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Abstrakt  

Denna studie är en kvalitativ fallstudie som utgår ifrån de överfall mot kvinnor som inträffade i 

centrala Östersund under februari och mars i år 2016. Syftet med studien har varit att undersöka 

motivet till varför frivilliga organisationer valt att engagera sig i nattvandringen efter överfallen 

samt hur och varför de använt sociala medier som kommunikationsverktyg för att kommunicera 

med allmänheten.  Insamlingen av empiri har skett genom semi-strukturerade djupintervjuer och 

analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk - motiv till frivillighet, medvetenhet och altruism 

samt kommunikationsprocessen, övertygelse/retorik och News Framing Theory. Motivet till att 

nattvandra har främst varit för att de frivilliga organisationerna har upplevt att det finns ett stort 

behov av att fler vuxna befinner sig på stan nattetid för att öka tryggheten och säkerheten för 

ungdomar som vistas sent ute på stan under kvällar och helger. Sociala medier har använts för att 

aktivera fler vuxna att delta i nattvandringen och påvisa vikten av hur viktigt frivilligheten allmänt 

är för att vi tillsammans ska skapa ett tryggare och säkrare samhälle för alla. I likhet med tidigare 

kriser har sociala medier konstaterats vara ett effektivt sätt att få fler frivilliga att engagera sig i 

krisen på olika sätt utifrån de resurser och kompetenser som finns att tillgå. Den forskning som har 

gjorts beträffande sociala medier som kriskommunikationsverktyg efter tidigare kriser påvisar att 

sociala medier kommer att bli ett viktigt verktyg för kriskommunikation i framtiden för att öka 

allmänhetens engagemang och frivillighet att hjälpa till under och efter kriser för att förebygga så 

att inga liknade kriser ska inträffa. 

Nyckelord: frivillighet, frivilliga organisationer, kriskommunikation, sociala medier, Östersund, 

nattvandring  
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Förord 

Vill rikta ett stort tack till alla organisationer som tagit sig tid att ställa upp för en intervju till den 

här studien. Ert deltagande har varit givande och bidragit till stor hjälp för att kartlägga hur sociala 

medier kan användas som kommunikationsverktyg under en kris. Ert deltagande har också givit en 

helhetsbild av varför ni valt att nattvandra efter överfallen mot kvinnor i centrala Östersund under 

våren 2016 samt vilken betydelse det har för samhället om vi tillsammans avvarar lite av vår egen 

fritid för att hjälpa andra ideellt för att exempelvis förebygga att risker och kriser inträffar.  

Vidare vill jag tacka min handledare Erna Danielsson som har varit en ledande och hjälpande hand 

under studiens gång. Avslutningsvis vill jag också tacka mina klasskamrater som under det här året 

har peppat mig och varit en central ledstång under utbildningen. 

Amanda Bengtsson 2016-08-06 
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1.Inledning 
Idag formar sociala medier en stor del av vårt vardagliga liv och de sprider hopp och drömmar om 

förändring i samhället. Logiken med sociala medier handlar om ett verktyg som vi själva ständigt 

utvecklar och anpassar efter samhällets olika behov, men främst handlar det om att vi har en stor 

vilja att integrera med varandra. Viljan att kunna berätta något och kommunicera ut olika budskap 

som vi alla delar är idag populärt, både i vardagen och när en kris inträffar (Stakston,2012:19,26).  

Användningen av sociala medier under en kris har ökat de senaste åren och likaså engagemanget 

från frivilliga organisationer att engagera sig när en kris har inträffat i samhället.  Effektiviteten 

och viljan med att integrera med andra människor på sociala medier har skapat en 

tvåvägskommunikation mellan frivilliga organisationer och allmänheten under en kris och har 

blivit ett viktigt element för frivilliga organisationers möjligheter att integrera och hjälpa de 

drabbade under krisen. Sociala medier gestaltas idag vanligtvis under en kris via Facebook och 

Twitter och förväntas bli en mer naturlig del av frivilliga organisationers krishantering i framtiden, 

eftersom det är ett effektivt sätt att dela information och nå ut till fler människor på en gång (Jin, 

Fisher Lou & Austin, 2014: 75).   

Flera internationella kriser som inträffat under de senaste åren har påvisat betydelsen och 

effektiviteten av kriskommunikation via sociala medier när en kris inträffat. Vid bombattentaten i 

Oslo och skjutningarna på Utöya 2011 ökade användningen av sociala medier, både bland de som 

var drabbade av krisen och befann sig i krisens centrum samt hos dom som följde krisen på distans 

(Eriksson, 2014:11). De första varningstecknen om att massakern hade inträffat och att något var 

fel kom via Twitter, Facebook och SMS (Burman, 2015:60). Likaså när Ullevåls sjukhus i Oslo 

efterlyste fler blodgivare via Twitter blev det en stor genomslagskraft på sociala medier tack vare 

att sjukhuset som myndighet var avsändaren och snabbt ökade antalet blodgivare (Eriksson, 

2014:11). Kriser i Sverige där sociala medier haft en betydande roll i kriskommunikationen är ett 

relativt nytt fenomen, men det har succesivt växt sig större, vilket vi har kunnat se i samband med 

skogsbranden i Västmanland 2014 (Civilförsvarsförbundet, 2016) och flyktingkrisen under 2015 

(säkerhetspolitik.se, 2015).  

Kriser beskrivs oftast som en prövning och utgörs av olika händelser i samhället som innefattar 

allvarliga hot och sårbarheter som sätter grundläggande värden på spel, vilket bidrar med stress 

och ovisshet på både individ-och samhällsnivå. De kännetecknas ofta som en överraskande och 
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plötslig händelse som till sin karaktär kan uppfattas som hotfull och resultera i hög osäkerhet samt 

präglas av höga krav på snabb respons från myndigheter och organisationer (Falkheimer, Heide & 

Larsson, 2009: 14-15).  

1.1 Syfte 

Ändamålet med studien är att genomföra en fallstudie utifrån överfallen mot kvinnor som inträffat 

i Östersund under februari och mars i år 2016. Syftet är att undersöka motivet till varför frivilliga 

organisationer valt att engagera sig i nattvandringen efter överfallen samt hur och varför de använt 

sociala medier som kommunikationsverktyg för att kommunicera med allmänheten. 

1.2 Frågeställning 

Studiens syfte har sammanvävts till två frågeställningar som besvaras utifrån studiens teoretiska 

ramverk: 

 Vilket motiv har de frivilliga organisationerna haft för att engagera sig i nattvandringen? 

 Hur och varför har de frivilliga organisationerna använt sociala medier som 

kommunikationsverktyg för att kommunicera med allmänheten?  

1.3 Avgränsningar 

Ett antal avgränsningar har gjorts beträffande vilken slags kriskommunikation samt frivilligt 

arbete/ frivilliga organisationer som skulle studeras. Under planeringsstadiet av studien var 

avsikten att fokusera på kriskommunikation via både sociala medier och traditionell media (tv, 

radio och tidningar) samt hur frivilliga organisationer av skilda karaktär organiseras på olika sätt 

vid en kris. Studien som helhet och dess röda tråd samt syfte skulle dessvärre bli väldigt spretigt 

om olika former av kriskommunikation behandlats i kombination med hur olika frivilliga 

organisationer organiseras vid en kris. Avgörande blev istället att göra en fallstudie och studera 

motivet till varför frivilliga organisationer valt att engagera sig i krisen samt hur och varför de valt 

att använda sociala medier som kriskommunikationsverktyg. Avgränsningar har gjorts på vilken 

specifik kris som skulle studeras utifrån studiens syfte och frågeställning, både lokalt och på 

nationell nivå. Valet föll på överfallen mot kvinnor i Östersund eftersom de inträffade i 

inledningsstadiet av studien och kändes naturligt att utgå ifrån då krisen var högst aktuellt samt 

lokalt. Vilka organisationer som valt ut och varför till studien diskuteras närmare i metodavsnittet.  
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1.4 Disposition 

Studien inleds med en bakgrund kring nattvandringen efter överfallen, presentation av de frivilliga 

organisationer som har intervjuats för studien, en kort definition av sociala medier samt centrala 

aktörer vid en kris. Studiens andra del bygger på tidigare forskning, teoretisk referensram samt 

metod. Studiens sista del består av resultat, analys, diskussion och avslutningsvis intervjuguiderna 

(se appendix).  
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2. Bakgrund  
Detta avsnitt ger en introduktion till överfallen mot kvinnor i Östersund, en kort presentation av 

de organisationer som varit med och nattvandrat, definitionen av sociala medier och frivilliga 

organisationer.  Avslutningsvis ges en presentation av centrala aktörer vid en kris och deras roll 

efter överfallen.  

2.1 Överfall mot kvinnor i centrala Östersund  

Under februari och mars 2016 har ett tiotal överfall mot kvinnor inträffat i centralen Östersund 

nattetid. Detta har skapat en stor oro och otrygghet oss allmänheten att vistas ute på stan och 

nyheten om överfallen har varit en riksnyhet som har dragit mångas blickar till sig. Vad som ligger 

till grund för att överfallen har inträffat är oklart men de har påverkat stora delar av samhället 

(Arnsäter, 2016).  

I samband med att överfallen inträffat gick polisen ut i media och uppmanade kvinnor att inte gå 

ensamma genom Östersund sent på kvällar och nätter på grund av överfallsrisken. Detta skapade 

en stor debatt i media, både i tidningar och på sociala medier, och många kritiserade polisen för 

deras uppmaning om att kvinnor inte fick röra sig själva ute på stan nattetid. Även deras utlåtande 

om att kvinnor borde stanna hemma istället upprörde många, trots  att statistiken visar att det är 

fler män som utsätts för våld på stan. Det är även osäkrare för kvinnor att befinna sig i sitt eget hem 

eftersom risken att de kan utsättas för våldtäkt och överfall av män är större där än när de vistas ute 

på stan nattetid  (Svensson, 2016).  Debatten skapade stor irritation oss många samtidigt som den 

bidrog med en stor otrygghet för allmänheten i stort. Debatten och otryggheten resulterade i att 

flera olika aktörer i form av både allmänheten och frivilliga organisationer valde att börja 

nattvandra, främst på helgerna, för att skapa en trivsammare stämning på stan samt ge trygghet och  

skapa säkerhet för alla som vistas ute sent på kvällar och nätter. Engagemanget blomstrade upp och 

uppskattades stort av allmänheten både i sociala medier och i traditionell media  (Arnsäter, 2016; 

Åsander, 2016).  

I sociala medier har engagemanget efter överfallen varit stort och både privat personer, etablerade 

frivilliga organisationer, sportklubbar med mera har varit delaktiga och delat och spridit att de är 

och har varit aktiva i nattvandringen. Det har varit mycket uppskattat från allmänheten om att inte 

bara etablerade frivilliga organisationer med fokus på krishantering har deltagit, utan också att 

sportklubbar och andra liknade organisationer som inte har sin grund i krishantering har varit med 

och nattvandrat (Arnsäter, 2016; Åsander, 2016). Även många privatpersoner har deltagit i 
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nattvandringen och i sambandet med detta har en helt ny organisation (För en goare stad) uppstått 

och som har fått allmänheten i Östersund att aktivt delta i nattvandringen (Solberger, 2016).   

2.2 Organisationerna som nattvandrat efter överfallen  

Här nedan ges en presentation av de organisationer som deltagit i nattvandringen efter överfallen, 

och som ansetts mest relevanta att intervjua för studien. Fler organisationer har varit med och 

nattvandrat, men de organisationer som nämns här är de organisationer som främst har lyfts fram i 

media för sitt engagemang efter överfallen.  

2.2.1 Röda Korset 

Röda Korsets Första hjälpen-grupp i Östersund är en del av Storsjökretsen och består av ett tjugotal 

frivilliga. Två av de större uppdragen varje år som gruppen deltar i är Storsjöyran och Storsjöcupen.  

Målsättningen för första hjälpen-gruppen är att de ska finnas på plats där många människor samlas 

och där det kan hända att någon skadas eller blir sjuk.  1 

2.2.2 Nattvandrarna Östersund 

Nattvandrarna i Östersund ingår i stiftelsen Nattvandring.nu som bildades av E.O.N och Skandia 

2008. Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, 

stödja och främja nattvandringen över hela Sverige och har som syfte och mål att värna om 

ungdomarnas bästa på ungdomarnas egna villkor och därigenom skapa dialog och förtroende. 

Nattvandrana Östersund ingår som en lokal nattvandringsgrupp, som rör sig ute på stan, söker 

kontakt, visar sig och samtalar med ungdomarna. Deras verksamhet bygger på ledorden synlighet, 

tydlighet och trygghet. 2 

2.2.3 För en goare stad 

För en goare stad bildades i samband med att överfallen mot kvinnor i centrala Östersund inträffat 

och syftet med gruppen är att människor i Östersund ska kunna känna sig trygga genom att få 

sällskap hem på natten eller när de väntar på bussen. Gruppen bygger helt på ideellt engagemang 

från vuxna och tanken med gruppen är att om man har möjlighet, kan gå en nattpromenad 

tillsammans för att synas och att under ordnade förhållande bidra till att förebygga och förhindra 

brott. 3 

                                                 
1 Röda Korset Östersund. Intervju: 23/4-2016 
2 Nattvandrarna Östersund. Intervju: 26/4-2016 
3 För en goare stad. Intervju: 6/5-2016 
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2.2.4 Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) 

Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) är i första hand en elitfotbollsklubb som under 2016 har börjat 

spela i Allsvenskan. Utanför fotbollen håller de på med andra aktiviteter i form av Kulturakademin 

(teater, dans, sång), ungdomsakademin, aktiviteter med organisationen ”Hej Främling” med 

inriktning integration och nattvandring. ÖFK är en aktiv fotbollsklubb och många gillar deras 

engagemang i Östersund för deltagande i olika aktiviteter förutom fotbollen. 4 

2.2.5 Streets of Jamtland 

Streets of Jamtland är en motorförening som startade hösten 2014 för att hålla motorintresset vid 

liv i Östersund. Föreningens syfte är att hjälpa folk att laga allt från bilar till motorcyklar samt att 

anordna olika utställningar, motorevent och cruising. 5 

2.3 Frivilliga organisationer  

Denna del ger en övergripande bild av vad frivilliga organisationer är och vilka slags karaktär av 

frivilliga organisationer som finns och kan agera vid en kris utifrån varierande uppgifter.  

Frivilliga organisationer (ideella sektorn) utgörs vanligtvis av ideella och idéburna organisationer 

som ingår i en domän som kallas för det civila samhället och är oftast vanliga medborgare som 

ställer upp med olika resurser vid en större händelse. De frivilliga organisationerna och det civila 

samhället har till uppgift att exempelvis hjälpa och stödja människor som befinner sig mitt i en 

kris. Studier visar att frivilliga organisationer formellt under en kris kan ha till uppgift att ansvara 

för en plats för att samla in nödhjälpsmaterial, nattvandra, förestå härbärgen eller städa upp efter 

en cyklon. Men de kan också ställa upp med husrum och mat, både till de drabbade och till övrig 

räddningspersonal. Exempel på frivilliga organisationer är fackföreningar, idrottsföreningar, 

religiösa samfund och kyrkor (Wijkström & Lundström, 2002: 1,4; Hashimoto 2000:16-17).  

I samband med att en större kris i samhället inträffar är det mer och mer vanligt att frivilliga 

organisationer väljer att delta i krishanteringsarbete för att vara en hjälpande hand till de ordinarie 

aktörer som verkar vid en kris. Det finns många olika frivilliga organisationer runt om i landet med 

skilda sorters kompetens inom olika områden som kan verka för att göra samhället bättre, både vid 

en kris och i vardagen. De frivilliga organisationer som finns idag kan kategoriseras på olika sätt 

och har olika uppgifter beroende på vilken specifik händelse som de deltar i. Forskaren Russel 

                                                 
4 Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK). Intervju: 20/4-2016 
5 Streets of Jamtland. Intervju: 29/4-2016  
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Dynes (Dynes & Aguirre, 1979: 72) har tagit fram en modell som beskriver fyra olika karaktärer 

av frivilliga organisationer som kan delta vid en kris och som har olika behov och kompetenser. 

Dessa fyra karaktärer är etablerade, expanderande, förstärkta och spontana organisationer/grupper 

och kan på olika sätt definieras utifrån vilken slags organisation de är och vid vilken typ av kris 

som de verkar.  

I studien har jag valt att utgå ifrån endast etablerade frivilliga organisationer samt spontan frivilliga 

organisationer/grupper då de organisationer som intervjuats för studien skildras bäst i Dynes 

(Dynes & Aguirre, 1979: 72) modell om frivilliga organisationer utifrån dessa två karaktärer.  

Emellertid har jag valt att dela in etablerade organisationer i två delar då samtliga etablerade 

organisationer som intervjuats för studien inte inriktar sig mot krishantering till vardags. 

Indelningen gör att det ska bli lättare att särskilja på de olika etablerade organisationerna och deras 

möjligheter att engagera sig i nattvandringen utifrån deras kompetens och resurser.  

2.3.1 Etablerade organisationer med inriktning krishantering 

Gary A. Kreps och Susan Lovegren Bosworth (2006:299) beskriver utifrån Dynes modell att 

etablerade frivilliga organisationer har en välfungerad organisation i samhället och verkar för 

samhället och allmänhetens säkerhet och trygghet redan innan en kris inträffar. Exempel på 

etablerade frivilliga organisationer är bland annat Röda Korset och Nattvandrarna.  Dessa 

organisationer kännetecknas av att de har i uppgift att agera när det värsta inträffar. De har i 

vardagen redan en struktur för att hantera kriser och de har även till uppgift att hantera dessa 

händelser. För dessa organisationer är kriser något som ligger inom deras normala rutiner, vilket 

gör att de har grundläggande kompetenser och resurser för att ta sig an den aktuella krisen och 

hjälpa de som har drabbats.  

2.3.2 Etablerade organisationer med andra uppgifter  

En annan typ av etablerade organisationer är de organisationer som finns innan krisen inträffar men 

som verkar inom andra områden än krishantering och säkerhet till vardags. När en kris inträffar 

kan dessa organisationer ställa upp och hjälpa till under krisen om de känner att de kan bidra med 

något bra för samhället och kan utnyttja den kompetens som de har tillvardags på ett nytt sätt (Kreps 

& Lovegren Bosworth, 2006:299). Exempel sådana organisationer är Streets of Jamtland och ÖFK.  
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2.3.3 Spontana organisationer/grupper  

Spontanfrivilliga organisationer/grupper formuleras av frivilliga medborgare när de upplever att 

det finns ett hjälpbehov som inte tillfredsställs av andra aktörer samt när de själva bedömer att de 

själva kan träda fram och bidra med något. Spontanfrivilliga söker sig oftast till händelser där deras 

närvaro inte är planerad för att erbjuda sin hjälp. De spontanfrivilliga grupperna organiserar sig i 

lösa nätverk, de tillhör ingen specifik organisation och de tar ett ansvar som ingen annan inblandad 

aktör har krävt att de ska ta och de genomför en hjälpinsats utan formella uppriktade krisplaner 

eller förberedda rutiner. De spontanfrivilliga gruppernas arbete är spontan organiserat och 

kännetecknas av samverkan mellan frivilliga medborgare med olika kompetens och resurser som 

de själva anser är behövliga för den aktuella krisen (Landgren 2011:174). 4 steg som kan användas 

för att illustrera frivilliga organisationers engagemang vid en kris och som kännetecknar deras 

åtaganden är Att identifiera ett hjälpbehov som existerar, Dra nytta av resurser som redan finns på 

plats, Skapa resurser genom improvisation och avslutningsvis Organisera genom att involvera 

flera (Landgren, 2011: 177).  

2.4 Sociala medier 

Denna del ger en definition av vad sociala medier är samt Facebook och Twitter som är de två 

kommunikationskanaler på sociala medier som främst har använts av de frivilliga organisationerna 

för att kommunicera med allmänheten efter överfallen.  

Sociala medier handlar mer om kommunikation än information (Lövik, 2015:12) och är en 

övergripande term som används för att beskriva det nya sättet att kommunicera ut på ett enkelt, 

snabbt och smidigt sätt till en eller flera personer på en gång via webbaserade applikationer. Sociala 

medier är ett bra sätt att kommunicera och hjälpa allmänheten under krisen, men det är också 

användbart för att verkligen förstå vad krisen innebär och vilka konsekvenser det har för samhället 

(Lövik, 2015:78). Sociala medier har expanderat stort under de senaste åren och idag finns de att 

tillgå över hela världen där det finns internetuppkoppling. De varianter av sociala medier som 

främst används som kommunikationsverktyg i samband med kriser är Facebook och Twitter (Jin, 

Fisher Lou & Austin, 2014: 75).  

Sociala medier är idag en guldgruva för frivilliga organisationer och kan användas till allt från att 

engagera  folk, sprida ett viktigt budskap till att förändra och/eller påverka ett specifikt ämne i 

samhället. Genom att engagera sig i olika ämne på sociala medier kan man nå ut till ett större och 
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breddare kontaktnät för att praktiskt ta tag i ämnet. Sociala medier ger en större möjlighet att 

frivilliga organisationer, allmänheten och andra organisationer kan utbyta information, erfarenheter 

och kunskaper, men framförallt integrera med varandra (Stakston, 2012:12).  

2.4.1 Facebook  

Facebook är en mötesplats där man kan kommunicera och hålla kontakten med familjen, vänner, 

kollegor etcetera och dela olika inlägg och bilder via nätet. Plattformen är ett gigantiskt nätverk av 

information och har blivit en viktig del av många människors vardag. Facebook kan ge många 

möjligheter till nöje men det kan också användas för att skapa debatter och olika 

diskussions/informationsforum för aktuella ämnen. Företag, myndigheter, frivilliga organisationer 

etcetera använder Facebook för att sprida information och kommunicera med allmänheten under 

till exempel en aktuell kris i samhället för att hjälpa och stödja (Carlsson, 2010:30-31).  

2.4.2 Twitter 

Twitter är ett informationsnätverk i realtid som kan användas för uppdatering om de senaste 

nyheterna kring olika aktuelle ämnen i samhället.  Twitter rekommenderas att användas som ett 

informationsutbyte- och kommunikationsverktyg mer än en plattform för socialt nätverk där man 

vill kommunicera med familj, vänner, etcetera mer privat. Twitter har uppmärksammats för sin 

effektivitet att spridda snabba meddelande ut till hela världen och har visat sig vara ett effektivt 

system att kommunicera med när en kris inträffar (Acar & Muraki, 2011: 393; Carlsson, 2010:165). 

2.5 Centrala aktörer som verkar för trygghet och säkerhet i samhället 

Denna avslutande del av bakgrunden ger en övergripande bild av ett antal centrala aktörer i 

Östersund som verkar för tryggheten och säkerheten i stan. De har intervjuats för studien angående 

deras involvering efter överfallen och deras samarbete med frivilliga organisationer.  

När en kris inträffar i samhället kan frivilliga organisationer på olika sätt samverka tillsammans 

med andra centrala aktörer för att hantera den rådande krisen på bästa möjliga sätt. Därför har det 

som underlag valts att ta med ett antal centrala aktörer som frivilliga organisationer kan samverka 

med och som för övrigt har det övergripande ansvaret om en kris skulle inträffa. Det svenska 

krishanteringssystemet bygger idag på ett antal centrala aktörer som har det högsta ansvaret vid en 

kris och som ska verka både före, under och efter kriser, för att dels förebygga så att de inte inträffar 

men också för att se till så att samhället ska gå tillbaks till den ”normala” vardagen som fanns i 

samhället innan krisen inträffade (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,2013:22- 23).  

Exempel på aktörer som verkar för samhällets krishantering är Polisen i Östersund, Länsstyrelsen 
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i Jämtland och Östersunds kommun. Dessa tre aktörer har kontaktats och/eller intervjuats för att få 

en översikt om de har varit involverade i nattvandringen på något sätt samt hur deras hur deras 

förhållningssätt till frivilliga organisationer och sociala medier ser ut i vardagen och under kriser.  

2.5.1 Polisen i Östersund 

Polisen är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som i närvaro av regeringen ensam bär ansvaret 

för polisens verksamhet i samhället. Idag består polisen i Sverige av sju polisregioner som har 

helhetsansvaret för polisens verksamhet inom ett specifikt geografiskt område. Ansvaret omfattar 

bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service och arbetet inom 

varje område leds av en regionpolischef. Polisen i Östersund (Jämtland) ingår i region Nord 

(Polisen, 2016).  

Överfallen mot kvinnor i centrala Östersund har varit en polisär fråga och därför har polisen i 

Östersund haft en stor roll i krishanteringen.  De har haft regelbunden kontakt och samverkat med 

Nattvandrarna Östersund och Socialtjänsten, som har varit ute och nattvandrat efter överfallen, för 

att få en överskådlig bild av hur läget på stan är. Till vardags samverkar polisen främst med 

frivilliga organisationer som Hemvärnet, främst vid försvunna personer, som de har övningar och 

utbildningar tillsammans med emellanåt. Även Röda Korset finns det ett samarbete med i form av 

utbildningar. Polisen i Östersund har generellt sätt inte varit aktiva under och efter överfallen på 

sociala medier, men ungdomspolisen i Östersund var och är aktiva på sociala medier, där de bland 

annat skriver när de är ute och patrullerar på stan. 6 

2.5.2 Länsstyrelsen i Jämtland 

Länsstyrelsen i Jämtland är en statlig myndighet som finns nära medborgarna i länet och är en 

viktig länk mellan medborgarna och kommunen samt mellan regeringen, riksdagen och centrala 

myndigheter (Länsstyrelsen i Jämtland, (2016a). Vid en kris samverkar länsstyrelsen tillsammans 

med lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle, och 

länsstyrelsens högsta ansvar är då att stödja och samordna alla inblandade aktörer i krisen. Om 

beredskapen höjs eller krig bryter ut ska Länsstyrelsen leda och samordna all civil verksamhet i 

länet och samordna arbetet med den militära verksamheten (Länsstyrelsen i Jämtland, 2016b).  

Länsstyrelsen i Jämtland har inte aktivt varit med och engagerat sig efter överfallen, till stor del för 

detta inte är den slags kris som de jobbar med till vardags, vilket också har gjort att de inte haft 

                                                 
6 Polisen i Östersund. E-mail: april och maj 2016.  
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någon samverkan med de frivilliga organisationer som deltagit i nattvandringen. Samverkan till 

vardags med frivilliga organisationer sker i samarbete med Civilförsvarsförbundet och LRF i 

krishanteringsrådet. Länsstyrelsen använder sig inte i nuläget av sociala medier i vardagen eller 

under en kris för att kommunicera med allmänheten. 7 

2.5.3 Östersunds Kommun  

Östersunds Kommun ansvarar för den mesta av samhällsservicen, så som förskola och skola, 

socialtjänst och äldreomsorg, i Östersund med omnejd. En annan viktig samhällsservice är 

krisberedskap. Krissituationer inträffar oftast oväntat och om en eventuell krissituation skulle 

uppstå, är det viktigt att kommunen har en bra krisberedskap för att kunna hantera krisen som 

inträffat. Östersunds kommun har som mål att jobba så att skador och olyckor på människor, miljö, 

hälsa och egendom ska förebyggas och minimeras. Vidare har kommunen ett verksamhetsansvar 

och ett geografiskt områdesansvar där respektive ansvarig för varje verksamhet har ansvaret både 

i vardagen och vid en kris att rikta in, prioritera och samordna åtgärder vid kriser och extraordinära 

händelser inom kommunens geografiska område (Östersunds Kommun, 2016a & 2016b).  

Östersunds kommun har inte aktivt varit involverad i nattvandringen eftersom fallet till stor del har 

varit en polisärfråga och att de frivilliga organisationerna har tagit på sig ansvaret att nattvandra. 

Däremot har kommunen efter överfallen börjat kolla på hur de skulle kunna göra en inventering av 

city med trygghetsvandringar tillsammans med polisen. Generellt sätt jobbar också kommunen 

aktivt med att skapa en tryggare miljö i Östersunds stadskärna. 8 

Till vardags finns ett visst samarbete med frivilliga organisationer. Vid exempelvis specifika 

evenemang som Storsjöyran och Storsjöcupen samarbetar kommunen med frivilliga organisationer 

som Röda Korset. Under flyktingkrisen 2015 hade kommunen ett samarbete med frivilliga 

organisationer för att ta emot flyktingar till Östersund. Men samarbetet skulle generellt sätt kunna 

bli bättre, och det är främst när det inträffar en specifik händelse som samarbete med frivilliga 

organisationer ökar. I samband med överfallen har kommunens kontakt med frivilliga 

organisationer sköts av Socialtjänsten som bland annat har samarbete tillsammans med 

Nattvandrarna Östersund. 9 

                                                 
7 Länsstyrelsen i Jämtland. E-mail: april 2016.  
8 Östersunds Kommun. Intervju: 25/4-2016 
9 Östersunds Kommun. Intervju: 25/4-2016 
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Östersunds kommun använder Facebook för kommunikation, både i vardagen och vid kriser. De 

har sett en stor spridning och effektivitet när de delat olika inlägg som har med en aktuell kris att 

göra. Exempelvis vid Cryptosporidium utbrottet 2010 10 och den senaste vattenläckan under april 

2016, uppmärksammades deras inlägg med att koka dricksvattnet innan  användning av 

allmänheten, där drygt 40 000 läste inlägget och delade det vidare. Facebook är ett användbart 

kommunikationsverktyg för kommunen, som ett komplement till den vanliga hemsidan, för att nå 

ut till flera kommuninvånare på en gång om en kris skulle inträffa.  Sociala medier är ett effektivt 

kommunikationsverktyg, men utmaningen är att nå ut till alla, även dom som inte har sociala 

medier. Det är en stor utmaning med kommunikationen vid en kris, eftersom kommunen har ett 

ansvar att nå ut till alla kommuninvånare, inte bara vissa målgrupper. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
10 MSB.  (2014).  Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011 - studie av samhällets kostnader. Tillgänglig:  

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27506.pdf (Hämtad 2016-06-22)  
11 Östersunds Kommun. Intervju: 25/4-2016  

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27506.pdf
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3. Tidigare Forskning 
Avsnittet beskriver den tidigare forskning som finns i ämnet och som valts ut som mest relevant för 

studiens syfte samt att den, tillsammans med vald teoretisk referensram och insamlad empri, 

kommer att kunna svara till den frågeställning som presenterats i inledningen.  

Tillvägagångssättet för att söka fram empiri till detta avsnitt kring tidigare forskning har stegvis 

skett genom  databaserna Primo, JSTOR, Pro Quest och EBSCOhost. Primo har använts för att 

söka både böcker och artiklar, men de övriga tre databaserna har endast använts för att söka artiklar. 

Utöver databaserna har även relevant litteratur söks fram genom att läsa igenom referenslistorna 

på ett antal av de artiklar och böcker som redan tagits fram och ansetts lämpliga för uppsatsen. För 

att söka litteratur till studien har ett antal aktuella begrepp och nyckelordkopplat till 

forskningsområdet och syftet använts.  Några av dessa är voluntary organisations, social media, 

Facebook, Twitter och crisis communication. 

3.1 Frivillighet  

Studier som entreprenören Brit Stakston (2012:27) gjort, handlar de frivilliga organisationernas 

arbete och engagemang under en kris till hundra procent om frivillighet, och vid en kris kan 

tidspressen och behovet av att få ihop frivilliga som vill och kan hjälpa till vara stor. Sociala medier 

är därför ett effektivt sätt för frivilliga organisationerna att kommunicera och möjliggör att öka 

engagemanget hos både flera frivilliga organisationer men också allmänheten att delta i 

krishanteringsarbetet. Tillgängligheten via sociala medier gör att vi idag är oberoende av tid och 

plats när vi behöver kommunicerar och för de frivilliga organisationerna kan flera möjligheter ges 

för att skapa ett ännu större engagemang och få tillgång till fler resurser som kan hjälpa till vid den 

aktuella krisen.  

Sofia Ingemansson från Givarguiden (2016) har kartlagt etablerade och spontan frivilliga 

organisationers engagemang under flyktingkrisen 2015 och beskriver att engagemanget var stort 

samt att sociala medier snabbt blev ett viktigt hjälp-och kommunikationsverktyg   för samordning 

av frivilliga krafter. På kort tid etablerades en rad olika grupper i Sverige, som samordnade olika 

resurser som behövdes för att ta emot flyktingarna. Grupperna växte i antal med många medlemmar 

och började tidigt organisera sig för att kunna bistå med olika sorters hjälp. Myndigheter och 

etablerade frivilliga organisationer hade svårigheter att starta upp sina hjälpresurser i samma takt 

som de spontana organisationerna, samtidigt som de i högre grad hade större tillgång till de resurser 

som behövdes nära till hands.  Det blev snabbt stor utmaning för de frivilliga organisationerna att 
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tillsammans samverka under krisen samt utnyttja sociala medier på bästa sätt för att kommunicera 

och hjälpa flyktingarna. Det fanns en risk att skillnaderna mellan de olika karatäkterna av frivilliga 

organisationerna skulle påverka organisationernas engagemang och möjligheter att hjälpa 

flyktingarna på grund av bland annat resurstillgång och liknade. Men allmänheten och flyktingarna 

uppskattade de frivilliga organisationernas engagemang och var otroligt nöjda med det arbetet och 

den hjälp som de olika frivilliga organisationerna gav. De lyft fram vilket otroligt bra arbete som 

de frivilliga organisationerna gjorde när de ställde upp ideellt utan kompensation, det betyder 

mycket för de som drabbats av flyktingkrisen.  

Journalisten Eva Ruderstam (2015)  beskriver i  en artikel av Nyhetstidningen INBLICK  att när 

en kris inträffar i samhället kan det låta enkelt att engagera sig som privatperson eller som frivillig 

organisation på olika sätt, men det som många glömmer bort är att det bygger helt och hållet på 

ideell basis och att man utför mycket att det ideella arbetet på sin lediga fritid. En undersökning 

som Röda Korset lät göra i samband med flyktingkrisen 2015 tillsammans med  

undersökningsföretaget Novus,  visar att 2 av 3 svenskar kan tänka sig att engagera sig frivilligt för 

att hjälpa andra människor när en kris inträffar. Detta yttrade sig inte minst på sociala medier, när 

behovet av olika slags hjälp cirkulerade runt och många var villiga att ställa upp med olika slags 

resurser och dela informationen vidare till andra, för att uppmärksamma vilken hjälp som 

behövdes. Röda Korset och Novus undersökningen visade dock att det är endast 1 av 10 svenskar 

som faktiskt gör slag i saken och engagera sig ideellt när en kris inträffar. Vanligast är att vi 

svenskar vill hjälpa barn och ungdomar samt äldre och ensamma vid en kris, däremot är vi inte lika 

intresserade av att hjälpa till på asylboende eller att stödja missbrukare. De vanligaste orsakerna 

till att vi inte engagerar oss i större utsträckning är att vi inte har tid när det väl behövs eller att 

intresset för att hjälpa andra är lågt, trots att vi är måna om att i stor utsträckning dela på sociala 

medier och vill uppmärksamma vilken skillnad vi tillsammans kan göra om vi hjälps åt när en kris 

inträffat.   

3.2 Sociala medier  

Det finns inte mycket tidigare forskning på hur svenska frivilliga organisationer har använt sociala 

medier som ett kommunikationsverktyg vid kriser eftersom det är ett relativt nytt fenomen. Den 

tidigare forskningen som har påträffats utifrån studiens syfte och frågeställning koncentrerar sig på 

tidigare kriser som inträffat under 2000-talets början och fram tills idag, där frivilliga 

organisationer har använt sociala medier för att kommunicera och hjälpa allmänheten under krisen. 
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Frivilliga organisationer som deltar i räddningsarbetet under kriser beskrivs idag främst i 

internationell litteratur från USA, Australien och Japan eftersom det ofta sker stora och omfattande 

kriser där och en stor del av räddningsarbetet under krisen utförs av frivilliga organisationer. 

Exempel på sådana kriser som inträffat är orkanen Katarina 2005 (Germain, 2010), jordbävningen 

på Haiti 2010 (Gurman & Ellenberger, 2015), H1N1virus utbrottet 2009 (Freberg, Palenchar & 

Veil, 2013) samt jordbävningen och tsunamin Tohoku i Japan 2011 (Acar & Muraki, 2011; 

Umihara & Nishikitani, 2013). Ur ett svenskt perspektiv är exempel på kriser kopplade till ämnet, 

som tidigare nämnts skogsbranden i Västmanland 2014 (Civilförsvarsförbundet, 2016) och 

flyktingkrisen under 2015 (säkerhetspolitik.se, 2015).   

Yan Jin, Brooke Fisher Liu och Lucinda L. Austin (2014:75) beskriver att i och med teknikens 

stora framgång och sociala mediers viktiga roll i vårt vardagliga liv, funkar idag sociala medier 

som en tvåvägskommunikation, där frivilliga organisationer och allmänheten använder olika 

sociala plattformar för att kommunicera med varandra under en kris. Innan sociala medier fanns 

skedde kriskommunikationen via envägskommunikation genom traditionell media, där frivilliga 

organisationer gick ut till allmänheten med information om krisen och hur de borde tänka och agera 

för att hantera den. Eyun-Jung Ki och Elmie Nekmat (2014:141) beskriver att 

tvåvägskommunikationen idag funkar som en dialog för att skapa interaktion och förutse de behov 

som båda partnerna har för att hantera krisen. Vidare beskriver Austin, Fisher Liu och Jin (2012: 

190) att sociala medier har varit till stor hjälp för att spridda snabb information ut till stora delar av 

världen på en gång och kan med andra ord definieras som den digitala online ”word-of-mouth” 

kommunikationen som fungerar som en informell kommunikationskanal, som verkar för att 

personlig information förmedlas, delas och bearbetas mellan de frivilliga organisationerna och 

allmänheten.  

Forskningen visar att vi genom sociala medier idag kan sprida ett budskap direkt ut till flera 

människor på en gång och inom ett fåtal sekunder kan vi få flera likes och flertalet kommentarer 

med exempelvis frågor som berör den aktuella krisen och hur man ska gå tillväga för att hantera 

den. Sociala medier kan också vara en plattform för att nå ut till flera människor om olika slags 

hjälp som finns att tillgå för den som är drabbade av krisen. Malin Burman (2015:60) beskriver i 

sin bok ”Efterklok på förhand – En handbok i krisberedskap" att det har visat sig att 

kriskommunikation som genomförts via sociala medier har resulterat i ett bättre rykte och 
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lindrigare krisreaktioner än den kriskommunikation som skett via traditionell media.  Det finns 

dock skillnader mellan olika grupper i samhället och i vilken grad de använder sociala medier för 

att ta till sig kriskommunikation via sociala medier. När det gäller krishantering i sociala medier 

har den störst effekt hos ungdomar i ett krisläge än hos äldre människor. Detta beror till största del 

på att det är fler av den yngre generation som har större tillgång och använder sociala medier i 

större utsträckning än den äldre generationen.  

Enligt Ki och Nekmat (2014:141) är det viktigt att kommunikationen på sociala medier under en 

kris sker på ett tydligt och effektivt sätt för att undvika missförstånd och tråkigheter. Vid ett antal 

tidigare kriser där sociala medier har använts som kommunikationsverktyg på ett felaktigt sätt har 

det uppstått effekter som har försvårat de frivilliga organisationernas arbete med att hjälpa de som 

drabbats. För att undvika missförstånd på sociala medier som i sin tur kan påverka de frivilliga 

organisationernas arbete framhåller Jin, Fisher Liu och Austin (2014:76) att det är viktigt att de 

frivilliga organisationerna erhåller etiska riktlinjer som beskriver hur deras kommunikation ut mot 

allmänheten ska formuleras. Alla ska kunna ta del av information på sociala medier korrekt och 

ingen organisation eller enskild individ ska påverkas negativt psykiskt av informationen som ges 

ut och delas. Faktorer som är viktiga att lägga lite extra krut vid för att undvika negativa 

konsekvenser vid kriskommunikation på sociala medier är hur man uttrycker sig språkmässigt. Det 

är också viktigt att man använder sig av flera språk och skriver i klarspråk så att alla målgrupper 

oavsett kultur, bakgrund etcetera förstår.   
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4. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska referensram  som har använts för att analysera det material 

som har samlats in via intervjuer och litteratursök. Avsnittet är indelat i två delar. Den första delen 

är motivet till frivillighet som generera till varför de frivilliga organisationerna valt att nattvandra.  

Den andra delen är Kommunikation, som avser att skapa förståelse för hur frivilliga 

organisationer ska tänka för att använda sociala medier som ett effektivt kommunikationsverktyg 

under en kris.  

4.1 Motiv till frivillighet  

Denna del ger en övergripande bild av motivet till frivillighet och ideellt arbete och kommer i 

resultatet och analysen generera till varför de frivilliga organisationerna valt att engagera sig i 

nattvandringen efter överfallen. Sociologen Lars Rubin (2010:5-6) beskriver att motivet till att 

engagera sig frivilligt i samhället ofta handlar om att vi upplever att det finns ett behov att hjälpa 

en eller flera människor/grupper som har det sämre ställt än oss själva. Den pågående 

samhällsförändringen gör att vi blir mer medvetna om att vi måste göra något för andra som är 

utsatta för olika påfrestningar. Vi blir också medvetna om att vi måste undvika olika risker och 

kriser som vi dagligen får uppleva live eller genom tv-rutan i våra vardagsrum, alltför att göra 

samhället tryggare och säkrare.  

4.1.1 Globalisering och risksamhället 

Den moderna tekniken har fört med sig att globaliseringen, som handlar om modernitet, utveckling 

och att förena människor med varandra,  har blivit allt viktigare och att vi ska hjälpa varandra på 

olika sätt vid en kris. Rubin (2010:7) pratar om att globaliseringen är en av de saker som idag 

påverkar oss mest om hur dagens samhälle ser ut och vad som händer runt omkring oss. Världen 

har krympt och avstånden har blivit kortare samt att informationen om olika risker och kriser i 

samhället har ökat. Inte någon gång tidigare har vi haft möjligheten att få så mycket information 

om vad som händer runt om oss i världen som vi får idag, genom exempelvis sociala medier och 

omvärldsbevakning. Det ökade informationsflödet gör att vi idag blir mer och mer medvetna om 

att det finns ett stort behov att hjälpa andra som befinner sig i en krissituation.  

Globaliseringen kopplas ofta till det som risksociologen Ulrich Beck (2000) kallar risksamhället. I 

sin bok med samma namn pratar Beck om hur dagens modernitet och samhällsförändringar 

påverkar riskernas framfart och betydelse för att en eventuell kris eller katastrof ska inträffa. Risker 

är inget nytt fenomen för oss och moderniteten och förändringen har bidragit med att den tekniska 
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utvecklingen som sker som en löpeld utvecklar nya risker som kan påverka vår vardag på olika 

sätt, inte minst för att tekniken är en viktig faktor för att det moderna samhället ska fungera. 

Globaliseringen och risksamhället påverkar vårt medvetande på många plan om vilket sårbart 

samhälle vi lever i och att vi måste agera för att göra det bättre för alla. Genom att ta tjuren vid 

hornen och kämpa för att reducera riskerna i samhället, krävs det att fler ideellt ställer upp för att 

skapa ett tryggare och säkrare samhälle för alla.  

4.1.2 Altruism och själviskhet 

Rubin (2010:12-13) beskriver att ett begrepp som ofta återkommer i samband med motivet till 

frivillighet är altruism. Ordet altruism definieras enligt nationalencyklopedin som ”att sätta andras 

intressen framför sina egna” och innebär att man får stå tillbaka för sina egna intressen emellanåt 

och ägna sig åt andra människor och deras intressen.  Det altruistiska handlandet medverkar till att 

människor kopplas samman med varandra och utgör ett socialt kitt. I ett altruistiskt beteende ingår 

strävan att göra något gott, att vilja hjälpa andra människor och att på olika sätt visa empati, med 

en önskan om att det ska ge något tillbaka i framtiden till den som engagera sig ideellt. Frivilligt 

engagemang bygger på altruism och egennytta och det är viktigt att se båda sidorna av myntet för 

att förstå innebörden med frivilligt arbete.  Ett perspektiv som Rubin (ibid) nämner som ofta ställs 

i kontrast till altruism är själviskhet då vi idag blir mer och mer individualistiska och vill få ut något 

av att hjälpa till, annars kan vi avstå.   Studier har gjorts på förhållandet mellan altruism och 

själviskhet i samband med frivilligt arbete i USA, då landet bland annat är genuint individualistiskt 

och att frivilligt arbete är omfattande där. När de amerikanska frivilliga organisationer rekrytera 

nya medlemmar, hänvisar de ofta till att deras engagemang inte bara är bra för de som blir hjälpta 

utan även de som hjälper får en stor del av kakan. En slogan som de ofta använder sig av vid 

rekrytering av nya medlemmar är : ”engagera dig tillsammans med oss, det mår du själv bra av”. 

4.1.3 Meningen med frivillighet 

Sociologen Mats Ekström (1995:177) beskriver  som Rubin att det vanligaste motivet till  att 

engagera sig frivilligt är att man vill göra nytta för andra människor. Ekström (1995:178-179) 

pratar om att det frivilliga arbetet handlar mycket om meningsfullhet i förhållandet till att göra 

något bra för andra.  Idag ställer sig många frågan om vad meningen med frivillighet egentligen är 

och vad man får ut av att engagera sig frivilligt.  Meningen med frivillighet  är ett vagt begrepp och 

som kan vägleda våra reflektioner i en viss riktning, utan att göra krav på att vara uppenbart och 

väldefinierat. Mening avser inte i första hand våra uttalade motiveringar till varför eller tidigare 
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konkreta upplevelser av enskilda handlingar.  Handlingens mening är istället relaterad till våra 

erfarenheter och känslor och har att göra med vår förståelse av olika handlingars betydelser i ett 

visst socialt sammanhang. En styrka i begreppet mening är att vi utifrån detta kan finna relationer 

mellan olika individer och sociala kontexter. Många organisationer har idag svårt att rekrytera 

medlemmar att engagera sig frivilligt, både i vardagen och vid kriser, vilket Ekström antar till stor 

del beror på det att frivilligt arbetet inte längre erbjuder något meningsfullt.  För att skapa 

meningsfullhet med att engagera sig frivilligt vid en kris är det viktigt att de frivilliga 

organisationerna lägger stor viktig vid kommunikationen och hur budskapet läggs fram om att det 

krävs fler som engagera sig.  

4.2 Kommunikation  

Denna del ger en övergripande bild av vad kriskommunikation är och hur de frivilliga 

organisationerna bör tänka vid skapandet av meddelande på sociala medier och hur deras 

meddelande uppfattas av allmänheten. Begrepp som används i denna del, för att beskriva skapandet 

av meddelande på sociala medier är  kommunikationsprocessen, övertygelse/retorik samt News 

Framing Theory.  

 

4.2.1 Kriskommunikation 

Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communicare och betyder att göra något 

tillsammans. Utformningen av kommunikation bygger på att en sändare skickar information till en 

mottagare för att uppnå ett syfte om ömsesidig förståelse och kontakt. Kriskommunikation innebär 

således att personlig kontakt i form av bland annat ett telefonsamtal eller ett Facebook inlägg skapas 

mellan exempelvis en frivillig organisation och allmänheten för att ge den bästa förutsättningen till 

bästa möjliga kommunikation under kriser (Falkheimer, Heide & Larsson,  2009:13). Trovärdighet 

är en viktig byggsten för att kriskommunikationen ska upplevas som värdefull under en kris och 

den bygger på fyra dimensioner som organisationer ska beakta när de kommunicerar med 

allmänheten. Organisationerna ska vara empatiska, pålitliga, kompetenta för sin organisation samt 

befintliga (Lövik, 2015:21).   
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4.2.2 Kommunikationsprocessen 

John Fiske (1982:12) beskriver att man kan dela in kommunikation i två delar. Den första handlar 

om kommunikation som överföring av meddelanden och inriktar sig på hur en sändare och en eller 

fler mottagare kodar och avkodar meddelanden samt hur sändaren kan använda olika kanaler och 

medier för kommunikation. Överföring av meddelanden behandlar också olika frågor som 

effektivitet och noggrannhet samt att den ser kommunikationen som en process, genom vilket en 

eller flera personer påverkar någon annans beteende och sinnesstämning om ett specifikt fenomen. 

Fiske kallar den delen för ”processkolan”, då den även bygger på att man kan se eventuellt 

misslyckande i kommunikationen och vart på meddelandets väg som misslyckandet uppstod. 

Processkolan bygger främst på samhällsvetenskapliga ämnen, som sociologi och psykologi och 

inriktar sig på kommunikationshandlingar.  

Den andra delen av kommunikation som Fiske (1982:12-13) tar upp är skapande och utbyte av 

betydelser. Denna del inriktar sig på hur meddelanden och texter får människor att samverka för 

att skapa betydelser: med andra ord hur man bemöter meddelandets budskap i praktiken och inom 

olika kulturer. Denna del av kommunikationen utnyttjar termer som beteckning och betraktar inte 

missuppfattning som ett tecken på misslyckad kommunikation, utan det orsakas oftast av kulturella 

skillnader mellan sändaren och mottagarna. Fiske kallar denna del för ”semiotik” och den bygger 

främst på lingvistik (språkvetenskap) samt humaniora och inriktar sig på kommunikationens 

funktioner att få människor att samverka genom förmedlingen av olika meddelanden och texter.  

En viktig del av meddelandeprocessen är de svar och feedback som sändaren får av mottagaren. 

Feedback handlar om överföringen av mottagarens reaktion på meddelandet tillbaks till sändaren. 

Feedback gör det möjligt för sändaren att anpassa sin insats efter mottagarens behov och gensvar 

på exempelvis sociala medier. Nackdelen med feedback via sociala medier gentemot feedback som 

ges vid kommunikation ansikte mot ansikte, är att den kan vara svår att tolka och relevansen i 

meddelandet kan vara låg. Vid kommunikation ansikte mot ansikte kan sändaren använda sin röst 

och kroppsspråk för att övertyga fler mottagare att aktivt ställa upp och agera utifrån meddelandets 

budskap. Svårare är det också att få fler att delta när man ska övertyga någon genom en skriven 

text på sociala medier. Kommunikation är A och O, oavsett om man kommunicerar via ansikte mot 

ansikte eller social media, men oavsett så måste man övertyga de som man vill nå med sitt budskap, 

för att de ska förstå innebörden och agera utifrån det och inte bara lyssna på budskapet och sedan 

slänga det i papperskorgen (Fiske, 1982:34-35).  
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4.2.3 Övertygelse/Retorik 

Kommunikation bygger på övertygelse – varför vi måste utföra olika grejer och hur fler kan sluta 

upp och hjälpa till. Ett annat ord för övertygelse är retorik som definieras som ”konsten att 

övertyga” eller ”konsten att på bästa sätt uttrycka något som ska sägas i en viss situation”. Retoriken 

bygger på olika steg som ska leda allmänheten till en viss övertygelse, där det första steget bygger 

på att fånga allmänhetens intresse. Det sker genom att försöka väcka allmänhetens uppmärksamhet, 

lust, välvilja och intresse för det avsändaren har att säga. Nästa steg handlar om att ge bakgrund till 

förslaget för att förbereda allmänheten mentalt och känslomässigt. Allmänheten kan då få en 

överblick och sätta sig in i ämnet vilket skapar ett förtroende hos sändaren, och därefter ge en input 

till allmänheten att engagera sig i frågan och delta aktivt för att nå målet, som exempelvis en 

tryggare och säkrare stadskärna (Carlsson & Koppfeldt, 2008:92). 

Retoriken kan användas på tre sätt för att man ska övertyga någon om ett viktigt budskap. Det 

första sättet är Etos som handlar om att man övertygar med hjälp av sin egen personlighet och 

karaktär (Carlsson & Koppfeldt, 2008:72). Det andra sättet är Logos som handlar om att styra och 

forma en tanke som sedan ska implementeras i praktiken och det tredje och sista är Patos som 

handlar om att väcka känslor kopplat till det aktuella ämnet (Carlsson & Koppfeldt, 2008:78). 

Lars Palm och Sven Windahl (1989: 23-24) pratar dock om att det inte bara räcker med effektiv 

kommunikation och övertygelse för att mottagarna ska snappa upp meddelandet som sändaren har 

skickat iväg. Det kräver också en utmaning av vårt beteende och en aha-upplevelse för att verkligen 

förstå meddelandets budskap. Enligt Palm och Windahl (1989:25-36) finns det en klassisk formel 

som kan användas för att utmana vårt beteende och förstå innebörden i meddelandet på ett effektivt 

sätt. Denna formel kallas för AIDA och står för Attention (uppmärksamhet), Interest (intresse), 

Desire (önskan) och Action (handling) och formeln kan beskrivas som en process med 8 steg.  

1. Uppmärksammar: Detta steg handlar om att mottagaren upptäcker meddelandet och 

identifierar vilken som är sändare till meddelandet.  

2. Visar intresse: Detta steg handlar om att mottagaren börjar intresserar sig för meddelandet och 

dess innehåll.  

3. Förstå VAD: Detta steg handlar om att mottagaren börjar förstå vad han förväntas göra eller 

avstå ifrån utifrån meddelandets budskap.  
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4. Accepterar VARFÖR: Detta steg handlar om varför mottagaren ska involvera sig i 

meddelandets budskap och ändra sin attityd i riktning mot vad sändaren vill.  

5. Förstår HUR: Detta steg utgår ifrån VAD och VARFÖR och hur man ska gå tillväga för att i 

praktiken utföra meddelandets budskap.  

6. Minns information: Detta steg handlar om hur meddelandet är utformat så att mottagaren 

kommer ihåg meddelandets budskap.  

7. Återkallar information: Detta steg handlar om att meddelandet måste finnas tillgänglig även 

efter att meddelandet har sänts ut, exempelvis genom att mottagaren sparar ner det till sin egen 

dator, telefon, etcetera.  

8. Belöning: Detta steg handlar om belöning som utlovas om mottagaren har utfört det budskap 

som sändarens meddelade hade.  

4.2.4 News Framing Theory  

För att omfatta effektiv kommunikation och övertygelse i  ett meddelande på sociala medier för att 

fånga allmänhetens intresse kan exempelvis frivilliga organisationer använda sig av teorin News 

Framing Theory. Teorin handlar om att sändaren utifrån ett meddelandes begränsningar ska väcka 

uppmärksamhet hos mottagaren om att det finns ett specifikt problem som behöver lösas och vilka 

resurser som finns att tillgå för att lösa problemet. Ur ett sociologiskt perspektiv handlar News 

Framing Theory om bland annat mänsklig interaktion, analys av sociala problem och  att få 

mottagaren insatta i ett aktuellt problem genom kriskommunikation.  Teorin kan användas 

exempelvis genom att använda sociala medier för att få kontakt med allmänheten och övertyga 

dom att det finns ett problem som behöver lösas och hur de kan engagera sig för att lösa problemet 

tillsammans med frivilliga organisationer, myndigheter, etcetera. News Framing Theory är en 

flexibel teori och kan med andra ord rama in flera sändares meddelanden via sociala medier för att 

de mer precist ska nå ut till fler människor och visa varför budskapet är viktigt att uppmärksamma 

och intressera sig för. News Framing Theory är teori som kan användas för att uppmärksamma fler 

människor att engagera sig mer frivilligt i samhällsfrågor som ständigt är aktuella och där det 

behovet av fler frivilliga är stort (Sellnow & Seeger, 2013:140,142).  

 

 

 

 



28 

 

4.3 Sammanfattning av teoriavsnittet  

Teori avsnittet är indelat i två delar. Den första delen inriktar sig på motiv till frivillighet och bygger 

på altruism som handlar om att man avsätter en del av sin egen fritid för att hjälpa andra. Det 

altruistiska beteendet kräver bland annat att det finns en mening med frivilligheten för att vi 

frivilligt ska hjälpa andra exempelvis vid en kris. Den andra delen beskriver innebörden med 

kommunikation och ger en definition av begrepp som är viktiga att tänka på när man ska skapa 

meddelande på exempelvis sociala medier som ska väcka allmänhetens intresse för att vara med 

och aktivt delta i aktuella ämnen i samhället. För att öka allmänhetens intresse krävs det att 

meddelanden som vi sänder ut övertygar och ramar in det budskap som vi vill nå ut med för  att få 

fler att aktivt engagera sig, detta kan man göra med hjälp av teori News Framing Theory.  
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5. Metod 
Avsnittet beskriver vilken metod som har använts i studien, insamling av empiri och 

urvalsprocessen för att hitta lämpliga respondenter. Därefter följs avsnittet upp av intervjuer, 

analysmetod, etik samt metodproblematik.  

5.1 Kvalitativ metod   

Studien är skapad utifrån kvalitativ metod. Syftet med kvalitativ metod är ”… att förstå ämnen 

från levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2009:39) 

och används för att studera ett socialt fenomen och dess kontext samt få en förståelse om hur aktörer 

upplever och tolkar fenomenen i samhället. För att samla in data vid kvalitativ metod används till 

stor del olika intervjuformer, vilka kännetecknas av ett samtal mellan forskare och personen som 

intervjuas. I samtalet skapas ny fakta och kunskap mellan de båda partnerna som sedan kan 

användas för att presentera ett resultat som uppnår forskarens syftet med studien (Kvale & 

Brinkmann, 2009:33-34).   

Ur ett ontologiskt och epistemologiskt perspektiv kommer studien att fokusera utifrån idealismen. 

Idealismen handlar om medvetenhet och integration med andra människor (May, 2001:24-25), 

vilket är viktigt i frågan om att hjälpa människor under en kris.  Utifrån den kommunikation som 

sker på sociala medier skapas ett förhållande mellan tänkande och verkligheten, där vi är medvetna 

om vad som händer och vad som borde göras, men där steget från att skriva på sociala medier om 

att man är med och deltar i nattvandringen till att man aktivt gör det i verkligheten är stort. Denna 

studie kommer att utgå ifrån idealismen, då syftet med studien är att söka förståelse för de frivilliga 

organisationernas motiv till att nattvandra samt deras användningsområde med att använda sociala 

medier som kommunikationsverktyg för att få fler vuxna att nattvandra.  

Studien kommer, som tidigare nämnts, att bygga på en kvalitativ fallstudie. Tanken med en 

kvalitativ fallstudie är att man studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext i en mer 

djupgående undersökning och använder frågor som ”Hur?” och ”Varför?”. Ett teoretiskt ramverk 

är en vägledning när man genomför datainsamling och analys i en kvalitativ fallstudie. Teorin kan 

organisera och kategoriserar det empiriska material man samlar in samt vara till hjälp för att hitta 

ett mönster samt förklaring till det aktuella fall som studeras (Bryman, 2011:74-75).  Således 

kommer studien att ha en induktiv ansats där empiri går före teorin för att hitta ett samband till 

varför de frivilliga organisationerna valt att nattvandra och varför och hur sociala medier har 

använts som kommunikationsverktyg. Induktiv ansats utgår ifrån empirin från ett antal enskilda 
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fall och vidmakthåller att upptäcka ett samband som observerats utifrån hur fallen tolkats och 

analyserats efter empiriinsamlingen. Exempel på detta är om man observerar att det finns en vit 

svan vid dammen i parken, och sedan ser en till, och en tredje och därefter en fjärde vit svan. Utifrån 

en induktiv ansats kan man således dra en slutsats om att ”alla svanar är vita” (Alvesson & 

Sköldberg,2008:54,56) .  

5.2 Semistrukturerade djupintervjuer  

Intervjuguiden (se appendix) som används i intervjuerna bygger på öppna och semistrukturerade 

frågor.  Semistrukturerade frågor innebär att frågorna konstrueras så att samma frågor kan ställas 

till alla respondenter oavsett intervjuform och intervjutillfälle och används för att studien ska kunna 

utökas i framtiden av undertecknad eller andra forskare om behovet finns (Kvale & Brinkmann 

2009:139–140).  Djupintervjuer handlar i korthet om att två personer möts (forskaren och 

respondenten) och samtalar om ämnen som kan öppna upp för en möjlighet till relation där båda 

personerna kan relatera ämnet till sig själv och hur de förhåller sig till det i sin vardag. Genom 

djupintervjuer vill forskaren fånga upp personliga aspekter hos respondenten och studera om 

identitet, tidigare kunskap och erfarenhet, värderingar, kultur, etnicitet eller likande kan kopplas 

till respondenters svar om ämnet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 40-41). När man använder 

sig av djupintervjuer är det viktigt att man är väl förbered inför intervjuerna genom att vara påläst 

om ämnet som ska studeras. Detta är viktigt att tänka på dels för att intervjuerna ska bli mer 

trovärdiga och vara givande för både forskaren och respondenterna samt dels för att forskaren ska 

kunna svara på eventuella frågor om ämnet som respondenterna ställer under intervjun (Svensson 

& Ahrne, 2011:27).  

Avsikten med att använda semistrukturerade djupintervjuer i denna studie var för att få en djupare 

förståelse kring de frivilliga organisationernas motiv till att delta i nattvandringen efter överfallen 

och varför och hur de valde att kommunicera via sociala medier. Intervjuguiden för studien är 

skapad utifrån tidigare kunskap och forskning kring frivilliga organisationer, sociala medier och 

kriskommunikation samt utifrån uppsatsens syfte, frågeställning och fallet som studien utgår ifrån.  

Avsikten med intervjuguiden är att frågorna ska var öppna, enkla och raka med stor frihet till 

egentolkning hos de frivilliga organisationerna utifrån deras användning och möjlighet att använda 

sociala medier som ett kommunikationsverktyg vid en kris.  
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5.3 Urval för intervjupersoner 

Urvalsprocessen har utgått ifrån vilka frivilliga organisationer och grupper som har lyfts fram i 

media som har engagerat sig i nattvandringen efter överfallen mot kvinnor i Östersund och som jag 

sett som mest relevanta utifrån studiens syfte och frågeställning. De frivilliga organisationerna som 

jag har varit i kontakt med och som nämnts tidigare i studien är Nattvandrarna Östersund, 

Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK), Streets of Jamtland, För en goare stad och Röda Korset. Jag 

kontaktade även frivilliga organisationen Hej Främling12 som deltagit i nattvandringen och som 

arbetar med att ta emot flyktingar och skapa en relation för en positiv inställning till integration i 

samhället, men de hade tyvärr inte möjlighet att delta under studiens tidsram. Utöver detta har jag 

även kontaktat statliga organisationer som har en viktig roll i samhället när en kris inträffar, för att 

höra om och hur deras organisation har varit involverade i krishanteringsarbetet i samband med 

överfallen mot kvinnor i Östersund samt hur deras relation till frivilliga organisationer och sociala 

medier ser ut till vardags och/eller under en kris. Dessa organisationer är Polisen i Östersund, 

Östersunds Kommun och Länsstyrelsen i Jämtland. Kontakt med de frivilliga organisationerna togs 

i första hand via mail och/eller sociala medier och övriga aktörer kontaktades via mail.  

5.4 Genomförande av datainsamling  

Genomförandet av datainsamling har skett genom semistrukturerade djupintervjuer med etablerade 

och oetablerade frivilliga organisationer, föreningar som till vardags har andra ansvarsområden än 

krisberedskap samt samhällsviktiga organisationer som har en betydande roll i samhället när en 

kris har inträffat. Intervjuerna har genomförts i välkända lokaler för respondenterna eller i 

anknytning till campus, Mittuniversitetet Östersund där stor frihet för respondenterna har funnits 

för att välja plats och tid för intervjun. Snittiden för intervjuerna var cirka 40 minuter, där den 

kortaste var cirka 20 minuter och den längsta 50 minuter. Totalt har sex djupintervjuer utförts. Av 

de sex djupintervjuer har organisationerna representerats av en manlig representant, förutom vid 

intervjun med Röda Korset där organisationen representerades av två representanter varav en var 

kvinnlig representant. Fem av intervjuerna är utförda med frivilliga organisationer och den sjätte 

är utförd med Östersunds kommun. Kontakt med Länsstyrelsen och Polisen i Östersund har skett 

via mail då det har varit svårt att hitta en tid eller rätt representant som kunde besvara mina frågor 

inom ramen för den tid som studien skrivits.    

                                                 
12 Hej Främling. (2016). Tillgänglig: http://www.hejframling.se/#hejframling (Hämtad: 2016-06-22).  

http://www.hejframling.se/#hejframling
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Samtliga intervjuer inleddes med en kort förklaring till varför studien görs och målet med studien, 

informerat samtycke och om respondenterna hade några frågor kring upplägg av intervjun, studien 

etc. Respondenterna fick även ett eget exemplar av intervjuguiden, så att de kunde få en överblick 

av vilka frågor som skulle ställas under intervjun.  

Alla intervjuer har spelats in med mobiltelefon och varje intervju har transkriberats och noggrant 

lyssnats igenom ett flertal gånger. Transkriberingen är till för att underlätta och göra en mer 

noggrann analys av vad respondenterna sa i intervjuerna samt att tillvägagångssättet bidrar till att 

vi minns bättre eventuella begränsningar och omedelbara tolkningar av ämnet som intervjuerna 

behandlar. Nackdelen med transkribering är att det kan vara tidskrävande och man får många 

utskrifter vart efter som ska läsas igenom (Bryman, 2011:428-429). Intervjuerna har i sin helhet 

ordagrant skrivits ut vartefter det har genomförts och transkriberingen har skett i anslutning till 

intervjuernas genomförande, vilket vill säga samma dag eller näst kommande dag. Utskrifterna 

från transkriberingen har tematiserats och ligger till grund för resultatet och analysen.  

Utöver de intervjuer som har genomförts för studien har även en sökning i lokaltidningarna 

Länstidningen (LT) och Östersunds Postens (ÖP) nyhetsarkiv på deras webbsidor genomförts. Alla 

artiklar som har genererats till överfallen har lästs igenom, dels för att jag skulle bli mer insatt i 

överfallen överlag och men också för att hitta användbart material till studiens bakgrund. 

Tidsspannet för dessa artiklar är februari-april 2016. Vidare har jag även läst igenom de frivilliga 

organisationernas Facebook sidor/grupper för att se vilken typ av information som organisationerna 

har delat med sig av i sina inlägg samt se den spridning som organisationerna beskrivit har skett på 

sociala medier när de delat olika inlägg om sin medverkan i nattvandringen.  

5.5 Analysmetod 

För att få fram ett användbart resultat av intervjuskrifterna har meningskoncentrering och 

tematisering gjorts. Tematisering innebär att man läser igenom utskrifterna flera gånger och skapar 

olika teman utifrån vanligt förekommande meningar eller ord i intervjuerna samt likheter eller 

olikheter i respondenternas uttalande  (Bryman, 2011: 529, 551). Jag började med att läsa igenom 

varje utskrift var och en för sig för att få ett helhetsintryck av det insamlade datamaterialet. Därefter 

läste jag igenom varje utskrift mer noggrant och antecknade stödord samt markerade ord, meningar 

och stycken som var mest förekommande i intervjuerna och som relaterade till studiens syfte och 

frågeställning. Nästa steg blev att korta ner varje relevant mening och stycken till mindre meningar 
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och ord, som jag sedan kunde använda för att skapa specifika teman, som analysen och resultatet 

grundar sig på. De två teman som har tagits fram utifrån de ”HUR” och ”VARFÖR” frågor som en 

fallstudie i grunden bygger på, vilket i detta fall är nattvandringen på stan efter överfallen mot 

kvinnor i centrala Östersund. Det första temat är Nattvandringen där jag har lagt fokus på motivet 

till varför de frivilliga organisationerna valt att delta i nattvandringen och det andra temat är Sociala 

Medier som fokuserar på hur och varför sociala medier har använts som kommunikationsverktyg. 

Utifrån de två teman har underrubriker skapats utifrån vad som har varit mest framträdande i 

intervjuerna.  

5.6 Etik  

Det finns flera etiska aspekter man ska ta ställning till vid genomförandet av kvalitativa studier. De 

etiska aspekterna används för att beskriva att alla individer som deltar i någon slags forskning ska 

skyddas från att ta skada eller på annat vis fara illa till följd av forskningen. Alla respondenter ska 

inför intervjun bli korrekt informerade om studiens syfte och upplägg, varför studien görs, 

upplägget av intervjun, risker och fördelar med att delta i studien  samt vad som händer med 

inspelat material och vilka som kommer att få ta del av studien (Vetenskapsrådet 2002:5-6). Inom 

ramen för svensk forskning brukar fyra etiska aspekter användas för att säkerställa så att enskilda 

individer som deltar i studien inte på något sätt ska påverkas negativt av studiens resultat. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002: 7-14) är dessa fyra aspekter:    

 Informationskravet som innebär att forskaren ska informera respondenterna om deras uppgift i 

studien, vilka villkor som gäller för deras deltagande samt att deltagandet är frivilligt och att de 

kan när som helst välja att avbryta sin medverkan.   

 Samtyckeskravet som innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma om de vill 

medverka i studien eller inte.   

 Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om alla respondenter i studien ska vara 

fullständig konfidentialitet och alla eventuella personuppgifter som samlas in för 

bakgrundsfakta ska sparas oåtkomligt för obehöriga.   

 Nyttjandekravet som innebär att  insamlade uppgifter om respondenterna i studien inte får 

användas eller utlånas till annat än för det aktuella forskningsändamålet.     

I denna studie har dessa fyra etiska aspekter funnits i åtanke vid genomförandet av studien, blandat 

annat genom den information som respondenterna har fått ta del av vid kontakt och intervjutillfälle. 
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De etiska aspekterna har varit viktiga att belysa eftersom studien grundar sig på ett aktuellt ämne 

som berör många människor med olika identitet och religioner.  Respondenterna gavs möjlighet att 

ställa frågor kring studien och/eller intervjun och de fick information om att de kunde avbryta sitt 

deltagande i studien när som helst under studiens gång.  

Avslutningsvis har jag lagt vikt vid att respektera respondenterna som anonyma och endast 

benämnt dom vid den frivilliga organisation som de representerar. Redan vid kontakt och förfrågan 

om organisationerna ville ställa upp för en intervju berättade jag att de var frivilligt att ställa upp 

och att de fanns möjlighet att dra sig ur när som i studien om de inte vill vara med mer. Likaså 

informerade jag organisationerna vid varje intervjutillfälle om att deras deltagande i studien är 

högst frivilligt och de fick samtliga läsa in sig på syftet, grunden till studien samt på frågorna innan 

vi startade intervjun, för att de skulle ha möjlighet att påverka samtalet och prata fritt utifrån deras 

medverkan i nattvandringen efter överfallen och deras användning av sociala medier.  

5.7 Metodproblematik 

Denna del lyfter fram problematiken som har varit särskilt framträdande och som påverkat 

utförandet av studien och dess slutresultat.  

Det har inte funnits någon problematik att hitta respondenter till studien, då de som tillfrågats har 

blivit uppmärksammade i media efter sitt engagemang efter överfallen och varit lätta att få tag i. 

Alla respondenterna har varit positiva till att ställa upp för en intervju, eftersom de anser att det är 

av största viktigt att lyfta fram att det behövs fler nyktra vuxna på stan för att öka både ungdomar 

och övrigas säkerhet på stan nattetid. Problematiken med intervjuerna har varit att hitta en tid som 

passat för båda parter, men inget som i slutändan har påverkat slutresultatet av studien i stort.  Hade 

dock föredragit att göra alla intervjuer ansikte mot ansikte, då de intervjuer som fördes via mail 

kort och gott bara byggde på att besvara de frågor som ställdes utifrån intervjuguiden (se appendix) 

och inte blev så djupgående om organisationernas verksamhet och involvering efter överfallen som 

det blev med de organisationer där intervjuer gjordes ansikte-mot-ansikte.   

Den största problematiken har varit att få till studiens syfte och frågeställning i den mån att de 

relaterat till studiens teoriram, tidigare forskning samt slutresultat.  Då jag som person vill få med 

allt och lite till, har det varit svårt att begränsa sig och välja ut de bästa delarna av det material som 

jag fått fram i intervjuerna. Det har varit mest framträdande vid förfogandet av syfte och 

frågeställning då jag upplevde att de inte riktigt passade till det material som jag fått fram av 
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intervjuerna och därav har de ändrats efter transkribering och sammanställning av intervjuerna för 

att mer precist förklara vad jag vill undersöka med studien utifrån det resultat som jag fått fram. 

Nytt i syfte och frågeställning samt teoretisk referensram och resultat och analys är vilket motiv 

som de frivilliga organisationerna hade för att de valde att delta i nattvandringen efter överfallen, 

då det var en av de mest framträdande sakerna som togs upp i alla intervjuer med de frivilliga 

organisationerna. Det som har tagits bort i syfte och frågeställning är vilka eventuella hinder som 

organisationerna upplevde med att kommunicera via sociala medier med allmänheten. Detta togs 

bort då organisationerna inte upplevde att det fanns några direkta hinder och därav inte gav 

tillräckligt med material för att få ihop ett tillräckligt stort resultat och analysavsnitt.  På grund av 

att syfte och frågeställning ändrats har det tagit lite längre tid att skriva om och ändra studien för 

att sedan relatera till det teoretiska ramverket, tidigare forskning samt resultat och analys alltför att 

få ihop en fulländad studie. Slutresultatet av studien har blivit mycket bättre av att den fått sig en 

uppfräschning av syfte och frågeställning, vilket underlättar för den som läser studien att hänga 

med och förstå vad den handlar om.  
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6. Resultat och Analys 
I denna studie har jag undersökt hur etablerade och spontana frivilliga organisationer använt 

sociala medier som kommunikationsverktyg för att kommunicera med allmänheten efter överfallen 

mot kvinnor i centrala Östersund. I resultat och analysavsnittet redovisas empirin från intervjuerna 

och kopplar det till vald teoretisk referensram i studien för att få en helhetsbild av de frivilliga 

organisationernas engagemang i samband med nattvandringen och deras användning av sociala 

medier som kommunikationsverktyg.  

Resultat och analys är sammanvävt i ett och samma avsnitt för att det ska vara lättare att koppla 

samman empirin från intervjuerna med den valda teoretiska referensramen och studiens syfte.  

Avsnittet är uppbyggt utifrån två huvudteman, Nattvandringen och Sociala medier och bygger på 

ett antal underrubriker samt ett axplock av citat från intervjuerna.  

6.1 Nattvandringen 

I den här delen besvaras studiens första fråga om vilket motiv som de frivilliga organisationerna 

haft för att de engagerat sig i nattvandringen efter överfallen. I denna del tas också upp 

problematiken med att få fler att engagera sig frivilligt och nattvandra samt organisationernas egen 

syn på betydelsen av att göra något lite för andra som är stort för samhället.  

6.1.1 Motivet till att organisationerna nattvandrat  

De frivilliga organisationernas främsta motiv till att de valde att nattvandra efter överfallen har 

varit att de har sett att det behövs ett större behov av vuxna på stan och att flertalet ungdomar 

känner sig tryggare om det finns vuxna i närheten. Utifrån kontinuerligt informationsflöde och 

nyhetsrapportering om överfallen i media och en uppfattning om att det fanns något som måste 

göras för att minska antalet överfall ansåg de frivilliga organisationerna och allmänheten att det 

fanns ett hjälpbehov som de bedömde att de kunde träda fram och ta tag i. Den spontana gruppen 

”För en goare stad” skapades för att göra fler vuxna medvetna om att det fanns ett behov av fler 

vuxna på stan som aktiverade sig att gå en kvälls-/nattpromenad tillsammans. Motivet var för att 

synas och att under ordnade förhållande bidra till att förebygga och förhindra brott och minska 

riskerna för att inte fler skulle utsättas för överfall (Rubin, 2010:5-7; Landgren, 2011:174).  

”För 10 år sedan var det mycket vuxna ute på stan som fanns där som ett stöd för ungdomarna, nu 

är det inga vuxna på stan” (För en goare stad) 
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Utifrån den irritation och debatt som skapades i media i samband med polisens utlåtande om att 

kvinnor borde stanna hemma på grund av överfallsrisken på stan, trots att risken är större att 

kvinnor utsätts för våld i sitt egna hem (Svensson, 2016), gjord även att de frivilliga 

organisationerna valde att nattvandra för att ta ställning till våldet mot kvinnor. Genom 

nattvandringen ville de belysa att alla har rätt att vistas ute i samhället utan att på något sätt utsättas 

för våld i form av överfall eller liknande. ÖFK valde efter polisens utlåtande om att kvinnor borde 

stanna hemma och inte vistas själva ute på stan nattetid att tillsammans med andra organisationer 

nattvandra för att öka tryggheten på stan och ta ställning till våldet mot kvinnor, eftersom deras 

egen organisation till största del består av män.  

”Både spelare, ledare och anställda från ÖFK har deltagit i nattvandringen. Vårt gemensamma 

syfte var att föreningen skulle skapa trygghet och ta ställning till våldet mot kvinnor, till stor del 

för att det är män  som har ett särskilt ansvar till det som har hänt. Därför vill vi genom 

nattvandringen visa att det inte är okej att överfalla eller misshandla någon” (ÖFK).  

Motorföreningen Streets of Jamtland valde att delta för att minska och sätta stopp för överfallen 

genom att ställa upp med sina bilar och köra hem tjejer säkert och gör en bra sak för deras 

medmänniskor.  

”Vi kände att vi måste göra något åt saken. Det vi är bra på är att köra bil och då kände vi att vi 

kan erbjuda folk skjuts för att komma hem säkert” (Streets of Jamtland).  

Röda Korsets första hjälpengrupp, som till vardags är ute på olika event och likande, främst i 

sjukvårds syfte, kände att de också ville göra en bra sak för samhället och deltog i nattvandringen 

för att finnas till om någon skulle skada sig eller för att finnas där till hands som ett psykosocialt 

stöd och en trygghet.  

Nattvandrarna i Östersund, som har till uppgift att nattvandra även till vardags, fick en betydande 

roll efter överfallen och organisationerna som ÖFK och Hej Främling nattvandrade under  deras 

regi. Tillvardags när de nattvandrar, samarbetar Nattvandrarna Östersund med socialtjänsten, 

Uppsökandetemat och ungdomspolisen. De har även ett bra samarbete med Röda Korset när de är 

ute och försöker även att föra en dialog och stämma av med övriga organisationer som deltar. 

Samverkan mellan de frivilliga organisationer som deltar i nattvandringen är viktigt ifall att de 

skulle inträffa något större. Samverkan i samband med överfallen skedde genom kontinuerlig 
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kontakt och avstämning om hur läget var när de möttes på stan och vid gemensam samling för fika, 

etcetera.  

”Vi har nu ett bra samarbete med Röda Korset och vi jobbar även ihop med Krokoms Kommuns 

nattvandrare och socialtjänsten i Krokom. Vid Storsjöyran kommer dom in till oss och hjälper till. 

Vi provar och mobilisera oss på flera plaster för samverkan” (Nattvandrarna Östersund).  

Genom den moderna tekniken och globaliseringen spred sig nyheten snabbt om överfallen mot 

kvinnor i Östersund över hela landet och många blev informerade och medvetna om att överfallen 

inträffat samt att något måste göras för att inte fler överfall skulle inträffa. I samband med att 

organisationerna var ute och nattvandrade de två första helgerna uppmärksammades även deras 

engagemang på olika sätt i media.  Organisationerna lyftes fram i lokal media som Länstidningen 

och Östersunds Posten, men även i riksmedia som Aftonbladet13, Dagens Nyheter14och TV4:s 

Nyhetsmorgon15 för deras engagemang.  

”Vi är en ganska liten organisation, men nu har vi synts ganska mycket i media. Det har inte bara 

varit Östersunds Posten och Länstidningen som har uppmärksammat att vi har varit med och 

engagerat oss, även Aftonbladet och TV4 Nyhetsmorgon har kontaktat oss – det blev stort” (Streets 

of Jamtland) 

Som organisationerna uttrycker det har deras motiv till nattvandringen främst varit att de upplevt 

att det finns ett behov av att fler vuxna ska befinna sig ute på stan nattetid, främst under helger och 

kvällar för att exempelvis vara ett stöd och en trygghet för ungdomar. De har också blivit mer 

medvetna om att något måste göras för att reducera överfallsriskerna och öka tryggheten och 

säkerhet för att alla ska kunna vistas ute i samhället utan att känna otrygghet och rädsla. Samtliga 

organisationer var med och nattvandrade de första två helgerna efter överfallen. Nattvandrarna 

Östersund, För en goare stad och Röda Korset har i den mån det gått haft frivilliga som ställt upp 

och nattvandrat fler helger under våren och tillsammans med de andra organisationerna strävar de 

                                                 
13 Aftonbladet. (2016). Tillgänglig: 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/ostersundfk/article22405963.ab Hämtad: 2016-06-

10 
14 Dagens Nyheter. (2016). Tillgänglig: http://www.dn.se/sport/fotboll/allsvenska-spelare-nattvandrar-i-ostersund/ 

Hämtad 2016-06-10 
15 TV4 Nyhetsmorgon. (2016). Tillgänglig: http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/v%C3%A5ldsv%C3%A5gen-

mot-kvinnor-s%C3%A5-%C3%A4r-l%C3%A4get-i-%C3%B6stersund-inf%C3%B6r-helgen-3299289 Hämtad: 

2016-06-10  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/ostersundfk/article22405963.ab
http://www.dn.se/sport/fotboll/allsvenska-spelare-nattvandrar-i-ostersund/
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/v%C3%A5ldsv%C3%A5gen-mot-kvinnor-s%C3%A5-%C3%A4r-l%C3%A4get-i-%C3%B6stersund-inf%C3%B6r-helgen-3299289
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/v%C3%A5ldsv%C3%A5gen-mot-kvinnor-s%C3%A5-%C3%A4r-l%C3%A4get-i-%C3%B6stersund-inf%C3%B6r-helgen-3299289
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efter att försöka hålla nattvandringen vid liv framöver, inte minst för att inte fler överfall ska 

inträffa. Organisationerna är eniga om att det är synd att det ska behöva inträffa en kris för att man 

ska få en insikt i vilka problem som finns i samhället och som man måste ta tag i. Otrygg och 

osäker miljö på stan nattetid förekommer på flera platser i Sverige och inte bara i Östersund. 

Dessvärre har Östersund som stadskärna upplevs som mer otryggt och osäkert att vistas i nattetid 

efter överfallen och flera ungdomar önskar att det finns fler vuxna på plats som ett tryggt och socialt 

stöd som man kan vända sig till om något skulle inträffa.   

6.1.2 Problematiken med att få fler att nattvandra 

Det är många som via sociala medier har uppskattat de frivilliga organisationernas engagemang för 

att de varit ute och nattvandrat. Allmänhetens positiva beteende och glada tillrop har varit 

drivkraften för att många av de frivilliga organisationerna valt att fortsatta att genomföra 

nattvandringen i den mån som det funnits resurser. Under våren och sommaren förekommer ett 

flertal större helger, bland annat Valborg och studenten, där fler ungdomar och mer folk i stort 

förväntas vistas mer på stan nattetid, vilket göra att flera av organisationerna kommer att vara ute 

och nattvandra vid dessa helger. Det kommer ligga stort fokus på sociala medier att få fler nyktra 

vuxna att delta i nattvandringen. Många vuxna har visat intresset på sociala medier att de vill och 

ska vara med och nattvandra någon helg. Tyvärr har flertalet röster som erbjudit sin hjälp via sociala 

medier, minskat rejält när det väl är dags att bege sig ut och nattvandra på stan. Skälen till dessa är 

många, samtidigt som det skapar en irritation hos de som har drivkraften och verkligen ställer upp 

för nattvandring, för det behövs fler som engagera sig för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle 

för alla. Frivillighet och viljan att hjälpa andra är några utgångspunkter i det här sammanhanget för 

att fler ska ställa upp. Det räcker att man avsätter ett par timmar av sin lediga fredag eller lördag 

kväll. Organisationerna anser att man inte behöver se det som nattvandring, utan mer som en 

kvällspromenad tillsammans med en kompis eller sina grannar, där man tar en tur på stan eller i 

närområdet där man bor och visar att man finns där som ett socialt stöd för ungdomar och alla andra 

ifall det skulle inträffa något.   

”Vi kallar det inte för nattvandring i ytterområdena, vi kvällspromenerar.  Vi tar en promenad med 

grannar och vänner. Och så stärker vi det specifika bostadsområdet och vi besöker alltid den 

ungdomsgård som finns i närområdet” (Nattvandrarna Östersund).   
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”Ge tid och gör skillnad! För att skapa en trygg miljö för våra barn och ungdomar behöver vi bli 

fler som tar en kvällspromenad med grannar och vänner. Att ge tid är grattis, och tid är något vi 

har och inte tar” (Nattvandrarna Östersund).  

Som tidigare forskning visar kan 2 av 3 svenskar tänka sig att engagera sig för att hjälpa andra när 

en kris inträffar. Dessvärre är de endast 1 av 10 svenskar i slutändan som verkligen ställer upp och 

engagera sig när en kris väl inträffar. Orsaken har visat sig vara att vi då krisen inträffar inte har 

tid eller är intresserade av att hjälpa till längre (Ruderstam 2015).  Det kan också bero på, som 

Ekström (1995:178-179) pratar om, att vi inte ser någon mening med att hjälpa till i den grad som 

det egentligen behövs. Många vill gärna få ut något av att man hjälper till och att det snabbt ska 

generera till att man gör något bra för samhället, annars får det vara. Vi är idag bra på att se bortom 

det som hänt och låter mycket eländigt runt omkring oss få inträffa innan det fruktansvärda som 

inte får hända inträffar, först då blir vi medvetna om att något måste göras för att förebygga att det 

inte händer igen. Det är tråkigt att det måste hända massa tråkigheter för att vi ska agera för att göra 

samhället säkrare att bo i. Dagens individuella samhälle påverkar mer och mer våra val av att hjälpa 

till frivilligt och altruismen och själviskheten ställs i centrum för om vi vill hjälpa andra eller inte. 

Rubin (2010:13) pratar om att vi mår bättre av att hjälpa andra frivilligt i olika sammanhang, men 

frågan är hur vi ser på detta när vi inte satsar mer på våra ungdomar och befinner oss mer ute på 

stan som ett tryggt stöd nattetid när ungdomarna är ute och överfallsrisken är stor? Det är ett stort 

steg att avvara några timmar av vår egen fritid för att hjälpa andra vid en kris, även om vi vet att 

vår hjälp behövs så blir det lätt att vi lägger tiden som vi tänkt avvara till andra på våra egna 

intressen istället. Vi behöver bli bättre på att släppa på det individuella tänket och istället 

tillsammans samverka för att öka allas trygghet och säkerhet att visats ute på stan, oavsett vilket 

tid på dygnet det gäller.  

”Så fort det händer något ut över det vanliga i samhället vill folk hjälpa till, men sen när händelsen 

har trappat av en smula, så minskar också det frivilliga engagemanget från allmänheten, även om 

behovet av frivilliga fortfarande behövs” (För en goare stad).  

”Att använda sociala medier för att skriva att man är villig att delta i nattvandringen till att ta 

klivet ut i samhället och nattvandra är ett stort steg” (För en goare stad).  

”Att 1000 personer engagerar sig i en grupp på Facebook gör ju att man får en spridning och 

budskapet når ut. Så även om det frivilliga engagemang som väcks i en person i slutändan inte 
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slutar i en faktisk insats så är det väl ändå en god insats att man på sociala medier sprider 

budskapet” (Röda Korset).   

6.2 Sociala medier 

Denna del besvarar studiens andra fråga om hur och varför de frivilliga organisationerna använt 

sociala medier som kommunikationsverktyg för att kommunicera med allmänheten. Här tas också 

upp hur man kan öka allmänhetens engagemang med hjälp av sociala medier samt språk, strategier 

och policys på sociala medier. 

De frivilliga organisationerna har valt att använda sociala medier för att belysa att de deltar i 

nattvandringen och för att uppmana fler vuxna att delta för att vara ett stöd och en förebild för de 

ungdomar som vistas sent ute på stan kvällar och helger. Sociala medier har också använts i stor 

utsträckning för nyhetsspridning och nyhetsuppdatering, omvärldsbevakning och kontakt med 

övriga organisationer som deltagit i nattvandringen och framförallt ha en dialog och skapa 

interaktion med allmänheten genom att stärka sitt varumärke och visa att de finns ute på stan för 

att skapa trygghet och säkerhet för alla. Aktiveringen av sina egna medlemmar för att nattvandra 

har i första hand skett via telefonsamtal, sms och eller epost och inte via sociala medier.   

6.2.1 Organisationernas relation till sociala medier och kriskommunikation 

Alla organisationer har en Facebooksida/grupp som de i första hand har använt som ett 

kommunikationsverktyg för att nå ut till allmänheten. Facebooksidan/gruppen kan användas för 

kommunikation både till vardags och om en eventuell kris skulle inträffa. En del av 

organisationerna har också använt Twitter för att dela inlägg och sprida information i samband med 

överfallen, men inte i samma utsträckning som Facebook har använts. I dagsläget har inte alla 

organisationerna ett Twitterkonto att tillgå för kommunikation, till stor del för att det inte är 

relevant för just deras organisation.  

”Vi använder vår Facebook sida regelbundet till vardags för att kommunicera utåt till allmänheten 

och det är nyckeln till att den ska användas även i vardagen om den ska användas som en kanal 

för kriskommunikation och för att våra följare ska kunna integrerar med oss och vill dela med sig 

av vår information till andra” (Röda Korset).   

Samtliga organisationer har en kommunikationsansvarig som sköter kommunikationen utåt till 

allmänheten på sociala medier, både till vardags och vid en kris. Undantaget finns i vardagen vid 

specifika händelser som är kopplat till organisationernas ordinarie verksamhet, där andra 
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medlemmar också har möjlighet att skriva och dela inlägg på sociala medier. Kommunikationen 

på sociala medier är en viktig  del av alla organisationers verksamhet för att nå ut till sina 

medlemmar och marknadsföra sitt varumärke. De mer etablerade frivilliga organisationerna med 

inriktning på krishantering fokuserar på kriskommunikation via sociala medier, då det är en naturlig 

del av deras verksamhet för att visa att deras organisation finns till för att hjälpa människor vid 

kriser och katastrof. För de mer spontana grupperna och de som inte jobbar med krishantering till 

vardags, finns de i nuläget ingen plan för kriskommunikation på sociala medier, då de är nya som 

organisationer och/eller att det de inte sysslar med krishantering och kriskommunikation i sin 

dagliga verksamhet. Däremot är  samtliga organisationerna eniga om att kommunikationen på 

sociala medier under en kris är ytterst viktig för att de ska kunna nå ut till de målgrupper som deras 

organisation i första hand inriktar sig mot samt för att integrera med andra organisationer som är 

engagerade i krisen.  

De frivilliga organisationernas kriskommunikation på sociala medier i samband med överfallen 

kan liknas vid kommunikationsprocessen (Fiske 1982:12-13), där de först inriktar sig på överföring 

av meddelanden och sänder ut ett meddelande till allmänheten. Denna överföring innebär bland 

annat en effektivitet i meddelandet, som ska påverka allmänhetens beteende och sinnesstämning 

om att det behövs fler vuxna som deltar i nattvandringen. I nästa steg handlar det om skapande och 

utbyte av betydelser, som ska få allmänheten att förstå meddelandets innehåll. I praktiken bör de 

sedan sätta meddelandets budskap i kontrast till vad som behöver göras och agera efter de behov 

som krisen kräver. I detta fall skulle det innebära att fler vuxna bör får en förståelse till varför det 

krävs fler vuxna som nattvandrar och att man måste aktivera sig i nattvandringen för att göra 

samhället säkrare och tryggare för ungdomar och andra som vistas sent ute på kvällar och helger. 

Detta kan man göra  genom att ansluta sig till en befintlig frivillig organisation som redan 

nattvandrar eller dra ihop ett kompisgäng och gå en kvälls-eller nattpromenad då och då.  

6.2.2 Öka engagemanget att nattvandra via sociala medier 

Varför de frivilliga organisationerna har använt sociala medier som kommunikationsverktyg för att 

kommunicera med allmänheten är för att genom den moderna tekniken och globaliseringen har vi 

fått snabb information som gjort att vi haft fler möjligheter att följa organisationernas engagemang. 

Fler har även haft möjlighet att få information hur man själv kan aktivera sig för att delta i 

nattvandringen, vilket har genererat till att organisationerna fått stor uppskattning av allmänheten 

på sociala medier för deras engagemang.  
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”Inlägg som har väckt störst uppmärksamhet på sociala medier är att vi har ställt upp och valt att 

engagera oss i nattvandringen på olika sätt utifrån den kompetens och möjlighet som vår 

organisation har” (Röda Korset).  

”Spridning-/delningseffekten av folk på sociala medier vid en kris är jätteviktig. Den gör att våra 

inlägg på sociala medier inte enbart når våra egna följare, utan också andra grupper och 

organisationer som i sin tur kan sprida och delar vidare inlägg som är kopplat till krisen” (Röda 

Korset).  

”Det har funkat bra att använda Facebook för att aktivera fler vuxna att följa med ut på stan och 

nattvandra. Utan Facebook hade det inte varit någonting. Det har varit en otrolig spridning på 

Facebook och våra inlägg kan delas upp till 40-50 gånger eller mer” (För en goare stad).  

I samband med nattvandringen har de frivilliga organisationerna/grupperna också fått fler 

följare/medlemmar på sociala medier och i vissa fall har deras engagemang efter överfallen visat 

sig vara mer uppskattat av allmänheten än vad deras vardagliga verksamhet gjort, vilket är stort.  

”Vi fick mer likes och följare på sociala medier i samband med att vi nattvandrade än när vi gick 

in i Allsvenskan” (ÖFK). 

Många vuxna har visat sitt intresse på sociala medier och vill vara med och nattvandra, men det 

har ändå varit svårt för de frivilliga organisationerna att i slutändan fått ihop tillräckligt med folk 

som är med. För att öka intresset och få fler att delta krävs det att organisationerna är övertygande 

i sina meddelanden på sociala medier och påvisa vikten av nattvandringen och vilken effekt den 

kan ge för att göra Östersund som stadskärna tryggare och säkrare för alla (Carlsson & Koppfeldt, 

2008:92). Organisationerna är idag redan bra på att använda sociala medier för att kommunicera 

med allmänheten  och många ställer upp och nattvandrar, men de behöver bli ännu bättre på att 

trycka på varför fler ska ställa upp och vad nattvandringen bidrar till. Detta kan de göra genom att 

rama in problemet med News Framing Theory för att åskådliggöra att  det finns en oro och 

osäkerhet bland ungdomar och andra och att de önskar att det finns fler vuxna ute på stan nattetid 

som ett stöd för att minska riskerna för överfall och andra tråkigheter. Organisationerna behöver 

på ett tydligt sätt belysa och ramma in varför nattvandringen är betydelsefull för att lösa problemet 

med överfallen och hur man kan reducera riskerna för att inte fler överfall ska inträffa. Inramningen 
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av problemet på sociala medier ska öka uppmärksamheten och intresset hos fler målgrupper att de 

behövs som nattvandrare. Om fler ställer upp som nattvandrare gör vi en god sak för samhället och 

tillsammans skapar vi en tryggare och säkrare stadskärna för alla i Östersund att vistas i oavsett 

tidpunkt på dygnet (Sellnow & Seeger, 2013:140,142).  

 

Meddelanden på sociala medier kräver en utmaning av vårt beteende och en aha-upplevelse för att 

vi verkligen ska förstå meddelandes budskap och ta steget från sociala medier ut i verkligheten och 

aktivera oss i krisen (Palm & Windahl, 1989:23). För att skapa denna aha-upplevelse och öka 

allmänhetens engagemang är det utöver  News Framing Theory önskvärt om de frivilliga 

organisationerna använder sig av en modell som Palm och Windahls (1989: 23-35) AIDA modell 

(uppmärksamhet, intresse, önskan och handling) när de skriver på sociala medier för att uppnå 

målet med att fler ska nattvandra. För det första är det  som tidigare nämnts viktigt att 

organisationerna uppmärksammar och får allmänheten intresserade av nattvandringen.  Därefter är 

det viktigt att  få allmänheten införstådda med varför det behövs fler nattvandrare, hur man kan 

delta i nattvandringen samt vad det generar till om man ställer upp. Det ska framgå att man gör 

något bra för samhället genom att skapa en trivsammare stadsmiljö som alla kan vistas i utan att 

utsättas för överfall eller liknade genom. Dock räcker det inte att bara få allmänheten 

uppmärksammade, intresserade och införstådda med nattvandringens betydelse på sociala medier 

för att öka deras engagemang i nattvandringen. Det är också oerhört viktigt att behålla allmänhetens 

intresse hela vägen från sociala medier ut i verkligheten för att få fler att lägga undan 

telefonen/datan för en stund och på allvar ställa upp och delta i  nattvandringen. Genom att 

återkoppla till sitt eget motiv till frivilligheten/nattvandringen (Rubin, 2010) och meningen 

(Ekström, 1995) med nattvandringen på sociala medier kan organisationerna belysa hur viktig 

nattvandringen är, att man gör något bra för andra samtidigt som ett tryggare och säkrare samhälle 

för alla skapas, för att där igenom få fler att ställa upp och nattvandra.  
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6.2.3 Språk, strategier och policys på sociala medier 

Avslutningsvis avrundas detta kapitel med hur de frivilliga organisationerna ser på språk, strategier 

och policys på sociala medier så att det används på rätt sätt vid kriskommunikation. Då vi idag bor 

i ett globaliserat samhälle som omfattas av att människor med olika bakgrund, etnicitet, språk 

etcetera integrerar med varandra på sociala medier krävs det att det finns flera språkalternativ och 

olika strategier och policys för att minska risken för att fler överfall ska öka och att ingen ska bli 

utsatt för kränkande påhopp. Språket som de frivilliga organisationerna kommunicerar med på 

sociala medier samt när de nattvandrar, kan vara avgörande för hur dels hur många vuxna det är 

som väljer att delta aktivt i nattvandringen men också på om ungdomarna litar på de frivilliga 

organisationerna och tar emot den hjälp som erbjuds. I detta fall har språket i sig inte varit något 

större problem, menar organisationerna då de har haft möjlighet att kommunicera med alla  via 

sociala medier samt de som de träffat på ute på stan under sina rundor. Men skulle det bli en större 

och likande kris i framtiden med fler inblandade med olika kulturer, skulle språket kunna vara ett 

hinder nå ut till alla om det inte finns kompetens att kommunicera på fler språk än svenska och 

engelska.   

Röda Korset har många som är flerspråkiga i sin grupp, vilket de anser kan komma till användning 

i framtiden om det skulle inträffa någon mer utdragen kris. Vid överfallen användes dock enbart 

svenska för att kommunicera på sociala medier, men det fanns även kompetens till att kommunicera 

på engelska och på norska om behovet hade funnits. 

”När det gäller språk, så i den bästa av alla världar skulle vi kunna kommunicera på en hel mängd 

språk. Som vår grupp ser ut idag och om det skulle bli en längre kris, skulle vi garanterat kunna 

få till texter på arabiska, dari, spanska.” (Röda Korset) 

Även ÖFK, som har många spelare med utländsk bakgrund, har kompetensen till att kunna 

kommunicera på fler språk än svenska och engelska om det skulle behövas. Det håller på att 

utveckla sin hemsida för att det ska bli lättare att översätta den till fler språk samt att hemsidan ska 

blir mer användbar för alla.  

”Eftersom vi jobbar mycket med integration och att många av våra spelare har utländskt bakgrund 

blir det lite som en naturlig grej för oss att fokusera på språk, etnicitet, olika kulturer etcetera när 

vi använder sociala medier för att kommunicera utåt mot både våra spelare och allmänheten” 

(ÖFK) 
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Som den tidigare forskningen visar är det viktigt att de frivilliga organisationerna har tydliga 

strategier och policys för hur kommunikationen på sociala medier ska skötas, för att ingen enskild 

individ eller målgrupp ska utsättas för negativa konsekvenser av den information som delas på 

sociala medier (Jin, et al., 2014:76). Samtliga organisationerna har interna strategier och policys 

för hur de till exempel ska kommunicera på sociala medier. Strategierna handlar mycket om hur de 

bör bete sig när de skriver och kommenterar olika inlägg. I strategierna ingår också bland annat hur 

de bör bete sig när de befinner sig ute på plats i en krissituation och ska hjälpa de drabbade. 

Organisationerna har ett varumärke som ligger till grund för vad deras strategier och policys säger 

och vad de får och inte får göra vid en kris. Vid användningen av sociala medier under en kris 

handlar det mycket om att tänka på sunt förnuft och nätetiketter. I intervjuerna har det tydligt 

framgått att organisationerna lägger stor vikt vid att alla ska må bra av det som skrivs på sociala 

medier och att man håller sig på en neutral nivå och ur en politisk synvinkel inte tar ställning till 

ett visst politiskt parti, målgrupp eller liknande. Även om organisationerna till vardags har en eller 

flera specifika målgrupper som följer dom på sociala medier, har de i samband med överfallen varit 

noga med att se alla parter och inte ta någon specifik målgrupps parti i första hand, utan sett till att 

alla få fått hjälp oavsett vilken bakgrund, kultur eller etnicitet de haft.  

”Östersunds första hjälpen grupp är inte bara representant för Röda Korset i Östersund när en 

kris inträffar, vi är även ett ansikte utåt för Svenska Röda Korset och därför är det viktigt att vi 

tänker på våra sju grundprinciper, däribland humanitet, opartiskhet och universalitet, när vi 

sprider information på sociala medier till allmänheten” (Röda Korset)  

”Ja det har vi. Säkerhet och trygghet i våra inlägg på Facebook är viktigt. Det är viktigt att hålla 

sig på en neutral nivå när man skriver på sociala medier. Alla parter ska må bra av det som 

skrivs.” (Nattvandrarna Östersund).  

6.3 Sammanfattning av resultat och analys  

Motivet till varför de frivilliga organisationerna valt att ställa upp och nattvandra är för att de har 

sett att det finns ett behov av fler nyktra vuxna på stan nattetid, främst på helgerna när det är mycket 

folk i rörelse. Organisationerna har också valt att ställa upp och nattvandra för att ta ställning till 

våldet mot kvinnor i samhället. De har använt sociala medier till stor del för omvärldsbevakning 

och uppmärksamhet att de är ute och nattvandrar, men framförallt för att aktivera fler vuxna att 

delta i nattvandringen. Responsen har varit positiv och allmänheten har uppskattat på sociala 
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medier att de frivilliga organisationerna har nattvandrat samt att många har visat intresset för att 

själva vara med. Dessvärre har det varit få som i slutändan valt att delta och behovet av fler vuxna 

på stan nattetid efter överfallen finns kvar. De frivilliga organisationerna behöver därför bli bättre 

på att formulera sig i sina meddelanden på sociala medier så att fler som är villiga att delta även 

gör det i verkligheten. Genom att använda sig av AIDA-modellen kan de formulera meddelanden 

som ska väcka allmänhetens intresse, förståelse och medvetenheten samt övertyga dom om varför 

nattvandringen behövs. Och att genom delge lite av sin egen fritid till att nattvandra bidrar man 

med att förebygga att inte fler överfall inträffar samt att samhället blir tryggare och säkrare för alla.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

7. Diskussion  
En av de mest framträdande sakerna i denna studie efter att allt material sammanställs är det oerhört 

stora engagemang som de frivilliga organisationerna visat i samband med nattvandringen efter 

överfallen mot kvinnor i Östersund under våren 2016. Organisationernas engagemang har betytt 

otroligt mycket för Östersund som stadskärna och dess invånare. Organisationernas engagemang 

har fått oerhört positiv respons ifrån allmänheten på sociala medier och detta har visat sig i samband 

med skapandet av den spontana gruppen För en goare stad samt ÖFK:s ökning av likes på deras 

Facebooksida när de deltagit i nattvandringen i förhållandet till när de gick in i allsvenskan.  

Vidare har även några begrepp haft en framträdande roll i studien och varit en dragningskraft till 

de frivilliga organisationernas motiv till att nattvandra för att göra en god sak för samhället samt 

vid deras användning av sociala medier som kommunikationsverktyg. Begreppen integration, 

frivillighet, medmänsklighet, interaktion och trygghet har haft en stor genomslagskraft i studien då 

de beskriver väldigt bra vad innebörden med nattvandringen har varit för de frivilliga 

organisationerna och vilket gensvar de fått när de använt sociala medier för att få fler frivilliga att 

nattvandra. Problematiken har dock varit att få ännu fler att ställa upp i nattvandringen och hålla 

intresset vid liv. Frivillighet har varit det centrala begreppet i detta fall, vilket i stor allmänhet är 

en viktig byggsten för att samhället ska flyta på, både i vardagen och när en kris inträffar. I studien 

har frivillighet belysts genom att nattvandringen helt och hållet har byggt på frivillighet och att de 

frivilliga organisationerna nattvandrat i den mån de haft möjlighet och resurser. Därav har det varit 

viktigt att få fler att delta i nattvandringen så att det ska finnas möjligheter att ha nattvandrare ute 

på stan varje helg och att inte samma personer måste ställa upp varje helg. Dessvärre har det inte 

funnits tillräcklig med vuxna som valt att ställa upp och därför har samma eldsjälar fått ta av sin 

egen fritid och nattvandrat helg efter helg för att det ska finnas några nattvandrare ute på stan.  

Organisationerna har varit duktiga på att hålla kommunikationen uppe på sociala medier för att få 

fler att delta men problematiken har varit att många av dom som sagt på sociala medier att de kan 

delta i nattvandringen i slutändan inte gjort det. Steget att skriva på sociala medier att man är med 

till att man tar steget ut i verkligheten, det är stort. Varför är det egentligen så och varför måste det 

hända något specifikt i samhället för att vi ska vakna till och engagera oss i olika samhällsfrågor 

för att motverka att inga tråkigheter ska hända?  Vi är medvetna om vad som behöver göras under 

en kris för andra, men vi gör inte slag i saken själva, utan om någon annan gör det, då är det bra. 

Den forskning som har gjorts på området visar att vi blir uppmärksamma på vad som krävs i 
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samhället först när en kris inträffar och väljer då att engagerar oss under en begränsad tid. Det vi 

glömmer bort är att vårt engagemang även kan behövas i vardagen för att skapa ett tryggare och 

säkrare samhälle men också för att minska och reducera riskerna för att en ny kris inte ska inträffa 

i framtiden. Vi är inte heller så intresserade av att hjälp alla målgrupper i samhället  (Ruderstam, 

2015).  

Avslutningsvis tänkte jag avsluta med att reflektera kort kring bakgrundsavsnittets sista del där jag 

tog upp hur Länsstyrelsen i Jämtland, Polisen i Östersund och Östersunds kommun har varit 

engagerade efter överfallen i nattvandringen samt hur deras relation till sociala medier och frivilliga 

ser ut till vardags och under en kris. Polisen har varit involverade och haft kontakt med de frivilliga 

organisationerna, eftersom fallet med överfallen i grunden är en polisiär fråga. Länsstyrelsen och 

kommunen har inte varit involverade i den bemärkelsen, utan har istället fokuserat på uppgifter 

som de har till vardags för att skapa ett tryggare samhälle och förebygga kriser. Det finns ett visst 

samarbete med frivilliga organisationer, men är idag ytterst lite och skulle troligtvis bli mer aktuellt 

om en kris skulle inträffa. Med tanke på att samverkan idag är ett viktigt begrepp när en kris 

inträffar samt att fler frivilliga organisationer är villiga att ställa upp och hjälpa till vid en kris, 

skulle de vara önskvärt att Länsstyrelsen, Polisen och Kommunen hade ett mer kontinuerligt 

samarbete med frivilliga organisationer, både i vardagen och vid en kris, då jag tror att de 

tillsammans skulle kunna hjälpa fler som drabbats av krisen samt förhindra att fler olyckor inträffar. 

Användningen av sociala medier för att kommunicera med allmänheten finns till viss del hos 

Ungdomspolisen och Kommunen, men inte hos Länsstyrelsen. Eftersom kommunikation via 

sociala medier vid en kris är relativt nytt område, tror jag att detta kommer bli mer aktuellt i 

framtiden för dessa organisationer då exempelvis fler av kommunens invånare förväntas ha större 

tillgång till internet och sociala medier då dagens samhälle utvecklas och blir mer beroende av 

tekniken.  

Till sist så behövs det mer forskning kring frivilliga organisationers och övriga aktörers användning 

av sociala medier som kriskommunikationsverktyg eftersom det fortfarande är under en 

prövningsperiod. Framtida forskning behövs för att få en mer övergripande bild av hur sociala 

medier som ett kommunikationsverktyg under en kris kan bidra till ett effektivare och givande 

krishanteringsarbete. 
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9. Appendix 

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide  Frivilliga organisationer  

Den här intervjuguiden ligger till grund för att samla in material till min magisteruppsats i sociologi 

som är mitt examensarbete vid Magisterprogrammet i Sociologi vid Mittuniversitetet i Östersund.  

Frågorna är öppna och avsikten är att du/ni ska svara fritt utifrån hur er organisation använder 

sociala medier som kriskommunikationsverktyg för att öka tryggheten och säkerheten på stan efter 

de överfall som inträffat mot kvinnor i centrala Östersund nattetid under februari och mars i år. Allt 

inspelat material som samlas in via intervjuerna för denna studie kommer att förstöras efter att det 

har analyserat och sammanställts i syftet att inga obehöriga ska ta del av materialet.  

Det är frivilligt att delta och att när som före, under eller efter att dra sig ur studien och vill ni inte 

att er organisation ska nämnas eller ert utlåtande i denna intervju ska framföras i studien är det okej 

att säga till så plockas ni bort.  

Dyker det upp några andra frågor under intervjun är det okej att ställa dom.  

När uppsatsen är klar, dvs. när den är inskickad och examinerad kommer jag att skicka ut den till 

alla som deltagit i studien.   

Syftet  

Syftet med studien är att genomföra en fallstudie utifrån överfallen mot kvinnor som inträffat i 

Östersund under februari och mars i år och studerat i vilket syfte etablerade och oetablerade 

frivilliga organisationer valt att nattvandra efter överfallen samt om de har använt sociala medier 

som ett kommunikationsverktyg under en kris för att kommunicera med allmänheten.  

Bakgrundsfrågor  

Berätta kort om er organisation, vilka är ni?  

Vilka slags uppgifter har ni under en kris? – etablerade organisationer.  

När och hur uppstod er organisation under krisen? – oetablerade organisationer  

Vad är en kris för er organisation? 

Vad innebär kriskommunikation för er?  
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Vilka slags sociala medier har er organisation och använder ni er normalt av sociala medier för att 

aktivera er organisation/era medlemmar vid en kris? 

 

Har ni någon/några specifika personer som har ansvaret för kriskommunikationen på sociala 

medier under en kris?  

 

Har er organisation specifika strategier, policys och/eller riktlinjer som ni måste förhålla er till vid 

användning av sociala medier för kriskommunikation under en kris?  

Överfall mot kvinnor i centrala Östersund nattetid  

Använde ni, och i så fall hur, sociala medier för att aktivera er organisation vid överfallen som 

inträffade i Östersund? 

 

Upplevde ni några hinder eller svårigheter med att kommunicera via sociala medier under krisen? 

 

Använde ni någon/några specifika hashtags i er kriskommunikation på sociala medier för att 

allmänheten (och andra organisationer) lättare skulle kunna hitta och följa er på sociala medier?  

 

Hur tänker ni kring språk, religion, etnicitet och olika kulturer när ni formulerar meddelanden och 

använder sociala medier under en kris? Reflekterade ni över dessa faktorer innan ni gick ut med 

information på sociala medier efter att överfallen mot kvinnor inträffat? 

 

Vilken respons har ni fått av allmänheten, både när ni varit ute på stan och nattvandrat samt använt 

sociala medier för att kommunicera? Positiv/negativ respons?  

 

Kommer ni fortsättningsvis att nattvandra på stan och via sociala medier att kommunicera med 

allmänheten för att öka tryggheten och säkerheten på stan? 

 

 

 

 



57 

 

9.2 Bilaga 2 Intervjuguide Kommunen, Länsstyrelsen och Polisen 

Den här intervjuguiden ligger till grund för att samla in material till min magisteruppsats i sociologi 

som är mitt examensarbete vid Magisterprogrammet i Sociologi vid Mittuniversitetet i Östersund.  

Frågorna är öppna och avsikten är att du/ni ska svara fritt utifrån hur er organisation använder 

sociala medier som kriskommunikationsverktyg för att öka tryggheten och säkerheten på stan efter 

de överfall som inträffat mot kvinnor i centrala Östersund nattetid under februari och mars i år. Allt 

inspelat material som samlas in via intervjuerna för denna studie kommer att förstöras efter att det 

har analyserat och sammanställts i syftet att inga obehöriga ska ta del av materialet.  

Det är frivilligt att delta och att när som före, under eller efter att dra sig ur studien och vill ni inte 

att er organisation ska nämnas eller ert utlåtande i denna intervju ska framföras i studien är det okej 

att säga till så plockas ni bort.  

Dyker det upp några andra frågor under intervjun är det okej att ställa dom.  

När uppsatsen är klar, dvs. när den är inskickad och examinerad kommer jag att skicka ut den till 

alla som deltagit i studien.   

Syftet  

Syftet med studien är att genomföra en fallstudie utifrån överfallen mot kvinnor som inträffat i 

Östersund under februari och mars i år och studerat i vilket syfte etablerade och oetablerade 

frivilliga organisationer valt att nattvandra efter överfallen samt om de har använt sociala medier 

som ett kommunikationsverktyg under en kris för att kommunicera med allmänheten.  

Bakgrundsfrågor  

Berätta kort om er organisation/avdelning för säkerhet och krisberedskap?  

Vilka slags uppgifter har ni under en kris?  

Vad är en kris för er organisation? 

Vad innebär kriskommunikation för er?  
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Överfall mot kvinnor i centrala Östersund nattetid  

Frivilliga organisationer och kriskommunikation via sociala medier 

 Har Östersunds kommun/Polisen i Östersund/Länsstyrelsen varit involverade i krisarbetet efter 

överfallen på något sätt efter krisen och i så fall, hur har ni engagerat er för att skapa en tryggare 

och säkrare miljö på stan nattetid? 

 

 Har Östersunds kommun/Polisen i Östersund/Länsstyrelsen haft något samarbete och kontakt 

med de frivilliga organisationer och grupper som har deltagit i nattvandringen och om det har 

upplevts som positivt och bidragit till en tryggare och säkrare miljö på stan nattetid? 

 

 Hur ser ert samarbete ut med frivilliga organisationer till vardags? Samverkar ni på något sätt 

vid andra typer av kriser och/eller om ni övar ihop på något sätt för att förbereda er inför en 

kris?  

 

 Använder ni er inom Östersunds Kommun/Polisen i Östersund/Länsstyrelsen av någon slags 

sociala medier (exempelvis Facebook och Twitter) till vardags och/eller under kriser som ni 

kan använda för att kommunicera och hjälpa allmänheten på olika sätt?  

 

 Har ni använt sociala medier för att kommunicera med allmänheten på något sätt efter 

överfallen? 

 

 Om ni använder sociala medier, har ni några specifika strategier, policys och/eller riktlinjer 

som ni måste förhålla er till vid användningen av dessa för kriskommunikation under en kris 

och som eventuellt kan vara ett hinder för kommunikationen?  

 


