige outnyttjat forskningsområde inom svensk krisberedskap.  

 

Existerande forskning bedöms som tillräckligt framskriden inom samtliga områden för att 

möjliggöra både vidare forskning (se punkt 6.3) och ansatser till praktisk tillämpning inom 

svensk krisberedskap. Det bedöms dock krävas vissa efterforskningar och eget arbete för att 
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uppnå en kvalitetssäkrad, behovsanpassad crowdsourcing-lösning. Inte minst utgör Liu:s 

ramverk ett bra utgångsläge för både praktiker och forskare.  

 

Dessa verktyg i form av modeller eller etablerad forskning möjliggör ett modulärt angreppssätt 

för att omvandla teori till praktik beroende på vilken funktion och resultat som eftersträvas. Det 

är dock viktigt att poängtera att oavsett vilken crowdsourcing lösning som i slutändan designas 

så bör den harmoniseras med nyttjandemöjligheter för vardagsanvändning.  

 

Det finns god potential för svensk krisberedskap att lära av internationella exempel och på så 

sätt utgå från ”best practice” vilket innebär en möjlighet till en mer resurseffektiv tillämpning 

om den baseras på tidigare erfarenheter. Inte minst så är Liu:s ramverk för artikulering av en 

crowdsourcing-lösning inom krisberedskap tillräckligt konkret för att vara normsättande för 

dokumentation av crowdsourcing-lösningar. Om samtliga krisberedskapsrelaterade 

crowdsourcing-lösningar i Sverige idag beskriver sina lösningar utifrån ramverket och framtida 

crowdsourcing-lösningar gör detsamma så ökar möjligheterna till ett kollektivt lärande och 

benchmarking med en samhällelig resurseffektivitet till följd.  

6.1 Metoddiskussion  

Uppsatsens metodinriktning har utgått från det i huvudsakliga explorativa uppdraget genom 

uppsatsens syfte. För att möjliggöra så goda förutsättningar som möjligt att uppnå syftet så har 

en i huvudsak pragmatisk inställning intagits i kombination med en mixad metod. Ett par 

svagheter i designen av undersökningsverktygen har negativt inverkat på uppsatsens validitet 

och reliabilitet. Till exempel har intervjuguiden och enkätfrågor skapats utan djupgående 

hänsyn till varandra och ett iterativt förhållningssätt har intagits när det kommer till 

intervjuguiden då den har förändrats i takt med att erfarenhet har inhämtats under intervjuer. 

Detta har försvårat förutsättningarna för att jämföra och relatera insamlade data gentemot 

varandra.  

 

Vidare har enkätfrågorna relaterat både till begreppet crowdsourcing och även till begreppet 

spontanfrivilliga. Empirin har visat på att respondenterna som svarat på enkäten har haft större 

kännedom om begreppet spontanfrivilliga och genom enkätsvaren så har det gått att tolka en 

viss förvirring mellan om det är ur kontexten crowdsourcing eller spontanfrivilliga som 

frågorna ska besvaras. Det kan misstänkas att respondenterna har likställt crowdsourcing med 

spontanfrivillighet. Lösningen på detta har varit en sträng gallring av svar utifrån respektive 

fråga vilket har lett till ett lågt antal valida svar på sina ställen med syftet att försvara 

enkätsvarens validitet. Vidare har enkäten möjliggjort kvalitativa öppna svar som har 

omvandlats till en syntetisk röst. Detta har motiverats genom att framställningen har 

underlättats vilket i jämförelse med andra metoden har bedömts göra informationen mer 

lättillgänglig för läsaren. En svarsfrekvens för enkäten på 41,03% bedöms som tillräcklig för 

uppsatsens deskriptiva (och explorativa) användning ändamål.  

 

Reliabiliteten för uppsatsen bedöms som komplex med hänsyn till den mixade metoden och 

ingående metodval. Även om uppsatsens totala utrymme är begränsat så har reliabiliteten 

försvarats genom en så komplett (om än ytlig) redogörelse för metodval och analysmetoder.  

 

Sammanfattningsvis så har de metodmässiga vägvalen möjliggjort att uppsatsens syfte har 

uppfyllts och då syftet är explorativt och inte normativt så har det komplexa metodupplägget 

fyllt sin funktion. 
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6.2 Positionering av resultat jämfört med övrig forskning.  

Den här uppsatsen bidrar med kunskapsutveckling inom området krisberedskap, crowdsourcing 

och kvalitet i en svensk kontext vilket är behövligt då enkätdata visar på en generellt låg 

kännedom inom området. Det teoretiska ramverket kring crowdsourcing visar på internationella 

erfarenheter och tillämpningar inom crowdsourcing som även kan användas inom Sverige 

vilket stärks av användningen av hashtaggen #openstockholm. Allmänhet som hjälper 

allmänhet i kris kan ytterligare underlättas med hjälp av plattformar som till exempel Ushahidi.  

 

Exemplet med Safecast bevisar att det är möjligt att under långvariga händelser 

skräddarsylösningar som bidrar till en bättre lägesbild över tid. Ramverk från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap tillsammans med forskning och exempel ur uppsatsens empiri 

visar på ytterligare möjligheter som detta är möjligt även i ett förebyggande skede.  

Insamlad empiri talar dock för att det finns utmaningar i tillämpning av crowdsourcinglösningar 

genom exempel från branden i Västmanland där crowdsourcing användes för att samla in 

erbjudanden från spontanfrivilliga resurser. Dock utan en påkopplad åtgärd för att ta hand om 

det inkommande resultatet av en sådan frågeställning. Utifrån denna problematik är Liu:s 

ramverk centralt för att underlätta sådan implementering och planering. Empirin genom 

stödpersonerna stödjer tillämpningsbarheten för Liu:s ramverk på svenska förhållanden.  

 

Ytterligare en intressant aspekt är om de i Sverige existerande frivilligsystemet med frivilliga 

försvarsorganisationer, frivilliga resursgrupper och anda frivilligorganisationer kan placeras 

inom kontexten för crowdsourcing. Baserat på teoribildning kring virtuella operativa stödteam 

och den vetenskapliga diskussionen kring öppna, semi-öppna eller stängda 

crowdsourcinglösningar så vill författaren argumentera för att detta borde vara fullt möjligt. 

Dels inom ramen för VOST vilket är en riktning som svenska frivilligorganisationer kan 

utvecklas emot. Kan frivilligorganisationer utifrån VOST begreppet klassas som operativa stöd-

team (OST)? Med hänsyn till diverse olika avtal gentemot myndigheter och andra 

samhällsaktörer från frivilliga kriskommunikatörer till mark och transportenheter så förefaller 

det för författaren som uppenbart möjligt. Kopplingen har bara inte gjorts mellan dessa områden 

tidigare.  

 

Insamlad empiri kan sammanfattas med att det idag förekommer sporadisk 

krisberedskapsrelaterad crowdsourcing-verksamhet i Sverige men att begreppet generellt är 

okänt och att det finns farhågor kring tillämpning av crowdsourcing som metod. Dessa farhågor 

kan bemötas genom tillämpning av ett kvalitetsmässigt perspektiv i designstadiet. Till exempel 

genom att kombinera Liu:s ramverk med Bergman och Klefsjös kvalitetsdimensioner och sedan 

fördjupning i kvalitetslösningar för crowdsourcing utifrån till exempel Allahbakhsh et al.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Den här uppsatsen är en bred utforskning av studieområdet. Det finns en mängd mer riktade 

inriktningar som kan göras antingen inom ett enstaka, mellan två eller alla de tre vetenskapliga 

områdena. Ytterligare ett område går att koppla till studieområdet – business intelligence. Då 

crowdsourcing som plattform begreppsmässigt relaterar till en digital lösning i någon form så 

innebär det att en mängd data samlas in och sedan används i något syfte. I fallet med lägesbilder 

och Malmöfestivalen så samlas data in och används för att fatta strategiska beslut men inte 

operativa beslut. Genom kvantitativ riskhantering så borde det vara möjligt att operationalisera 

existerande forskning till en lösning där inmatade data i realtid påverkar till exempel en 

riskmatris som genom business intelligence och trendanalys på ett tidigt stadium kan varna för 

en eskalerande scenarieutveckling. 
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Andra forskningsområden som är av intresse är kvalitetsaspekter kopplat till öppna, semi-öppna 

eller stängda crowdsourcing-lösningar då påträffad forskning inte är likriktad utan redogör för 

olika situationer. Forskning som undersöker och identifierar metoder och angreppssätt för 

kvalitetssäkring inom ramen för dessa tre huvudinriktningar bedöms underlätta 

designprocessen utifrån Liu:s ramverk som en del av operationalisering av crowdsourcing inom 

svensk krisberedskap. Områden som gamification och open data är också intressanta ur det här 

perspektivet. 

 

Ytterligare ett område som möjligen är av mer konkret natur är forskning om hur crowdsourcing 

mer specifikt relaterar till svenska förhållanden och frivilligorganisationer. Innebär 

användningen av frivilligorganisationer inom svensk krisberedskap en ”manuell” form av 

crowdsourcing? Hur kan crowdsourcing-konceptet utifrån virtuella operativa stödteam (VOST) 

eller standby task force integreras med existerande och använda begrepp och strukturer som 

idag existerar inom svensk krisberedskap? 

 

Det sista exemplet på forskningsinriktning är sammanställande forskning som utifrån 

uppsatsens studieområde kan identifiera och sammanställa existerande forskning, plattformar 

och erfarenheter av skarp användning som kan utgöra en vetenskaplig solid plattform för vidare 

forskning och som underlättar inriktning av forskning inom området.  

 

Avslutningsvis så konstateras det i den här uppsatsen att många av de ”byggklossar” som har 

utforskats i uppsatsen redan existerar idag inom ramen för pilot- eller försöksprojekt hos 

svenska aktörer vad gäller crowdsourcing; organisation av frivilligorganisationer som frivilliga 

resursgruppen (FRG), frivilliga försvarsorganisationer, Missing People, orienteringsklubbar, 

föreningar och diverse nätverk både online och offline. All nödvändig kompetens återspeglas i 

samhället. Det som saknas är en eller flera lämpade plattformar för att möjliggöra för dessa att 

bidra med den kompetens som behövs i ett krisläge på ett så tids- och resurseffektivt sätt som 

möjligt. Även där finns kunskap och ramverk att använda som utgångspunkt i ett 

utvecklingsarbete. Kvar finns bara modet att sätta sig ned och börja experimentera med 

behovsmässiga crowdsourcing-lösningar eller genomförande av vidare forskning och för dessa 

är det endast läsaren av uppsatsen som kan svara. 
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Bilagor (A-D) 
Bilaga A – Webbenkät (kvantitativ metod) 
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Bilaga B – Intervjuguide (kvalitativ metod) 

Förklara Informed consent  

Konfidentialitet, eventuellt förekommande crowdsourcing lösning kan identifieras. 

Respondenten kommer att förbli konfidentiell utifrån gängse forskningsetik.  

Berätta om min uppsats och beskriv det triangulerande området och att jag studerar området 

inom och hur dessa områden relaterar till varandra.  

 

Information till berörd handläggare: 

Efter ett års studier inom kvalitet- och ledarskapsutveckling kombinerar jag inom ramen för 

min D-uppsats min yrkesmässiga bakgrund som kommunal säkerhetssamordnare med ett 

forskningsintresse för fenomenet crowdsourcing och hur det förhåller sig till krisberedskap 

och kvalitet. Syftet med min forskning är att bidra med kunskapsutveckling kring hur 

“crowdsourcing” upplevs och används idag som ett stöd för att säkra och utveckla kvalitén 

inom svensk krisberedskap. Insamlad data kommer att användas för att ge en bredare bild 

över hur crowdsourcing Används inom Sverige idag och sammanställas med övriga svar inom 

ramen för uppsatsen.  

 

--- 

(Börja med övergripande frågor och sedan blir det mer specifika frågor) 

 

NULÄGE: 

1. Hur organisationen idag arbetar med krisberedskap(brett perspektiv) [Krisberedskap]  

händelse och vilka det berörs så har dem fått en grundutbildning så ska de kunna 

känna igen sig i arbetsmetodiken.  

 

2. Känner du till begreppet crowdsourcing? 

 

3. Hur arbetar organisationen med crowdsourcing inom krisberedskapen idag?  

- Vid vilken typ av krishändelser används det idag?  

 

- När i relation till en krishändelse? (före/under/efter en kris)?  

 

- I vilken form använder ni Crowdsourcing idag? (exempelvis teknisk plattform) 

 

- Hur upplever ni att dagens användning fungerar? [kvalitet] 

 

- På vilket sätt bidrar dagens crowdsourcing-användning till att säkra och 

utveckla kvalitet i er  

krisberedskap och -hantering? 

 

 

4. Har din organisation kännedom om någon crowdsourcing-lösning som liknar det vi har 

täckt ovan? I så fall vilken/vilka? 

 

4.1. Hur upplever du att den fungerar? 

 

4.2 Går något att förbättra? - Vad? 

 

4.3 Finns det några brister? 
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5. Vad skulle en för er organisation lämplig crowdsourcing-lösning betyda för er? 

 

 

FRAMTIDA LÖSNINGAR/ÖNSKVÄRT LÄGE: 

- Har din organisation i händelse av en kris behov som crowdsourcing skulle 

kunna lösa?  

 

2.1 (ifall nej fråga två) Ser ni någon situation när hjälp från allmänheten eller 

spontanfrivilliga experter kan hjälpa er organisation i allvarlig händelse eller kris? 

- Hur skulle ni vilja att en sådan hjälp upplevs av er organisation [kvalitet] 

 

3. Finns det situationer/områden där ni kan vara i behov av hjälp från individer eller grupper 

från allmänheten.  

 

 

3.1 För vilken typ av uppgift? [Crowdsourcing, Why) 

- Informationsinhämtning (t.ex. vid brist på data inom drabbat område) 

- kategorisering av inhämtad data (för att underlätta att sammanställa stora 

mängder data) 

- Kartarbete (genom t.ex. bidra med information till GIS-skikt/digitalt 

kartunderlag) 

- Urval (vid stora data/informationsmängder hjälpa till och leta fram information 

som är av särskilt vikt för krisarbetet) 

- Annat förslag? 

 

3.2 Vilka typer av personer eller grupper skulle ni helst se utförde dessa uppgifter? 

[crowdsourcing, who] 

- Delar av den drabbade befolkningen? 

- Avflyttade delar av befolkningen med språkliga och geografiska kunskaper om det 

drabbade området 

- Sociala nätverk 

- Frivilligorganisationer 

 

3.3 Hur skulle ni vilja att flödet av en crowdsourcad uppgift kom in till er organisation? 

[Crowdsourcing, What]] 

- Parallellt, enskilt arbete mellan deltagarna i crowdsourcing lösningen så att de kan 

granska varandra 

- Iterativt arbete där deltagarnas arbete bygger på andra deltagarnas arbete.  

- Riktade förfrågningar från er organisation till särskilda grupper 

(demografi/kompetens) [crowd seeding} 

- Tvåvägskommunikation mellan organisationen och deltagarna i crowdsourcing 

lösningen som är meningsfull för båda parter [crowd-feeding] 

- Passiv, enriktad avtappning av crowdsourcing deltagarnas arbete möjligen utan deras 

vetskap. [Crowd-harvesting] 

 

3.4 När skulle en crowdsourcad lösning hjälpa er organisation mest i händelse av en allvarlig 

händelse eller kris?(tänk utifrån en kris livcykel, före under och efter med de olika faserna) 

- (Exempel mikrofonhållarfas, vem vet mer, blame game utifrån medias tidslinjal osv.) 

 

3.5 Vart ser ni helst att denna typ av arbete sköts i förhållande till: 

- händelsens placering 
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- placering av de som kan deltaga i en crowdsourcing lösning (i närheten, inom Sverige, 

utomlands) 

- placering av uppgifterna, är dem digitala, eller behöver de utföras på plats 

 

3.6 Hur kan man få till en sådan fungerande crowdsourcing lösning? 

- sociala aspekter (t.ex. ledarlistor, erkännande av goda insatser, ranking utefter kvalitet) 

- teknologiska aspekter (den tekniska plattformen, lättanvänd osv) 

- organisationella aspekter (hur struktureras crowdsourcing-lösningen organisatoriskt) 

- juridiska/policy aspekter 

 

5.1 Vad ser ni att de största vinsterna hade varit?  

 

5.2 Ser du några särskilda utmaningar inför framtiden?  

 

5.3 Ser du någon särskilda framtida potential?  

 

6. Hur skulle du definiera crowdsourcing på svenska  

 

7. Något övrigt? 
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Bilaga C – Önskvärda crowdsourcing-funktioner för kommunal krisberedskap 

(enkätsvar) 
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18. Vilken typ av crowdsourcing-funktion skulle vara av 
intresse för att stärka er kommuns framtida krisberedskap- och 
hantering?
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Bilaga D – När kommuner helst vill ha stöd av en crowdsourcing funktion under en kris 

(enkätsvar) 

 


