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Abstract: 

 

In this study we have examined the organization Missing People Sweden. It is a voluntary 

organization that organizes search parties for people that are missing. The organization has 

been very successful with their work and has had a lot of media coverage. Today Missing 

People Sweden is a nationwide organization with operations all across the country. This 

study consists of a qualitative approach with personal interviews from volunteers working 

within the organization and participant observations during a search party and the purpose 

has been to: A) Define Missing People Sweden as an organization B) Identify the key factors 

behind their success. C) Explore why volunteers decided to get involved in this particular 

organization. D)  And what kind of social function their work fulfills in society. A hermeneutic 

approach has been used to interpret the results and analyze the material. The analysis 

showed that Missing People Sweden is to be defined as some kind of “hybrid organization” 

and that there are three key factors behind their success. Namely their organizational 

structure, media and cooperation with the police. The motivations behind the volunteer’s 

participation were the missing person's family and their suffering. Missing People Sweden 

has grown to become a tremendous civil resource. They help agencies such as the police and 

provide support for the missing person’s family. 

Key Words: Social movements, Organization, Media, Cooperation with police, Participation, 

Civil resource 

  



	  
	  

Abstract: 

 

I denna uppsats har vi undersökt frivillighetsorganisationen Missing People Sweden. Det är 

en volontärorganisation som anordnar skallgångar efter försvunna personer. Organisationen 

har varit väldigt framgångsrik med sitt arbete och uppmärksammats en hel del i media. Idag 

är Missing People Sweden en riksomfattande organisation med verksamhet över hela landet.     

Denna uppsats består av en kvalitativ metodkombination med personliga intervjuer från 

volontärer som arbetar inom organisationen samt av deltagande observationer vid en 

skallgång. Syftet har varit att: A) Definiera Missing People Sweden som organisation. B) 

Identifiera viktiga faktorer bakom deras framgångar. C) Närmare undersöka varför har 

volontärerna valt att engagera sig just i denna organisation. D) Samt vad Missing People 

Sweden fyller för funktion i samhället med sitt arbete. En hermeneutisk ansats har använts för 

att tolka resultatet och analysera materialet. Analysen visade att Missing People Sweden är 

att definieras som någon slags ”hybrid organisation” och att tre faktorer legat bakom 

Missing People Sweden framgångar, vilka har varit deras organisationsstruktur, media och 

samverkan med polisen. Motivationen bakom volontärernas deltagande var den försvunne 

personens anhöriga och deras lidande. Missing People Sweden har vuxit till att bli en enorm 

samhällsresurs som utför det arbete myndigheter som polisen inte har tillräckligt med 

resurser för att klara av.       

Nyckelord: Sociala rörelser, Organisation, Media, Samverkan med polis, Engagemang, 

Samhällsresurs    
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Inledning 

I denna uppsats har organisationen Missing People Sweden* studerats. MPS är en 

volontärorganisation som på frivillig basis organiserar skallgångar efter försvunna personer. 

De har sedan starten blivit väldigt framgångsrika i sitt arbete och lyckats mobilisera stora 

resurser med kort varsel. Organisationen har varit mycket synlig och det har skrivits flitigt om 

deras arbete och fynd i medierna. Föreningen har prytt framsidan på tidningar som bland 

annat GT och Metro ett flertal gånger. Intresset för MPS växte i takt med att de den 14 april 

2012 lyckades hitta Marina Johanssons kropp i Spekeröds skogar. Marina hade då varit 

försvunnen i två års tid. Polisen hade lagt enorma resurser på att leta efter Marina vid tiden för 

hennes försvinnande men utan resultat. MPS lyckades dock hitta kroppen på första söket efter 

ca tre timmar. Detta kom som ett chockbesked och resulterade i att MPS plötsligt fick väldigt 

mycket uppmärksamhet i medierna. Sedan starten har det mer eller mindre blivit någon slags 

”massrörelse” kring MPS med stort intresse. 

Enligt polisens statistik anmäls varje år 6 000-7 000 försvunna personer. Många av dessa 

kommer till rätta men ca 35 personer förblir försvunna (www.brottsrummet.se). Polisen drar 

vanligtvis tillbaka sina utsatta resurser efter ett tag och slutar helt att leta efter den försvunne. 

I Polisens granskningsrapport 2012:5 beskriver polisen detta som ett etiskt dilemma 

(www.polisen.se).  

Denna uppsats har gjorts med hjälp av intervjuer och observationer samt annat insamlat 

material från organisationen och deras webbsidor som t.ex. Facebook. Vi har studerat deras 

organisation, arbetsätt och påverkan i samhället. MPS är intressant ur ett sociologiskt 

perspektiv i förhållande till organisation, individ och samhälle eftersom organisation 

involverar såväl civilsamhället som myndigheter (polisen) och näringsliv. MPS har blivit en 

samhällsresurs att räkna med som engagerar tusentals människor runt om i landet.  

*(I uppsatsen kommer Missing People Sweden fortsättningsvis att förkortas med MPS) 
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Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Problemformulering 

Det intressanta i denna uppsats är hur en privat aktör som MPS lyckats bli så framgångsrik 
och etablera kontakt med en myndighet som polisen. Det sker således ett direkt möte och 
samverkan mellan det offentliga och civila samhället för att lösa ett tydligt och etiskt problem 
vad gäller eftersök av försvunna personer. Därför har vi i denna uppsats undersök MPS 
verksamhet på djupet för att skapa en sociologisk förståelse för deras arbete och vad de bidrar 
med i samhället. Detta har vi gjort genom att bl.a. undersöka organisationens inre struktur och 
arbetsmetoder, men för att förstå MPS ur ett helhetsperspektiv har det även varit relevant att 
försöka förstå processen bakom volontärernas deltagande och varför de väljer att ansluta sig 
till organisationen. Ur ett sociologiskt perspektiv blir detta något mycket intressant eftersom 
MPS har lyckats engagera så pass många människor och mobilisera sina resurser på ett 
väldigt effektivt och framgångsrikt sätt. Genom att närmare undersöka volontärernas 
deltagande kan vi komma underfund med vad som skapat detta engagemang och denna 
dragningskraft till organisationen. MPS är som vi kan se intressant att studera för ett antal 
olika skäl relaterat till sociologin vad gällande samhället och dess olika sfärer, organisation 
och struktur samt människan som handlande objekt. 

Syftet med uppsatsen som helhet är att försöka skapa en holistisk förståelse av organisationen 

MPS och dess funktion i vårt samtida samhälle. Detta görs genom att närmare undersöka olika 

aspekter av organisationen och skapa en sociologisk förståelse för deras verksamhet.  

Frågeställningar 

1) Hur kan Missing People Sweden definieras som organisation? 
 

2) Vilka har varit de avgörande faktorerna för Missing People Swedens framgångar som 
organisation? 
 

3) Av vilka skäl väljer aktiva att ansluta sig som volontärer i Missing People Sweden? 
 

4) Vilken funktion fyller Missing People Sweden för allmänheten i dagens svenska 
samhälle?  
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Bakgrund/tidigare forskning 

Varje år anmäls som tidigare nämnts mellan 6 000-7 000 personer som försvunna till polisen. 

Av dessa personer kommer de allra flesta tillrätta, men enligt Rikskriminalpolisen förblir 25-

35 personer försvunna varje år (www.brottsrummet.se). Polisen genomför årligen omkring 

300 räddningsinsatser efter personer som försvunnit under omständigheter där det finns 

allvarlig fara för liv/hälsa. Polisen utser då en räddningsledare att leda insatsen efter den 

försvunna personen. Räddningsledaren bedömer vilka polisiära resurser som behövs vid 

sökandet som till exempel hundar, hästar, helikoptrar, motorcyklar och båtar. Polisen kan 

även ta hjälp av piketstyrkan eller andra myndigheter och organisationer som exempelvis 

Försvarsmakten. Polisen använder en metod som kallas Managing Search Operations (MSO) 

för att söka efter försvunna personer. Det är en internationell metod som bygger på studier av 

tidigare försvinnanden. Metoden syftar till att snabbt och effektivt samla in livsnödvändig 

information om den försvunne och var personen senast anträffats för att kartlägga ett 

sökområde och sätta in de nödvändiga resurserna som behövs. Metoden bygger också på att 

noggrant och systematiskt söka igenom det kartlagda området.  Svensk polis har även lagt till 

de fysiska och psykiska faktorer som påverkar hur en försvunnen person upplever och 

hanterar situationen (www.polisen.se). Det nuvarande samarbetet med MPS är dock inte 

första gången polisen tagit hjälp av andra civila aktörer, de har tidigare tagit hjälp av t.ex. 

hemvärnet och orienteringsklubbar vid sök av försvunna personer. När en person är anmäld 

försvunnen och polisen bedömer situationen som ”räddningstjänst” kan extern sökhjälp som 

MPS tas i anspråk. Polisen har t.ex. avtal med orienteringsklubbar i länet om att få biträde i 

denna typ av ärenden (www.okalme.se). 

I januari 2012 startades officiellt organisationen MPS, vars huvudmål enligt stadgarna är att 

arrangera skallgångar efter försvunna personer. De vill kunna hjälpa människor att snabbt 

kunna mobilisera skallgångar för att hitta sina anhöriga vid ett försvinnande. Deras mål är att 

mobilisera och genomföra skallgångar inom sex timmar från att de fått in en anmälan om 

försvinnandet (www.missingpeople.se). Under 2012 har organisationen genomfört 118 

skallgångar och även hjälpt anhöriga med dykningar och hundspårning i bl.a. Göteborg, 

Norrköping, Vadstena, Borlänge, Åre och Sundsvall. Under dessa skallgångar har sju hittats 

avlidna och sju vid liv. Idag finns MPS representerad i samtliga län och har över 200 000 

”likes” på sin Facebooksida (www.facebook.com/MPSweden/likes). Varje vecka når MPS ut 

till 1,5 miljoner personer via sin Facebooksida som totalt har en kapacitet att nå ut till över 10 

miljoner personer. Enligt rapporten Svenskarna och internet 2011 använder 46 % av Sveriges 
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befolkning Facebook regelbundet (Findahl, 2011). De flesta som följer MPS Facebooksida är 

i åldersgrupperna 25-44 år. På sin officiella hemsida (www.missingpeople.se) har MPS över 

17 000 registrerade volontärer i hela Sverige. När det är aktuellt för en skallgång i deras län så 

skickar MPS ut sms till volontärerna med tid och samlingsplats. Det är frivilligt att delta 

vilket innebär att även om man har skrivit upp sig i skallgångsregistret så behöver man inte 

dyka upp. På hemsidan ges även chansen att bli medlem för 200kr/per person för ett år.  MPS 

har även tilldelats stipendiet ”Tillsammans” 2012-12-13  för hållbar förändring och fick i 

anknytning till detta en check på 20 000kr. Utöver detta har MPS fått diplom av polisen i 

Västra Götaland för god insats 2012-06-27 med motiveringen: ”För att ni har organiserat en 

skallgång och efter tålmodigt sökande har hittat en försvunnen person”. 

Civilsamhället, sociala rörelser och volontärorganisationer 

I en artikel ger Yeheskel Hansenfeld och Benjamin Gidron (2005)  ett annorlunda och 

intressant perspektiv vad gäller forskning av den så kallade tredje sektorns organisationer. 

Traditionell forskning av tredje sektorns organisationer har bestått av tre teoretiskt isolerade 

perspektiv enligt författarna, nämligen volontärorganisationer, sociala rörelser och den icke 

vinstdrivande sektorn. Forskningen kring dessa tre dimensioner av civilsamhället har varit 

alltför avskärmade från varandra menar författarna som istället föreslår att man bör forska 

utifrån ett mer teoretiskt holistiskt perspektiv. Argumentet bygger på att organisationerna 

alltid i någon grad med tiden utvecklar karaktäristiska drag från alla tre 

organisationsformerna. Det som skiljer en "multi-purpose hybrid organization" från att endast 

tillhöra någon av dessa tre dimensioner är att organisationen förenar nyckelfunktioner från 

alla tre: A) De försöker att framhäva social förändring, fast inte nödvändigtvis genom protest 

eller andra icke-institutionella medel. B) Det arbete som tillhandahålls som socialt och 

utbildande arbete, är en strategi för social ändring. C) Deras interna struktur består av en 

kollektivistisk och byråkratisk mix. Dessa organisationer består av fyra inbördes relaterade 

attribut: 1) De upprätthåller och främjar kulturella värden som antingen är avvikande eller i 

konformitet med dominanta och institutionaliserade värden. 2) Det arbete som erbjuds till 

medlemmar och allmänheten uttrycker organisationens distinkta värden, arbetet fungerar som 

en katalysator för social förändring. 3) Förutom sina instrumentella mål, strävar de att bemöta 

sina medlemmars växande behov genom att främja en kollektiv identitet. 4) Slutligen 

utvecklas de till "multi-purpose hybrid organization" genom att kombinera olika delmål med 

värdeförändringar och tillhandahållande av tjänster och ömsesidigt stöd med en avsiktlig mix 

av organisationsformer lånade från volontärorganisationer, sociala rörelser och icke 
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vinstdrivande organisationer.  Artikeln är av betydelse för oss eftersom den tillhandahåller en 

utgångspunkt och viktiga begrepp att arbeta vidare med för att definiera MPS som 

organisation längre fram i analysen. 

Efter att tydligt ha definierat olika aspekter av vad en "multi-purpose hybrid organization" 

består av fortsätter författarna med att föra en diskussion om civilsamhället och deras olika 

synpunkter på hur dessa organisationer på bästa sätt bör studeras. De beskriver hur viktigt det 

kan vara med legitimitet i förhållandet mellan stat och organisation. I artikeln beskrivs "multi-

purpose hybrid organizations" typiska livscykler på ett väldigt intressant sätt:  

”They often begin as volunteer-run associations, are transformed into social movements 
organizations and, if they are successful in mobilizing resources become non-profit service 
organizations” (Hansenfeld & Gidron, 2005, s.102). 

I artikeln lyfts även andra intressanta synpunkter upp om aspekter som är av stor vikt för 

dessa organisationers framgång så som att bygga sociala nätverk för mobilisering, etablera 

professionella kontakter och nätverk, att förvalta kunskapen inom organisationen på bästa sätt 

och ta vara på dess ”Civic Skills” som erfarenhet av ledarskap och akademiska färdigheter. 

Författarna betonade att formaliseringen och institutionaliseringen av en organisations inre 

struktur i takt med dess tillväxt är av stor vikt för dess överlevnad. Slutligen lyfts en viktig 

aspekt om deltagande och att bredda deltagandet i organisationen: 

”At the psychological level, commitment is a consequence of the accumulation of social capital 
and the trust that it promotes. It is also reinforced by personal fulfillment that comes from 
participation. As Gamson notes participation in social movements frequently involves 
enlargement of personal identity for participation and offers fulfillment and realization of the 
self. This is particularly the case in multi-purpose hybrid organizations because they explicitly 
aim to respond to the expressive needs of their members and to foster a collective identity” 
(Hansenfeld & Gidron, 2005, s.106). 

Internet som verktyg för sociala rörelser 

Stein (2009) presenterar i artikelen rad sociala rörelsers hemsidor som undersökts med hjälp 

av följande teman som utgångspunkt:  

1) Information 2) Aktivitet och mobilisering 3) Interaktion och dialog 4) Nätverk 5) 

Kreativt utryckande 6) Resurs generering.  

Det som undersökts är: hur sociala rörelser sprider information inom och utanför 

organisationen genom olika plattformer på internet; hur nätet använts som instrument för att 

aktivera och mobilisera resurser; i vilken grad interaktion och dialog tar sitt uttryck på 
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organisationernas sidor; hur nätverk byggs via dessa sidor, samt i vilken grad organisationerna 

har uttryckt kreativitet genom möjligheter som att ladda upp videos, bilder etc. Slutligen 

undersöktes även om dessa sidor genererat resurser av olika slag till organisationen. 

Slutsatsen drogs att majoriteten av sociala rörelser inte fullt utnyttjar möjligheterna på nätet. 

En liknande kritik ges som i artikeln av Hansenfeld & Gidron (2005) nämligen att aktiviteter 

”online” även måste varvas med aktiviteter ”offline” för att ge effekt. På hemsidorna fann 

man mycket kreativt tänkande men inte mycket som ledde till faktiskt handlande (Stein, 

2009). Vi vet redan sedan tidigare att MPS har över 200 000 ”likes” på nätet och att de når ut 

till ca 1,5 miljoner svenskar per vecka. Steins (2009) olika teman kommer vara till hjälp för 

oss längre fram när vi skall analyserar det insamlade materialet.  

Sociala rörelser och sociala medier 

Olorunnisola & Martin (2012) diskuterar sociala medier och utreder två rådande diskurser 

gällande Information and communication technology (ICT) och dess påverkan på sociala 

rörelser. Med ICT menas både traditionella, nya och social medier som Facebook och Twitter 

men även Smart phones. Författarna genomför med hjälp av forskningsartiklar i ämnet en 

detaljerad analys kring ICT:s effekt på sociala rörelser. Forskarna ser stora möjligheter med 

internet och sociala medier som Facebook, Twitter, etc. och menar att dessa medier bygger 

demokrati och hjälper marginaliserade grupper att få sina röster hörda. Med hjälp av medier 

kan nätverk på internationell nivå knytas och engagera människor på global nivå, mobilisera 

resurser och skapa en kollektiv identitet via sina nätverk. ICT:s som Facebook och Twitter 

kan skapa medvetenhet och användas som verktyg för snabb och effektiv mobilisering.  

Kritikerna inom fältet menar att internet som redskap är användbart men att det måste följas 

upp med ”On the ground” arbete på fältet för att kunna skapa ändring i samhället. Kritikerna 

poängterar även att inte alla i världen har tillgång till internet och andra ICT medier 

(Olorunnisola & Martin. 2012). I Egypten hade exempelvis endast 21 % av befolkningen år 

2009 tillgång till internet och dryga 70 % till mobilabonnemang. Statistik från 2011 visar att 

91 % av svenskarna har tillgång till internet och dryga 119 % (mer än ett abonnemang per 

hushåll) tillgång till mobilabonnemang (Worldbank.org)Sverige rankades även som det 

ledande IT-landet i världen i The Global Information Technology Report 2009-2010 

(www.weforum.org). Artikelförfattarna är dock ense om att sociala rörelsers ”online” och 

”offline” aktiviteter stärker varandra. Olorunnisola & Martin (2012) drar slutsatsen att 

betydelsen ICT:s fått i olika sammanhang i sin helhet varit överskattad emellanåt men 

fortfarande betydelsefull för sociala rörelser. Denna artikel lyfter fram giltiga argument för 



7	  
	  

internets vikt och påverkan på samhället. En positiv men även kritisk analys av internets 

betydelse för sociala rörelser ges i artikeln vilket är intressant att senare kunna reflektera 

tillbaka på för en djupare sociologisk analys.  

Att vara en lärande organisation 

Brian Robinson (1994) diskuterar om icke vinstdrivande volontärorganisationer i relation till 

dess struktur och inlärningsprocess. Han menar att dessa organisationer stegvis utvecklas mot 

mer byråkratiserade och institutionaliserade organisationsformer i takt med att de växer och 

att organisationer som inte utvecklas med tiden dör ut. Robinson (1994) menar att en 

volontärorganisation måste bli en lärande organisation som kan ta in kunskap och anpassa sig 

till sin dynamiska miljö för att överleva. Sådan organisation tar vara på medlemmarnas 

kunskaper och ser till att förvalta sina resurser på bästa sätt. Dessa organisationer utvecklas i 

takt med att medlemmarnas kunskap växer och skapar strategier för medlemmarnas lärande. I 

artikeln används en tabell (se bilaga 3) för att visa hur de olika utvecklingsstegen oftast ser ut 

i en volontärorganisation. I varje steg måste utveckling skevad gällande organisation/struktur 

samt färdigheter/kunskaper inom organisationen. Slutar dessa två områden förbättras 

stagnerar hela organisationens utveckling (Ibid). Författaren drar slutsatsen att 

volontärorganisationer måste bete sig som lärande organisationer i dess tidiga 

utvecklingsprocess. Eftersom skaparna av organisationen med all sannolikhet inte är i 

besittning av den kunskap som måste förvärvas för dess överlevnad och de ekonomiska 

resurserna för att köpa in kunskapen antagligen inte heller existerar. Han drar även slutsatsen 

att när sådana organisationer nått full strukturell utveckling så blir de etablerade byråkratier 

och slutar vara lärande organisationer. Men det finns vissa faktorer som tillåter en 

organisation att vara en lärande sådan: att organisationens primära mål inte kan uppnås inom 

en kortsiktig eller en halvlång tidsplan; att det finns fortsatta interna/externa utmaningar som 

förutsätter nya färdigheter/kunskaper; att det finns konstruktiva meningsskillnader mellan 

medlemmarna om de kortsiktiga strategierna och taktikerna för att istället uppnå mer 

långsiktiga mål. Samt att alltid se över de ekonomiska och organisatoriska strukturerna för att 

uppnå delmålen och de långsiktiga målen. Robinson påpekar avslutningsvis att en 

organisation endast kan utvecklas ifall dess ledare släpper volontärer som besitter de 

nödvändiga kunskaperna som erfordras för organisationens tillväxt (Ibid). Robinsson (1994) 

lyfter fram viktiga punkter och aspekter av en organisations utveckling och vad som är 

nödvändigt för dess långsiktiga överlevnad. Hans artikel tillhandahåller tydliga 
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referenspunkter att kunna blicka tillbaka på och senare använda för att analysera MPS 

verksamhet.   

Kollektivt handlande och meningsskapande i sociala rörelser 

Kurzman (2013) hävdar att meningsskapande i sociala rörelser är avgörande för att människor 

skall vara villiga att engagera sig i dem. I artikeln diskuteras hur forskningen kring 

meningsskapande i sociala rörelser historiskt sett ut och att den bör studeras i högre grad. Han 

menar att meningsskapande är centralt för en social rörelses existens. Han ger den en 

universell definition, han pekar på att människan alltid försöker förstå världen runtomkring 

sig och att införandet av mening i världen är ett mål i sig självt. Meningsskapande inkluderar 

bl.a. människans moraliska uppfattning om rätt och fel, om sanning och falskhet, om hederligt 

och förkastligt och social medvetenhet om identitet. Människan handlar efter den mening 

han/hon ser i sitt handlande (Ibid).  

"The recognition of human suffering, for example, may be interpreted in terms of inequality or 
stratification, exploitation or ability, responsibility or inevitability, and so on. It may lead to 
collective action to reduce suffering, or not, and the action to reduce suffering may take any 
number of forms, depending on the meaning associated with the phenomenon (Kurzman, 2013, 
s.6). 

Att hitta mening i människans handlande verkar alltså vara essentiellt för utförandet av en 

handling och kärnan för sociala rörelsers handlande eftersom dessa på olika sett gör motstånd 

emot de dominanta normerna i samhället och reser frågor om alternativa världssyner (Ibid). 

Kurzman (2013) bidrar med ett intressant perspektiv när det gäller det kollektiva handlandet 

och rollen som meningsskapandet har i förhållande till människans handlande. Hans 

perspektiv är relevant för att kunna skapa en djupare förståelse för meningen bakom 

handlandet hos volontärerna i MPS.  

I nästa kapitel kommer vi att presentera sociologiska teorier om nätverksamhället, om 

byråkratiska organisationsteorier och tillit till makt, samt kollektivt handlande.  
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Teorier om nätverksamhället, makt och byråkrati samt kollektivt handlande 

Den spanske sociologen Manuel Castells (2001) beskriver i sin bok Nätverkssamhällets 

framväxt vår nuvarande informationsålder. Han menar att vi lever i en tid av ny informations- 

och kommunikationsteknologi som förändrat vårt samhälle. Dessa teknologier har gjort att 

kommunikation mellan människor går snabbare men även att avståndet minskas och gränser 

suddas ut. Idag kommunicerar människor runt om i världen på ett väldigt snabbt och effektivt 

sätt. Castells (2001) beskriver nätverksamhället som en ny epok där vår kultur drastiskt har 

förändrats i sättet vi interagerar med varandra. Människans vardag kretsar mycket kring olika 

sorters elektroniska medier som t.ex. TV, internet, mobiltelefoni och radio (Ibid). Enligt 

honom har tiden i vårt samhälle transformerats, vi lever idag i ett samhälle med två former av 

virtuell tid, den ena är den fysiska tiden vi upplever och den artificiella tiden som skapas 

genom kommunikationsmedel. Med andra ord sker meningsfulla händelser inte i kronologisk 

ordning utan de arrangeras i tidsföljder som är beroende av det sociala sammanhanget för sin 

användning. Han menar att vårt nuvarande samhälle skapar en evighetens och flyktighetens 

kultur. Vår nya kulturs eviga tidsflykt passar in i det flexibla arbetssättet som 

nätverkssamhället tillhandahåller. Tidslösheten är ett återkommande tema hos Castells när han 

försöker förklara nätverksamhället.   

”Tiden återfinns i flödesrummet som upplöses genom att rubba sekvensen av händelser och 
skapar denna evighetsflykt i samhället”(Castells, 2001, s.515). 

Detta gör att ett sorts motstånd mot tidslösheten formas i samhället, där platser och orter 

försöker ta kontrollen över de sociala intressen som finns inbäddade i flödesrummet. Tiden 

ses även som en sorts snabbtid där allt ska snabbt ut, snabbt konsumeras och snabbt ersättas 

av något annat. Hans slutsats är att nätverken i vårt samhälle påverkar vårt kulturella och 

sociala sätt att kommunicera och interagera med varandra. Nätverkslogikens utbredning 

påverkar även i hög grad vår produktionsprocess och arbetsformer. Informationsteknologin är 

den faktor som har skapat möjlighet till expansion i hela samhällsstrukturen (Ibid). Nätverken 

blir lämpliga instrument för organisationer att skapa flexibilitet, anpassningsförmåga och för 

att kunna övervinna rum och tid. Makten ligger här hos organisationer som har förmågan att 

kunna växla mellan de olika nätverken. Detta avspeglas i beslutsprocessen där Castells (2001) 

skiljer mellan beslutsfattarna, som i sista hand fattar beslutet, deltagarna, som är involverade 

i beslutsfattandet och utförarna, som bara genomför beslutet. Castells teori om 

nätverkssamhället tillhandahåller en intressant beskrivning av vårt samtida samhälle och om 
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hur teknologin påverkar människans kultur och skapar nya samhällsstrukturer. Teorin är 

relevant i detta sammanhang för att sätta MPS i en kontext att arbeta utifrån.   

Den klassiske sociologen Max Weber är känd för sin teori om makt och auktoritet men även 

för sin teori om byråkrati. Weber gör skillnad mellan makt och auktoritet på det sättet att 

makt är något som tvingas på människan genom våld och hot medan auktoritet är när 

människor frivilligt lyder någon pga. ideologi, känslor, intressen osv. Han menar att det 

skapas en form av legitim social kontroll (Weber, 2000). Han förklarar vidare att det finns 

olika auktoriteter varav en är den legala auktoriteten. Men oavsett vad så måste auktoritet 

bygga på någon sorts form av legitimitet. Den legala auktoriteten blir legitimerad i lagar, 

förordningar och regler. Detta bygger på tillit till ett system som utövar en form av kontroll, 

vilket återfinns inom byråkratin som vi närmare kommer undersöka nedanför. 

Hans teori om byråkrati bygger på fem framträdande egenskaper som kännetecknar en 

byråkratisk organisation. För att en organisation ska kunna vara så effektiv som möjligt och 

kunna göra rationella beslut till fullo ska den vara uppbyggd efter dessa fem kriterier menar 

Weber (2000; 1987) 

1) Organisationen ska vara hierarkiskt uppbyggd både i kommunikationen och i ledningen 

vilket innebär att besluttagare är på toppen av pyramiden och delegerar uppgifter neråt i 

pyramiden.  

2) Uppgifter inom en organisation delas upp vilket gör att specialisering blir möjlig. Denna 

expertis i sin tur gör att man kan anställa individer baserat på deras specialkunskaper. 

3) I organisationen ska det finnas etablerade regler och förordningar som ska reglera hur en 

organisation ska styras. Detta bidrar till ett fortlöpande sammanhang i organisationen oavsett 

förändringar i personalen vilket gör att stabilitet främjas.  

4) När tjänstemän är i kontakt med klienter och med andra tjänstemän ska de inte låta sig 

påverkas av personliga känslor. Detta skapar en så rationell och effektiv organisation som 

möjligt i situationer av beslutsfattande och utförandet av arbetsuppgifterna.  

5) Weber (1987) menade att individer stegvis kan avancera i en organisation och göra karriär 

genom att klättra i den "hierarkiska pyramiden". Avancering i karriärstegen bygger på 

färdigheter och kompetens, liknande drag kan även ses i dagens organisationer. 
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Webers (2000) teori om makt och auktoritet samt hans byråkratiska organisationsteori 

presenterar ett tydligt teoretiskt ramverk att arbeta utifrån när man studerar organisationer. 

Det har redan sedan tidigare nämnts i problemformuleringen att vi tänkte undersöka MPS inre 

struktur och arbetssätt för att skapa en förståelse för deras verksamhet. Webers teoretiska 

ramverk ger oss stadiga verktyg som referenspunkt för att kunna skapa denna förståelse. 

Sociala rörelser sammanlänkas oftast med begreppet kollektivt handlande som först myntades 

av den amerikanske sociologen Robert E. Park (1920-talet). En teoretiker som bidragit med 

att vidareutveckla Parks begrepp är Neil Smelser (1962) från den struktur-funktionalistiska 

skolan. Enligt Smelser är alltid kollektivt handlande effekten av något slags socialt 

sammanbrott (social strain) i samhället, han urskiljer fem distinkta typer: 1) The Panic 

response 2) The Craze response 3) The Hostile outburst 4) The Norm-oriented movement 5) 

The Value-orinted movement. Smelser menar att kollektivt handlande är resultatet av snabba 

samhälleliga förändringar vilket rubbar den sociala ordningen och ger upphov till sociala 

rörelsers handlande (Smelser, 1962). Den senare av Smelsers fem distinkta typer är av 

relevans för analysen: 

”A value-oriented movement is a collective attempt to restore, protect, modify, or create values 
in the name of generalized belief. Such a belief necessarily involves all the components of 
action; that is, it envisions a reconstitution of values, a redefinition of norms, a reorganization 
of the motivation of individuals, and a redefinition of situational facilities” (Smelser, 1962, s. 
313). 

Det finns en rad beröringspunkter mellan Smelsers definition av kollektivt handlande och 

Emile Durkheims kända "anomi" begrepp. Anomi kan förklaras som en hastig förändring i 

samhällsstrukturen vilket leder till att samhället plötsligt utsätts för "anomi" som kan förklaras 

som en form av diffus ångest och tillfällig normlöshet. Durkheim kopplar sin anomi begrepp 

till större samhälleliga förändringar, och vad vi kommer att göra är att använda hans princip 

av begreppet "anomi" men istället tillämpa det på individnivå för att skapa förståelse för 

volontärernas deltagande. Vi tillämpar alltså begreppet anomi på ett något annorlunda sätt än 

Durkheim själv använde det.  

"Enligt Emile Durkheim uppstår anomi till följd av skarpa sociala förändringar så som 
ekonomisk depression men också ekonomisk tillväxt. Traditionella normer försvagas och ersätts 
inte, vilket gör att individer står i otillfredsställande relationer till varandra och till invanda 
beteenden" (Brante, Andersen & Korsnes, 2001, s. 15-16) 

Smelser menar att kollektivt handlande tar sin form genom sociala rörelser för att utmana den 

nya ordningen och försöker återskapa balans i systemet och bevara de värden som hotas av 
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förändringsprocessen. Kollektivt handlande kan alltså ses som ett slags krisbeteende i 

samhället i syfte att återställa balansen (Smelser, 1962). Smelser problematiserar det 

kollektiva handlandet från en intressant synvinkel som mer djupgående kan hjälpa oss att 

förstå de bakomliggande processerna i MPS volontärernas handlande. 

Teorierna vi valt är relativt olika i förhållande till varandra och beskriver skilda områden 

inom sociologin. Teoriernas olikheter är av ytterst vikt för att kunna besvara syftet med 

studien och våra frågeställningar, vilket varit att ge en holistisk förståelse av organisationen 

MPS och dess funktion i vårt samtida samhälle. Eftersom våra frågeställningar strukturerats 

för att undersöka vitt skilda områden i relation till MPS organisation och deras arbete så har 

det även funnits ett behov att använda sig av teorier som på ett omfattande sätt kan skapa en 

bredd och holistisk bild av MPS verksamhet. Därför kompletterar teorierna varandra på ett bra 

sätt genom exempelvis Castells teori om "informationssamhället" som bidrar med en 

övergripande bild av vårt samtida samhälle och sätter in MPS i en aktuell kontext, medan 

Webers teori om makt och byråkrati tillför ett mer klassiskt perspektiv av organisationer sätt i 

förhållande till MPS verksamhet. Detta kompletteras sedan med Smelsers teori om det 

kollektiva handlandet som modifierats med hjälp av Durkheims anomibegrepp för att skapa 

en djupare förståelse för människans handlande i relation till volontärernas deltagande i MPS. 

Det som genast blir tydligt i denna beskrivning är just den bredd som dessa teorier skapar 

tillsammans. Vilket är nödvändigt med tanke på hur de olika frågeställningarna fokuserar 

kring skilda aspekter av MPS verksamhet.       
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Metodkapitel 

Vetenskaplig ansats 

Vi har tillämpat en hermeneutisk ansats för att tolka det insamlade materialet. Den 

metodologiska ansatsen har valts på grund av dess förmåga att genom den så kallade 

hermeneutiska spiralen där tolkning och omtolkning av materialet aktivt skapa en djupare 

kunskap om studieobjektet. Hermeneutikens klassiska och karakteristiska del-helhets 

perspektiv vid tolkningen medför att kunskap kan utvecklas utifrån samspelet mellan 

forskaren och materialet (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Vi har med hjälp av den 

hermeneutiska logiken skapat en röd tråd i studien mellan: 1) Frågeställning 2) Tidigare 

forskning 3) Metod 4) Kodning av empiri. Här nedan kommer en närmare förklaring till hur 

dessa kategorier bygger på varandra.  

1) Frågeställningen har medvetet delats in i fyra huvudfrågor för att skapa fokus kring 

olika aspekter av organisationen: 

-Hur kan Missing People Sweden definieras som organisation? 

- Vilka har varit de avgörande faktorerna för Missing People Swedens framgångar som 
organisation? 

- Av vilka skäl väljer aktiva att ansluta sig som volontärer i Missing People Sweden? 
 
- Vilken funktion fyller Missing People Sweden för allmänheten i dagens svenska samhälle?  

 
Frågorna är beroende av varandra för att ge ett helhetsperspektiv av MPS verksamhet, men 

genom att fokusera på specifika aspekter av organisationen kan vi senare i analysen generera 

en större förståelse av MPS verksamhet. 

2) Syftet med den tidigare forskningen har varit att ge oss en grundläggande förförståelse 

kring forskningsfältet. Denna förförståelse har tillsammans med frågeställningen hjälpt oss 

vidare i vårt arbete. Den har även bidragit med teoretiska begrepp att kunna återkoppla till i 

analysen.  

3) Metodiken vid insamlingen av intervjuerna har som vi tidigare nämnt tematiserats i tre 

teman och följts upp med underfrågor. Frågeställningen och den tidigare forskningen har legat 

till grund för hur intervjuerna strukturerats. Detta har återigen gjorts i syfte att skapa djup i 

materialet för att förstå helheten. Intervjuguiden som vi haft med oss till intervjuerna är 
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uppbyggd kring vår förförståelse (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Just det faktum att frågorna 

är tematiserade ger informanterna möjligheter att fylla varje tema med ny förståelse. Denna 

intervjumetodik ligger alltså mycket i linje med tanken kring förförståelse och förståelse som 

hermeneutiken förespråkar (Denscombe, 2010).  

4) Kodningen av intervjuerna och observationerna har gjorts med hjälp av tre teman. Dessa 

teman är samma som använts i intervjuguiden (se bilaga 2): A) Kommunikation och 

organisation B) Medverkan och erfarenhet C) Samhälle och påverkan. Vi har utifrån dessa 

teman i presentationen av resultatet skapat mer specifika och nyanserade teman.  

Alla dessa fyra punkter kommer hjälpa oss att systematiskt tolka materialet i analysen och 

skapa den djupare kunskap som eftersträvas. 

Kvalitativa intervjuer 

Uppsatsen består av sju personliga intervjuer med volontärer som jobbar i MPS verksamhet. 

En har klassats som nyckelintervju vad gällande bakgrundsförståelse om MPS. 

Nyckelintervjun med den nuvarande ordföranden i MPS Peder Schillerström kommer att 

presenteras utifrån tre teman: 1) Uppkomst 2) Organisation 3) Volontärer. Frågorna som 

ställts (se bilaga 1) har varit i syfte att förstå varför MPS startades och hur organisationen har 

utvecklats sedan starten. Men även att få insikt i MPS arbetsformer och hur organisationen går 

tillväga rent praktiskt vid letandet av försvunna personer. Avslutningsvis ställdes frågor 

rörande volontärerna i syfte att försöka förstå deras relation till MPS. Svaren som genererats 

från nyckelintervjun har sedan tillsammans med tidigare forskning använts för att konstruera 

en intervjuguide för de sex övriga intervjuerna. Nyckelintervjun har sålunda assisterat oss i att 

göra ett avvägande för vilka frågor som kan komma att vara relevanta att ställa för att besvara 

den givna frågeställningen. Vi har under insamlingen av samtliga intervjuer försökt att vara så 

flexibla som möjligt och följt upp med följdfrågor i hög grad. Informanterna har i stor 

utsträckning fått frihet att utveckla sina svar och har givits chansen att lyfta ämnen och teman 

de personligen tyckt varit av stor vikt för MPS. Bryman (2009) menar att en sådan metodik 

skapar ett mångsidigt material och undviker att forskarens förutfattade meningar om vad som 

är relevant skall färga intervjun och därmed sänka validiteten. 

De sex övriga intervjuerna (se bilaga 2) har strukturerats på samma sätt som nyckelintervjun. 

Intervjuerna har strukturerats för att närmare utforska tre områden kring MPS verksamhet: 1) 

Kommunikation och organisation 2) Medverkan och erfarenhet 3) Samhälle och påverkan. 
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Det första temat skapades för att få en genomgripande bild av de kommunikationsmedel och 

medier MPS använder och dess betydelse för organisationen, samt frågor rörande MPS 

organisation för att förstå dess struktur. Det andra temat syftade till att närmare undersöka 

informanternas medverkan och deras erfarenheter om varför de valt att engagera sig i MPS 

och vad detta engagemang inneburit för informanterna. Det tredje temat skapades för att sätta 

MPS i ett större samhälleligt perspektiv. Att förstå vilken funktion MPS fyller i dagens 

samhälle och hur deras arbete påverkar dagens svenska samhälle.  

Observation 

I samband med att MPS ryckt ut på skallgång så har vi följt med ut på fältet för att utföra 

observationer. Innan skallgången har vi tagit kontakt med den administrativa chefen och 

berättat om vår medverkan och intentioner med deltagandet. Observationer gjordes i en 

mellanstor svensk stad och var det fjärde söket i rad efter den försvunne personen. 

Observationerna tog plats kring ett större skogsområde en bit från stadskärnan. 

Samlingsplatsen för dagen var en klubbstuga som användes som sambandscentral/viloplats. 

Målet har varit att ha en så öppen observation som möjligt och att vi skall inta en mellanroll 

mellan ”deltagande som observerar” och ”observatör som deltar” (Bryman, 2009). 

Begräsningarna kring den deltagande observationen kommer att närmare diskuteras i den 

etiska avvägningen som gjorts nedan. 

Syftet med skiftandet mellan dessa två observatörsroller har varit att försöka skapa en 

genomgripande förståelse för hur en skallgång går till. Där vi delvis som ”deltagande 

observatörer” antar rollen som volontärer i skallgången. Vi fokuserar på att observera hur det 

praktiskt går till på skallgången genom att själva aktivt delta i skallgången. Denna roll skiftar 

tillsammans med rollen som ”observerande deltagare” där vi tar mer distans från själva 

skallgången och istället intresserar oss för volontärerna. Genom att ta hjälp av 

samtalsintervjuer ställer vi frågor till volontärerna angående deras deltagande och varför de 

valt att engagera sig. Detta har gjorts med en enskild volontär eller i grupp beroende på vad 

som passat situationen. Vi har även observerat naturligt förekommande samtal mellan 

volontärerna under skallgången. Genom att inta denna observatörsroll har vi försökt sätta oss 

in i volontärernas syn på sitt eget deltagande samt observera hur deltagarna interagerar 

sinsemellan (Bryman, 2009).  

Vi har alltså beroende på situationen ständigt skiftat mellan dessa två observatörsroller under 

skallgången. Detta har gjort att vi har anpassat oss genom att känna av vilken observationsroll 
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som passar situationen och varit aktsamma för att inte störa volontärerna i sitt arbete. Detta 

har även varit fallet i hur vi valt att samla in fältanteckningarna. Att göra fullständiga 

fältanteckningar under skallgången är oerhört svårt då man är fysiskt aktiv och deltar i 

letandet av den försvunne personen. Därför har memoreringar samt provisoriska anteckningar 

använts som metod under observation (Bryman, 2009). Vi har under pauser gjort små 

noteringar på plats för att efter skallgången tillsammans med de mentala noteringarna skrivit 

ned en så detaljerad sammanfattning av observationen som möjligt. 

Insamlat material och dokument 

Utöver intervjuerna och observationen har annat material av vikt för arbetet samlats in. MPS 

har två officiella sidor, dels en egenhemsida (www.missingpeople.se) och en Facebooksida 

(www.facebook.com/MPSweden). Vi har med hjälp av metodiken från artikeln Internet som 

verktyg för sociala rörelser (se tidigare forskning) studerat hur MPS använt sig av nätet. 

Dokument från MPS har även samlats in i samband med intervjuerna och observationen från 

en skallgång som t.ex. deras uppförandekod, sambandcentralens 

registrerings/avrapporteringsblanketter och kartor. Uppförandekoden reglerar alla 

förhållanden gällande organisationens interna och externa arbete. Registrerings och 

avrapporteringsblanketterna samt kartorna är dokument som används för att organisera 

skallgångarna. 

Urval 

Ett riktat snöbollsurval har legat till grunden för valet av informanter till de personliga 

intervjuerna. Målet har varit att intervjua personer som: 1) Varit aktiva i organisationen under 

längre tid. 2) Jobbat med organisationens utveckling och expansion. 3) Har mycket erfarenhet 

och vetskap om det praktiska arbetet vad gäller skallgångar samt samverkan med polis och 

andra aktörer. Genom att kontakta MPS via telefon fick vi inledningsvis anvisningar om vilka 

volontärer inom organisationen som skulle kunna tänkas vara lämpliga informanter. Därefter 

kontaktades Peder Schillerström för en nyckelintervju som sedan gav ytterligare anvisningar 

om andra volontärer inom organisationen. Under processen har alltifrån styrelsemedlemmar, 

riks- ledningsgruppsansvariga, operativa chefer till gruppledare intervjuats. Urvalet har byggt 

på att hitta informanter inom ramen för vårt riktade snöbollsurval som passat in på de tre 

kategorier av informanter som nämnts ovan, vilket vi funnit var av intresse för arbetet. Vårt 

riktade snöbollsurval har gjorts i syfte att få en strukturell infallsvinkel av organisationen och 

skapa fokus kring informanter som ansetts kunna hjälpa oss att besvara våra frågeställningar 
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på bästa sätt. Det andra urvalet har gjorts i samband med observationen av en skallgång. Valet 

av skallgång att närvara vid är baserat på ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2010). Vi har 

följt försvinnanden av personer via MPS Facebooksida och baserat på tid och sträcka att resa, 

valt ut en skallgång i landet att besöka (Denscombe, 2010). Observationen har gjorts i syfte att 

studera organisationens volontärer samt deras praktiska arbete i samband med utförandet av 

en skallgång. 

Metodkritik 

Vår intervjuguide hjälpte oss skapa struktur och styra intervjuerna men den kunde även ibland 

upplevas som svårhanterlig och hämmande för intervjuns utveckling vid vissa tillfällen. 

Följdfrågorna i intervjuguiden hade kunnat formuleras bättre för att underlätta och skapa en 

smidigare intervju. När intervjuguiden väl upplevdes besvärlig löste vi detta problem genom 

att lägga intervjuguiden åt sidan och istället fritt ställa följdfrågor till informanterna beroende 

på deras svar. En svaghet vi upplevde i efterhand var även valet av intervjupersoner. Samtliga 

intervjuer var givande och tillförde intressanta svar på de ställda frågorna dock kände vi 

fortfarande att någonting fattades. En intervju med polisen hade tillfört ett bättre 

helhetsperspektiv till parternas samverkan. Vi har därmed i denna uppsats gått miste om 

värdefull information som med stor sannolikhet hade givit ett större djup i den sociologiska 

analysen.  

Etiska överväganden 

Bryman (2009) menar att det alltid måste ske en reflektion och ett övervägande om deltagarna 

i en studie eftersom de kan utsättas för någon potentiell skada genom sitt eget deltagande och 

lida men. Efter att ha reflekterat kring de anhörigas vara eller icke vara i studien och gjort ett 

övervägande av fördelarna kontra nackdelarna och riskerna att deltagarna på efterhand skulle 

lida men så fattade vi beslutet att utesluta dem ur studien. Eftersom vi anser att dessa individer 

befinner sig i en såpass känslig och svårhanterlig situation med en anhörig försvunnen. Vi var 

väldigt noga med att inte avslöja vår identitet eller konversera med anhöriga till den försvunne 

före, under eller efter observationerna. Eftersom MPS delar på de anhöriga och volontärerna 

under en skallgång så var det enkelt för oss att skilja grupperna åt och inte avslöja vår närvaro 

för de anhöriga. Även om de anhöriga skulle kunna bidra med värdefull information om MPS 

och tillföra ännu ett perspektiv så beslutade vi att det hade frambringat mer skada för de 

anhöriga än nytta för oss. I observationen har vi även begränsat den information som avslöjats 

om förhållandena kring skallgången så som ort och den försvunnes namn av respekt för de 
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anhöriga. De personliga intervjuerna har byggt på det som Bryman (2009) beskriver som 

samtyckesprincipen. Vilket innebär att samtliga informanter på ett tydligt sätt måste bli 

informerade om studiens syfte och dess upplägg. Innan varje intervju förklarade vi syftet med 

vår studie och varför informanten var av intresse för oss. Informanterna fick även läsa våra 

frågeställningar och informerades om intervjuns upplägg och vilka teman som skulle 

diskuteras. Informanterna fick sedan chansen att ställa eventuella frågor kring studien innan 

intervjuerna påbörjades.  

I nästa kapitel kommer resultatet för de personliga intervjuerna presenteras i tematiserad form. 

En presentation samt analys kommer även ges från observationerna som gjordes i samband 

med en skallgång. 
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Resultat: personliga intervjuer och observationer vid skallgång 

Start, organisation och kommunikationssätt 

Upprinnelsen till MPS var i september 2010 när en 19-årig man försvann i Göteborg i 

samband med en firmafest. De anhöriga till mannen hade satt upp lappar lite varstans med en 

vädjan till allmänheten och kontaktuppgifter om man hade någon eventuell information kring 

försvinnandet. Peder Schillerström (nuvarande ordförande) läste om den försvunne mannen 

och insåg att mannen bodde på samma gata som han själv. Han kände medlidande med de 

anhöriga och bestämde sig för att kontakta dem för att erbjuda sin hjälp. Hans erbjudan togs 

tacksamt emot av de anhöriga. När det var dags att söka efter den försvunne mannen så hade 

ett fåtal personer samlats på platsen, de delade in sig i mindre sökgrupper som sökte av ett 

geografiskt område för att sedan återsamlas på plats och avrapportera. Detta var den första 

löst sammansatta skallgång efter mannen. Utan resultat, bestämde sig personerna på plats för 

att träffas igen vid ett senare tillfälle och på nytt söka efter mannen. För att hålla kontakten 

bildades en Facebooksida där man kommunicerade med varandra. Denna första löst 

sammansatta skallgången kom att agera som en språngbräda där dessa frivilliga nu planerade 

en stor skallgångskedja till början av oktober. Mannen hittades dock tragiskt nog dagen innan 

den planerade skallgången avliden i Göta Älv. Ett sextiotal personer dök ändå upp för en tyst 

minut för att hedra den avlidne. Efter detta bestämde sig omkring 10 av de frivilliga att 

ansluta sig till organisationen ”Sökarna Västra Götaland” som redan fanns innan mannens 

försvinnande och hade engagerat sig i söket efter honom. Sökarna Västra Götaland började 

växa och få ett rykte om sig. Men många kände att det fanns en stor drivkraft som inte 

utnyttjades, eftersom organisationens uppbyggnad och resurser inte tillät det. En del av 

medlemmarna valde att hoppa av och omorganisera sig. De startade upp en ny organisation 

som fick namnet Missing People Sweden. 

Organisationens uppbyggnad och arbetssätt 

Det högsta beslutande organet i MPS är styrelsen som tillsammans med Riksledningsgruppen 

skapar organisationens centrala RIKS grupp i Göteborg.  RIKS godkänner utförandet av 

skallgångar och mobiliserar resurser som volontärer, dykarteam och hundar inför skallgångar. 

RIKS förfogar också över resurser rörande IT, PR, sponsring och tillgångar till terrängfordon 

inom organisationen. RIKS har även hand om det administrativa arbetet och tar emot anmälan 

om försvinnanden via E-post genom ett formulär på deras hemsida. På mellannivå har MPS 
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lokalavdelningar i varje län. Varje län har sedan minst en lokalledningsgrupp som bildar den 

slutliga länken ner till volontärerna.  

Innan MPS går ut med en efterlysning av en försvunnen person vid en anmälan arbetar de 

efter en trestegsmetod; 1) Återkoppling till anmälan genom att de kontaktar andra anhöriga 

utöver anmälaren själv och stämmer av uppgifterna. Om föräldrarna är skilda kontaktar MPS 

exempelvis den andre föräldern eller t.ex. något syskon. Detta gör man för att få in 

tillförlitliga och korrekta uppgifter. Detta gör även att MPS kan utesluta falska anmälningar. 

MPS frågar också vid varje tillfälle om ett godkännande från de anhöriga att lägga ut en 

eventuell efterlysning på Facebook och utföra skallgång. 2) Kontaktar polisen och stämmer av 

att det finns en anmälan om försvinnande och att det inte finns någon risk med att gå ut med 

en efterlysning på personen i fråga pga. skyddad identitet, hotbild eller att det är en falsk 

anmälan. Detta motverkar även att MPS stör polisens arbete ifall det handlar om brott. 3) När 

allt har blivit godkänt läggs en efterlysning upp på Facebook med information om den 

försvunne samt information om tid, plats och kontaktperson inför skallgången. Volontärerna 

som är registrerade i skallgångsregistret får ett meddelande med samma information. Har 

personerna anmält att de har andra kompetenser som hundförare, dykare eller har 

terrängfordon och MPS har godkänt det finns detta också med i meddelandet. Målet är att 

mobilisera skallgången inom sex timmar från mottagandet av anmälan.  

Sökområdet som MPS letar i tar de fram med hjälp av LKP metod (Last Known Position) och 

innebär att utgångspunkten för sökandet är området där den försvunne personen senast 

anträffats innan försvinnandet. 

"En person återfinns till 80 % inom 1 kilometers radie från den punkten. Inom en 4km radie 
hittar man ytterligare 17 % alltså 97 % av människorna som anmäls försvunna finns inom 4km 
radie. Så då skapade vi de två cirklarna där vi prioriterar att söka av 1 km först och delar upp 
den kilometern i små sökområden, segment som det då heter" (Ordförande, Peder)   

Väl på fältet använder sig MPS av sökmetoden MSO (Managing Search Operations). Detta 

använder även polisen och hemvärnet sig av. MPS arbetsätt vid skallgångar liknar väldigt 

mycket polisens strukturerade och metodiska arbete. 

”..managing search operations är en sökmetod som civilförsvarsförbundet hämtade hem till 
Sverige från kanadensisk polis. De presenterade det för rikspolisstyrelsen som tyckte det var en 
bra modell så de införde den på mitten av 90-talet….asså skillnaden mellan oss och polisen. Ja 
menar vi söker på samma sätt som polisen. Vi gör samma saker. Vi är bara väldigt många fler 
eftersom vi också använder oss av de frivilliga” (Terrängfordonsansvarig, Rolf) 
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”..vi insåg ganska snabbt att vi behöver göra nåt asså jag tror det var på en gång(börja arbeta 
som polisen),  sen så polisen har ju också uppdelat sin stab. Så det är ganska likt deras sätt att 
jobba på just för att det också ska kunna fungera tillsammans med polisen när vi väl 
samarbetar med dem” (Sekreterare, Therese) 

MSO används för att effektivt söka av större skogsområden och annan tät vegetation.  

Volontärerna går i led bredvid varandra och finkammar sökområdet. Varje län har minst en 

lokalledningsgrupp som består av en operativ chef, en administrativ chef och en gruppchef 

som bildar sambandscentralen. Vid utförandet av en skallgång har varje person en tydlig roll 

och uppgift och regleras i MPS uppförandekod (Version 1.4, 2012.08.20). 

”vi ha markerat på kartan ett sökområde som kallas segment, som har den här kilometern 
cirkeln först. Den delar vi in i mindre sökområden, där vägar och sjöar eller älvar eller något 
liknande blir en avgränsning i den här kartan. Så vi kan börja rita på kartan längst med älven 
och ut till vägen och ut på den stora vägen och norrut igen till en korsning som går ut till älven. 
Då har vi fått ett sökområde genom de angränsningarna som finns i verkligheten utan att 
behöver rita egna avgränsningar. Så får patrullen ett sådant sökområde som innebär att dem 
ska söka igenom hela det området. Eller söka en bit in i naturen från vägen. Det beror på hur 
mycket folk som kommer” (Ordförande, Peder) 

”..varje län har minst en ledningsgrupp. En ledningsgrupp består av en operativ chef som har 
huvudansvaret för skallgången, som får hjälp att sköta det praktiska och administrativa med 
hjälp av en administrativ chef. Under den operativa chefen så finns en gruppchef så ser 
organisationsschemat ut. De tre personerna är dem som är kvar på samlingsplatsen hela tiden 
och utgör själva sambandscentralen. Till sin hjälp har gruppchefen några stycken gruppledare. 
En gruppledare åker mellan sambandscentralen och ut till dem här områdena där folk ska börja 
söka. Och där på plats vart folk ska söka där kör man igång. Där ser gruppledaren till att 
patrullen börjar söka på rättställe med hjälp av att patrullen har en patrulledare. Så 
gruppchefen har x antal gruppledare under sig och gruppledaren har x antal patruller under sig 
där patrulledaren styr över fem tio femton personer, patrulledarna avrapporterar till 
gruppledarna och gruppledarna avrapporterar till gruppchefen så vida inte patrulledarna inte 
kommer tillbaka från en skallgång och avrapporterar direkt till gruppchefen.”(Ordförande, 
Peder) 

När en försvunnen person hittaskontaktas alltid polisen. Ambulans och räddningstjänsten kan 

också tillkallas vid behov. Med hjälp av MPS krisgrupp kan sedan präster och krishanterare 

kopplas in som stöd för anhöriga och volontärer.  

"..att få in hjälp till att kunna få samtal i efterhand också för det är ju de som drabbas som mår 
väldigt dåligt, sen också om man hittar sin anhörig ute i skogen och även de som varit med i 
söket. Men det man gör är egentligen att man finns där och att man har ögonen öppna och ser 
till att det finns någon person som kanske behöver komma undan lite, få en filt om sig, vill ha en 
kopp kaffe det här vanliga medmänskliga. Man pratar om de tre V:na - värme, värdighet och 
vördnad. Att man bara ser, man ser att den där personen verkar väldigt stressad nu och mår 
inte så bra. Bara att man lyssnar man ska inte säga så där jätte mycket utan vi finns där om du 
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behöver lite stödd och kanske ser till att de inte åker hem ensamma. Har du någon hemma som 
väntar på dig? om det är någonting så man har lite koll bara allmänt" (Sekreterare, Therese) 

Sociala medier och publicitet 

Att synas i medier som TV, tidningar och radio har varit viktigt för MPS. De har hjälpt MPS 

nå ut till allmänheten och sprida intresse, medan medier som Facebook kunnat skapa en 

plattform för organisationen att kommunicera via och sprida information. Samtliga 

informanter poängterar hur viktigt alla dessa medier varit för MPS utveckling och framgång. 

Arbetet i MPS är alltid aktuellt i och med att nya nätverk aktiveras varje gång någon 

försvinner och det skapas engagemang runt varje försvinnande som sprider informationen.  

”..utan Facebook och utan media så hade vi aldrig nått den succén som organisationen nått 
idag…för att inte tala om lokala medier som lokal radio, lokal tidningar, veckotidningar och 
allt liknande. Så det går inte att beskriva, inte ens värdera. Vi hade inte varit någonting utan 
dem.”(Ordförande, Peder) 

”Det är väldigt mycket Facebook. Det är det absolut lättaste sättet att kommunicera genom 
grupperna inom länsgrupperna så att säga. Det är ju klart som här i Göteborg här är det ju 
bara till och ringa. Men det kanske är svårare att ringa till Örebro och prata med någon där 
eller med någon i Stockholm. För det är ju jobb och man sitter i möten och så. Därför har 
Facebook varit en väldigt bra grej” (Sponsringsfrågor, Jessicka)  

”Det är mycket Facebook är de men självklart också telefonsamtal, mejl och så. Men Facebook 
e den huvudsakliga, vårt huvudsakliga sätt att nå ut och ha kommunikation på” (Sekreterare, 
Therese) 

”Det man inte får glömma i detta är att varje gång vi får ett ärende så är det en ny person som 
väcker ett nytt engagemang. För det är den personens nätverk som ställer upp på att köra ut och 
hjälper oss att synas och sprida informationen under skallgången. Utöver de tvåhundratusen 
volontärerna vi har på Facebook” (Ordförande, Peder) 

Informanterna beskriver Facebook som ett bra verktyg för att nå ut till den breda massan och 

att kommunicera och informera volontärerna på ett snabbt och smidigt sätt. 

”..för att hitta den personen som är försvunnen behövs så många som möjligt, att de har ögonen 
öppna för att kunna hitta personen. Därför är Facebook superviktigt för där når vi ju snabb ut 
till väldigt många.”(Sekreterare, Therese) 

”..alla kommunicerar via Facebook nuförtiden, det är där man hittar folket. Jag menar alla är 
ju inloggade någon gång under dagen, skriver du då ett meddelande där så ser de det. Många 
har ju Facebook på mobilen då ser de att de har fått ett meddelande i stället för att skriva ett 
mail, det är inte säkert någon ser det”(Gruppchef Göteborg, Mina)  

”..tillgängligheten där är så enorm att när vi lägger upp en upplysning så sprids det till 
tusentals, det delas som det heter. Det kan bli tusentals delningar på bara några minuter. Delar 
man det så syns det för ens vänner och vänners vänner osv. Vi säger om det är tio stycken som 
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har hundra vänner vardera som delar en efterlysning. Då är det plötsligt tusen personer på 
bara 1-2minuter som känner till att den här personen i fråga är efterlyst…Det är väldigt 
effektiv.”(Administration, Kenneth) 

Informanterna tror att MPS fått så mycket uppmärksamhet i media just pga. att de varit så 

framgångsrika med att hitta försvunna och avlidna personer när polisen inte lyckats.  

"Polisen hade sökt i ett halvt år med en av Sveriges största sökinsatser under lång tid efter 
kroppen utan att hitta henne. Vi går ut som volontärer i en ideell förening och hittar henne på 
tre timmar. Det blev otroligt mycket uppmärksamhet i media av detta. Det gav oss nästa push 
framåt" (Ordförande, Peder) 

Expansion och utbildning 

MPS framgångar och uppmärksamhet i media ledde till att de snart började få in anmälningar 

om försvunna personer från hela landet och påtryckningarna om krav på en mer rikstäckande 

organisation började ställas.  

"..till slut blev påtryckningarna så stora runt om i landet på sommaren av folk som ville starta 
upp denna typen av skallgångsorganisationer. Så vi hade som val att antingen starta upp i hela 
landet eller se hur det startades upp massa små oorganiserade aktörer. I mitten av augusti 
(2012) så skapade vi då en Facebookgrupp som heter "starta Missing People mitt län" Missing 
People Dalarna osv. och så skrev vi det då på vår Facebooksida att den som är intresserad av 
att starta upp Missing People i sitt län går med i denna Facebookgrupp" (Ordförande, Peder)  

MPS har även utbildningar, föreläsningar och studiecirklar runt om i landet. Meningen med 

dessa är att utbilda och utrusta volontärer med kunskaper inför skallgångar. Volontärerna får 

bl.a. lära sig konflikt- och krishantering och exempelvis första hjälpen.  

”..ja menar vi kommer aldrig bli färdigutbildade. Det kommer nya personer hela tiden så vi 
kommer ständigt behöva utbilda de som organiserar sig i staben. Asså som ser till att det blir en 
stab som ser till att det finns västar, kartor, vart vi ska söka, hålla polis kotakter, anhöriga 
kontakter och sådant. Det är folk som kommer och går hela tiden.” (Terrängfordonsansvarig, 
Rolf) 

”..de lär sig kompetens om våran organisation, kartor och kompass, och andra typer av 
sökinsatser som behövs göras, första hjälpen” (Ordförande, Peder) 

Empati och engagemang 

Samtliga informanter belyser och understryker att det som gör att de är engagerade i MPS är 

lidandet hos de anhöriga till den försvunne personen. Informanterna berättar hur de försöker 

sätta sig själva i de anhörigas situation och hur det skulle kännas att ha en anhörig försvunnen. 

Det handlar om medmänsklighet och att ta ansvar. Det handlar om att stötta de anhöriga och 
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ge familjerna hopp samt en chans att få ett riktigt avslut/avsked ifall det slutar med att den 

försvunne hittas avliden.  

”..det kan ju drabba mig om man säger så, som mina anhöriga, mina barn, mig själv. Då känns 
det tryggt att det finns folk som engagerar sig och letar efter någon som de inte ens känner” 
(Gruppchef Göteborg, Mina) 

”..tänk om det hände mig jag hade velat att alla var ute och letade…Man kan inte tänka jag 
bryr mig inte varför skulle jag hjälp till, för tänk om alla tänkte så? Då skulle ju ingen hjälpa 
till. Man måste hjälpa till för vem vet en dag kanske jag behöver hjälp” (Sponsringsfrågor, 
Jessicka) 

”Det är jätte viktigt att man är en medmänniska och inte tänker sköt dig själv och skit i andra. 
Det funkar inte så vi måste hjälpa varandra!”(Sekreterare, Therese) 

”För anhörigas skull så vill man hitta personen och anhöriga får gå vidare och sörja och hela 
processen” (Gruppchef Göteborg, Mina) 

”Vi ringer ju alltid och kollar hur folk mår, anhöriga när någon påträffats. Vi ringer alltid efter 
ett par veckor. Hur går det? Hur mår du? Oftast blir vi bjudna på 
begravningarna”(Administration, Kenneth) 

Informanter berättar även att sedan de engagerat sig i MPS har de breddat sitt kontaktnät och 

träffat personer som de blivit vänner med. När informanterna fårfrågan omallmänheten 

reagerat kring deras arbete berättar de att responsen varit mycket positiv och att anhöriga är 

oerhört tacksamma över MPS hjälp och stöd. 

”..ja man har ju skapat väldigt mycket kontakter som man har nytta utav i livet. Just när man 
umgås med sina vänner så får man en stängd umgängeskrets där alla ungefär är likadana. 
Träffar man nya människor så lär man sig väldigt mycket av dem, man får väldigt mycket 
kontakter” (Administrativ chef Halmstad, Sally) 

”..det är väldigt positivt och det som de anhöriga säger ju det att de hade aldrig haft den tanken 
med att det går så snabbt med att få ut en upplysning som det gör när de kontaktat oss. De är 
väldigt tacksamma för den hjälp de får..” (Sponsringsfrågor, Jessicka)  

”Generellt sett är folk väldigt tacksamma över att den här föreningen finns att tillgå. De är 
själva väldigt imponerade över hur stort engagemang svenskafolket visar egentligen för den här 
typen av sökinsatser som behövs för att hjälpa varandra, tacksamma över att det är så enkelt att 
dela. Nej så den störta responsen jag har fått är mycket tacksamhet helt enkelt” (Ordförande, 
Peder) 

Trygghetsskapande, samhällsresurs och samverkan med polis 

Informanterna beskriver MPS funktion som den organiserande faktor och det stöd som 

anhöriga behöver för att leta efter den försvunne och hantera krissituationen.  Anhöriga 

känner sig ofta maktlösa och handlingsförlamade när en närstående är försvunnen. Många av 
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de anhöriga befinner sig i chocktillstånd och vet inte riktigt var och hur de ska börja leta.  I 

denna situation kan MPS komma in och effektivt styra upp en skallgång. De bidrar även med 

ett kontinuerligt stöd till de anhöriga när de fortsätter att leta efter den försvunne trots att 

polisen lagt ner sökandet. Resurser finns inte hos polisen för att utföra det arbete som MPS 

bidrar med.  

”..vi fångar upp de drabbade i famnen så att säga. Vi fångar upp dem och hjälper dem och 
stöttar. Vi är en förlängd arm till polisen kan man säga. De har inte resurserna att få in så 
många frivilliga, det är ju där vi kommer in. Så när de anhöriga förlorat hoppet om hjälp så 
finns vi där. Vi ger aldrig upp heller så länge det finns folk som vill ut och söka så hjälper vi till 
med det” (Sekreterare, Therese) 

”..det känns tryggt att veta att det finns folk som engagerar sig och letar efter någon som de inte 
ens känner…Även trygghet för de anhöriga att veta att vi finns, att vi kommer leta så länge de 
vill att vi ska leta”(Gruppchef Göteborg, Mina)  

”..den här tryggheten att känna att jag får den hjälp och stöttning jag behöver. Många av de 
anhöriga jag pratar med känner sig väldigt lugna med att veta att nu har vi sök av här, vi hittar 
ingenting men nu är det i alla fall avsökt. Istället för stackars anhöriga som hamnar i ett 
område och inser att de inte ens vet vart man skall börja leta och står ensamma där personen 
senast sågs till och har otroligt stor omgivning runtomkring dem med bostadsområden, 
industriområden, skog och sjöar så folk vet inte vart de ska börja leta.” (Ordförande, Peder) 

”Jag tror vi är en resurs för polisen, jag tror det behövs. De har inte de resurserna som behövs 
för att hantera försvunna människor, söka av stora områden och just det pedagogiska för de 
anhöriga, att de ser att arbetet blir gjort. Att säga till någon att gå hem och vänta går inte man 
kan inte sitta hemma och göra ingenting. Det finns ett behov som jag tror vi fyllt. Jag tror att 
resurser saknas i myndigheter för att kunna göra de.” (Administrativ chef Halmstad, Sally) 

Informanterna påpekar att samarbetet med polisen är väldigt viktig. Efter att ha träffat 

rikspolisstyrelsen har MPS hamnat i polisens manual för eftersök av försvunna personer som 

en resurs att kalla in vid behov. Informanterna ser organisationen som en stor resurs för 

samhället och som en trygghet för anhöriga, de utför det arbete där polisresurserna inte räcker 

till. 

”Det är jätte viktigt för oss att en jättebra kommunikation med polisen, de har inga resurser de 
gör det bästa de kan.” (Sekreterare, Jessicka)   

”..samarbetet finns och det vi har sagt nu tillsammans med Rikspolisstyrelsen att vi skall 
förtydliga detta samarbete gentemot allmänheten. För media är väldigt duktiga på att försöka 
skapa en klyfta mellan oss och polisen de vill säga att vi är bättre än polisen och hela den biten 
och så vill inte vi jobba över huvudtaget. Utan vi är beroende utav polisen, vi är beroende utav 
varandra och måste ha ett fungerande samarbete.”(Ordförande, Peder)  

”MPS är en samhällsresurs som samhället i övrigt inte bemäktar att klara av” (Administration, 
Kenneth) 
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”Polisen drar igång låt oss säga 400 sökinsatser årligen alltså efterforskning av försvunna 
personer. Och sen när det gått sådär generellt 1-3 dygn så slutar de leta. Det är där vi kommer 
in. Men vi kan också komma in innan polisen gjort bedömningen att det här är nog ett 
försvinnande där vi behöver göra en insats. Så vårt mål är att bistå anhöriga i förstahand före 
och efter räddningstjänst. Men att bistå anhöriga och polis under räddningstjänst. Men det 
finns inget myndighetsuppdrag idag, det finns ingen organisation som har uppdraget att 
fortsätta leta när polisen kallat hem sina resurser…Och det är inte försvarbart att använda 
polisiära resurser för att leta hur länge som helst, så är det ju” (Terrängfordonsansvarig, Rolf) 

Social förändring och utveckling i organisationen 

Arbetet som MPS utför skapar en sorts social samhörighet i samhället där människor enkelt 

kan träffas, socialisera och gör nytta genom att ställa upp för de anhöriga. 

”I ett område och den staden där en person försvinner och man träffas för att gå ut på en 
skallgång, det styrker gemenskapen i det området. Folk som annars inte hade träffat varandra 
träffas och nya kontakter skapas”(Terrängfordonsansvarig, Rolf)  

”..ibland kommer ju samma sökare, de återkommer ju om och om igen. De blir en slags kompis 
efter ett tag eller en relation blir det ju. Man bygger ju upp en relation eller små relationer med 
alla människor man träffar. Så det är klart att gemenskapen ökar”(Sekreterare, Therese) 

”Det blir ju en väldig gemenskap kring de här med skallgångar. Jag tror inte det finns på något 
annat ställe just med den här gemenskapen man får vid en skallgång så att säga, för alla är ju 
där för samma syfte alla e ju där för att leta efter en person” (Sponsringsfrågor, Jessicka) 

Organisationen står dock inför ett dilemma vad gäller tillgänglighet och deltagande i 

framtiden. Informanterna påpekar att MPS i framtiden möjligtvis måste avlöna någon för att 

kunna ha organisationen uppe och gående alla dagar i veckan. 

”Det är klart ibland har det ju varit svårt när man har barn men då gäller det att man är stark 
som grupp så att man har andra som kan, så vi kan ha ett schema som man kan gå på. Så det är 
de vi jobbar efter, att strukturera upp ett jourschema så att säga så den helgen händer det något 
den helgen så ska man kunna rycka ut. Så man har sin jour. Så måste det bli för att få en 
struktur i det hela, det går inte att vara tillgänglig hela tiden 24 timmar dygnet” (Sekreterare, 
Therese)  

”Det bygger på att vi är tillgängliga dygnet runt. Det finns 5-6 personer som praktiskt taget är 
tillgängliga dygnet runt just för MPS, just för att snabbt ta in anmälan och för att snabbt kunna 
agera. Och naturligtvis är det här jobbigt, inget snack som saken men vi fixar det och vi 
kommer fixa det i framtiden också”(Administration, Kenneth) 

”..vi vill aldrig hamna i en situation där vi får in ett försvinnande där vi säger till den anhörige 
att hörru du vi har varit på fest hela gänget vi kan inte, de ingen som kan köra bil”     
(Terrängfordonsansvarig, Rolf) 

”Är anhöriga förtvivlade och råkat illa ut och kontaktar oss så förväntar de sig att vi ska göra 
någonting också och då gör vi det. Men hade vi då anställt personal så skulle vi kunna bocka av 
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en jättestor fråga för oss så att det alltid finns någon tillgänglig dygnet runt” (Administration, 
Kenneth)  

Informanterna beskriver i dessa citat hur arbete i MPS skapar en känsla av samhörighet och 
gemenskap samtidigt som det längre ner påpekas att det kan bli tufft att alltid vara tillgängliga 
för allmänheten. Deras arbete har i och med MPS utveckling och tillväxt bidragit till att MPS 
fått ta organisatoriska såväl som etiska ställningstaganden gällande deras verksamhet.  

Observation och analys av en skallgång 

Innan skallgången drog igång och volontärerna hade anlänt träffades sambandscentralen som 

bestod av en operativ chef, administrativ chef, gruppledare och vice gruppledare för att 

planera dagen. Samlingsplatsen för dagen var en klubbstuga som hade blivit tillgänglig för 

MPS via polisen.  På bordet låg det kartor, blanketter och annat material inför skallgången. 

Sambandscentralen gick noggrant igenom kartorna och de tänkta sökområdena inför dagen. 

De informerade oss om polisens arbete, LKP och MSO (se sid 18) metoderna och att MPS 

använder samma metodik.  Informationen om skallgången hade spridits via Facebooksidan 

och sms men även genom lokaltidningen och lokalradion. Allteftersom fler volontärer dök 

upp valdes patrulledare ut. Alla i sambandscentralen hade reflexvästar och namnskyltar på 

sig, patrulledarna gavs orange västar, volontärerna fick skriva upp sig på någon av 

patrulledarnas listor och gavs gula västar. Det kom totalt 81 volontärer som delades in i 7 

sökgrupper och målet för dagen var 8 sökområden. Många volontärer kom med sina hundar 

men blev tillsagda att hundarna av olika skäl inte fick delta i dagens sök. Sambandscentralen 

stannade på plats medan volontärerna gav sig ut i sittrespektive sökområde med sin 

patrulledare. Vi hamnade i en sökgrupp på 11 personer. Patrulledaren delade gruppen i två 

grupper som tillsammans skulle söka av området kring en längre skogsväg. Uppdraget var att 

gå längsmed skogsvägen och kolla höger och vänster sida utefter vägen och även att ibland gå 

in en bit (10-20 m) och kolla omkring. Under söket påpekade volontärerna att den försvunne 

inte haft med sig en mobiltelefon och att man annars säkerligen hade hittat personen genom 

att söka efter mobilsignalen. Längs med vägen observerade vi att markeringar på träd gjorts 

med hjälp av avspärrningsband. En av volontärerna förklarade att dessa band ibland används 

för att markera för andra sökande att ”detta område redan blivit avsökt”. Patrulledaren höll 

kontakten under hela söket via telefon och kom med jämna mellanrum med bil för att hålla sig 

uppdaterad om hur söket gått hittills. När vi sökt av området gick vi tillbaka till 

samlingsplatsen för att ta en vilopaus. På samlingsplatsen avrapporterade patrulledaren genom 

att fylla i en avsökningsblankett. Denna blankett var tagen från polishögskolan och är 

densamma som polisen använder för att avrapportera efter sina sök.    
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De allra flesta volontärerna i söket var medelålders kvinnor och män. Vid olika tillfällen 

under dagen ställde vi frågor till volontärerna angående deras deltagande och hur 

informationen om skallgången nått dem. Volontärerna kunde utifrån sitt deltagande 

kategoriseras in i tre olika grupper: 1) En grupp deltog av rena humanistiska skäl och 

förklarade sitt deltagande som något självklart och naturligt. Gruppen påpekade att om de var 

i samma sits så hade de också velat att någon letat efter dem. 2) Den andra gruppen var 

deltagare som inte var anhöriga men hade någon sorts kontakt till den försvunne personen. 

Många var oroliga grannar och andra människor runt den försvunne personens vardag. 3) Den 

tredje gruppen var de som motiverade sitt deltagande med att ”varför inte vara med och leta 

om man inte har något bättre för sig”. Andra förklarade att de i vilket fall skulle ut på 

promenad och då lika gärna kunde delta och göra nytta.  

När volontärerna fick frågan hur de fått informationen om skallgången kunde även där tre 

grupper urskiljas: 1) Första gruppen svarade att de hade fått informationen via Facebooksidan 

men inte var registrerade som volontärer. 2) Den andra gruppen var registrerade volontärer 

och hade mottagit informationen via skallgångs sms från MPS. 3) Den tredje gruppen vilket 

var en förvånansvärt stor grupp hade fått informationen från den lokala radiostationen samt 

lokaltidningen som båda följt försvinnandet sedan första dagen.  Vissa av volontärerna kom 

helt själva och kände ingen på samlingsplatsen, andra kom med sina familjemedlemmar eller 

vänner. Vi kunde även observera hur sambandscentralen tog emot och arbetade med en av de 

anhöriga. När den anhörige kom in märktes det att denne redan innan träffat och talat med 

volontärerna i sambandscentralen. Vi satte oss och blev erbjudna kaffe och fika. Alla satte sig 

runt bordet och de började förklara för den anhörige hur de tänkta områdena skulle sökas av 

för dagen. Den anhörige gav sina synpunkter på områdena och berättade om hur han de 

senaste dagarna varit ute och letat. Han ville att en sökgrupp skulle sättas in i ett område som 

för dagen inte hade varit aktuellt för genomsökning. Sambandscentralen var väldigt 

förstående och stöttade den anhörige under hela samtalet. Efter lite planerande fick den 

anhörige som han ville och en sökgrupp sattes ihop och skickades till området. I efterhand 

förklarade sambandscentralen för oss att man enbart sökte av området för den anhöriges skull 

för att ge så mycket stöd som möjligt. De sa att anhöriga fritt får välja om de vill ut och leta 

eller stanna kvar på plats och hur viktigt det är att stödja dem under dagen då allt handlar om 

de anhöriga och den försvunne. Detsamma var attityden hos volontärerna, de var ganska säkra 

på att hoppet om att hitta den försvunne vid liv var minimala efter fem dagar. Nu var det mer 
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som en volontär förklarade "ett barmhärtighetssök" för att visa stöd åt de anhöriga och 

förhoppningsvis hitta kroppen så att de anhöriga kan få ett avslut och börja sörja.  

Vi observerade under dagen att sammankomsten gav uttryck för många sociala hänsyn. 

Samtliga på plats var givetvis där i första hand för att hjälpa till att leta efter den försvunne 

men sammankomsten blev även ett tillfälle för att få lite motion och socialisera med varandra. 

På samlingsplatsen fikade många volontärer tillsammans. Ute på bänkarna och i gräset satt 

volontärerna i grupper och umgicks. Ute på fältet i sökgruppen kunde vi observera och delta i 

samtalen mellan volontärerna. Samtalsämnet skiftade oftast mellan den försvunne och det 

vardagliga. Ibland diskuterades olika spår som MPS hade fått in de senaste dagarna och olika 

teorier om var personen för stunden möjligtvis kunde befinna sig. Volontärerna pratade annars 

om sin vardag, sitt arbete och om sina familjer. Överlag var det en väldigt social stämning i 

luften blandat med förhoppning om att hitta den försvunne personen.  
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Sociologisk analys 

Att definiera MPS som organisation 

Inledningsvis definierade vi MPS endast som en volontärorganisation, men med tiden insåg vi 

att MPS egentligen är en mycket mer mångfacetterad organisation. Hasenfeld och Gidron 

(2005) lyfter fram tre funktioner som de menar skapar en ”multi-purpose hybrid 

organization”. A) Dessa organisationer söker precis som MPS att framhäva social förändring 

som är i konformitet med institutionella värden. Om denna sociala förändring är avsiktlig eller 

undermedveten spelar egentligen ingen roll i detta sammanhang. Den sociala förändringen 

ligger i att MPS genom sitt arbete vuxit till en samhällsresurs som kan göra skillnad för 

anhöriga till en försvunnen person och att deras arbete alltid är i konformitet med polisens 

arbete. Vi kan tydligt se detta genom MPS expansion som organisation. Allmänheten söker 

sig aktivt till MPS och den försvunne personens anhöriga vänder sig till organisationen för 

hjälp. MPS har med andra ord vuxit till en aktiv och självklar aktör inom området för eftersök 

av försvunna personer. Att de arbetar i konformitet med institutionella värden kan ses i hur de 

exempelvis aldrig lägger upp en efterlysning innan polisen bekräftat anmälan och gett 

klartecken till att börja mobilisera för skallgång. B) MPS arbetar dessutom aktivt med 

utbildning och fortbildning av volontärerna för att de ska kunna utföra en skallgång på bästa 

sätt. Vi menar att detta stärker organisationens ställning och värderingar samt befrämjar 

volontärernas deltagande. Det fungerar som en katalysator för MPS organisation i att det 

skapar en systematisk kontinuitet och trygghet att kunna utföra ett givande och bra arbete. C) 

Vi kunde även observera att MPS har byråkartiska strukturer i sin organisation, detta kommer 

närmare analyseras i nästa underrubrik.  

Vi menar dock att MPS skiljer sig från en ”multi-purpose hybrid organization” i den mening 

att de inte har mer än ett officiellt syfte, vilket är att stödja de anhöriga till en försvunnen 

person och att försöka återfinna personen. En bra förklaring av MPS utveckling följer i citatet 

nedan: 

”They often begin as volunteer-run associations, are transformed into social movement 
organizations and, if they are successful in mobilizing resources become non-profit service 
organizations” (Hansenfeld & Gidron, 2005, s.102). 

MPS har som organisation i takt med sin utveckling transformerats mellan olika 

organisationsformer. Detta betyder inte att MPS tappat tidigare organisationsstrukturer vid en 

övergång i sin utveckling, utan istället är varje steg i utvecklingen en sammanlänkning med 
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den senare organisationsformen. MPS är en volontärorganisation i den bemärkelse att allt 

deltagande i organisationen grundas på frivillig basis, men även social rörelse eftersom de 

som aktörer aktivt skapar social förändring genom sitt arbete i samhället samt en 

ickevinstdrivande organisation i att alla ekonomiska medel går till deras arbete. De står dock 

inför ett organisatoriskt dilemma vad gäller de sista stegen i sin utveckling (se bilaga 3). 

Vilket blir att anställa någon/några som kan vara nåbara dygnet runt vilken även påpekas av 

en informant. Det nämns även hur deras framgångar har skapat en press och förväntan på 

MPS, att de hela tiden ska vara tillgängliga. Frivilliga inom organisationen löser de nuvarande 

problemen genom jourscheman. Vi anser dock att om MPS i det långa loppet skall kunna 

bedriva en verksamhet på rikstäckande nivå så måste ekonomiska medel säkras för en 

eventuell heltids anställning inom organisationen. 

MPS tillväxt och byråkratisering av verksamheten 

I den tidigare forskning vi presenterat nämner Robinson (1994)  hur viktig formalisering och 

institutionalisering av en organisation är för dess tillväxt och överlevnad. Innan vi började 

undersöka organisationsstrukturen i MPS var vår tanke att det var en platt organisation där 

arbetet spontant fördelades som i en typisk volontärorganisation. Vi fann dock ganska snabbt 

att MPS på många punkter var en väldigt hierarkisk och byråkratiskt uppbygg organisation. I 

takt med att organisationen stegvis växt skedde en formalisering av MPS som beskrivits av 

nyckelpersonen i ett citat.  

"..tillslut blev påtryckningarna så stora runt om i landet på sommaren av folk som ville starta 
upp denna typen av skallgångs organisationer. Så vi hade som val att alltingen starta upp i hela 
landet eller se ur de startades upp massa små oorganiserade aktörer. I mitten av augusti (2012) 
så skapade vi då en Facebookgrupp som heter "starta Missing People mitt län" Missing People 
Dalarna osv. och så skrev vi det då på vår Facebooksida att den som är intresserad av att starta 
upp Missing People i sitt län går med i denna Facebookgrupp" (Ordförande, Peder)  

MPS har idag utvecklats till en riksomfattande organisation med tydliga riktlinjer och en 

tydlig arbetsfördelning. Webers (1987) teori om den byråkratiska organisationen blir i detta 

sammanhang intressant att lyfta. Weber baserar teorin på fem distinkta punkter som 

karakteriserar den byråkratiska organisationen, i detta fall applicerat på MPS. 

1) Det finns en klar och tydlig hierarki inom organisationen, RIKS som är den centrala 

verksamhetsgrenen och de som förvaltar MPS resurser. De är även ytterst ansvariga för 

organisationens kommunikationsmedel via deras hemsida och Facebooksida där information 

och efterlysningar läggs upp. Det är från RIKS centrala bas i Göteborg som meddelanden 
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skickas till volontärerna angående skallgångar. Det finns vidare en uppdelning på länsnivå 

med lokalavdelningar. 

2) Inom organisationen finns det en klar uppdelning mellan de olika arbetsuppgifterna. I 

RIKS ledningsgrupper har varje person hand om en specifik arbetsuppgift. Någon är 

exempelvis fordonsansvarig, dykarteamansvarig och någon har hand om sponsringsfrågor. 

MPS har vidare uppdelningar längre ner i de lokala ledningsgrupperna runt om i landet. A) De 

delar upp arbetet på fältet efter tydliga roller med en operativ chef i spetsen med det yttersta 

ansvaret över skallgången. B) En administrativ chef som har hand om dokumentation, 

materialet och kontakten med anhöriga samt media. En gruppchef som har hand om själva 

skallgången och ser till att volontärerna hamnar på rätt plats. C) Men även minst en 

gruppledare vars uppgift är att göra uppföljningar av sökgruppernas arbete via patrulledarna 

som är den sista i länken ner till volontärerna. Patrulledarna är de enda som väljs ut på plats 

bland volontärerna. MPS har alltså tydliga uppdelningar i de olika arbetssysslorna inom 

organisation. Weber menar att specialisering leder till att en organisation kan anställa 

individer baserat på deras specialkunskaper, här finns starka kopplingar till MPS sätt att 

arbeta. I den tidigare forskningen talas det om begreppet ”Civic skills” och om hur viktigt det 

är att ta vara på kunskaperna inom en organisation. MPS har inga anställda men de har hittat 

ett väldigt effektivt och smart sätt att hitta personer med de rätta kunskaperna för att utföra de 

olika arbetsuppgifterna. Volontärerna kan exempelvis anmäla specialkompetens direkt till 

organsationen via deras hemsida. Detta innebär att exempelvis en volontär med kunskaper i 

kognitiv beteendevetenskap kan anmäla sin kompetens och hjälpa till i MPS krishantering 

med att stödja anhöriga på fältet.  MPS jobbar även aktivt med uppsökande arbete på olika 

nivåer inom organisationen. 

3) Till en början förmodade vi att MPS inte hade några etablerade regler och förordningar för 

att reglera arbetet inom organisationen. Vår förförståelse var att MPS jobbade efter 

inofficiella regler med kollektiv konsensus mellan organisationens olika delar. Efter att ha 

tagit del av MPS Uppförandekod förstod vi att mycket av deras arbete är reglerat i detta 

dokument. Dokumentet skrivs under av samtliga frivilliga som arbetar inom 

ledningsgrupperna på central och lokal nivå. Vi tolkar att deras verksamhet kan delas in i tre 

olika fält som regleras av uppförandekoden: A) Administrativt arbete – I uppförandekoden 

regleras både den interna och externa kommunikationen i arbetet. Internt regleras hur 

kommunikationen skall gå till inom MPS via Facebook och E-post samt om hur 

sekretessbelagd information vid ett försvinnande skall hanteras. Externt regleras MPS 
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kontakter mellan exempelvis polis, anhöriga och media. Polisen kontaktas t.ex. alltid vid en 

anmälan av ett försvinnande, MPS följer tydliga riktlinjer i hur denna process skall gå till. B) 

Fältarbete - Varje lokalledningsgrupp måste bestå av en så kallad sambandcentral där varje 

person blivit delegerad en viss arbetsuppgift som regleras i dokumentet. C) Övrig reglering - 

Etiska regler inom organisationen kring diskriminering, gåvor, förmåner och annat liknande 

lyfts fram i denna del. Vi tolkar att de regler och arbetsmetoder MPS genomfört har hjälpt 

organisationen att skapa ordning och kontinuitet i deras arbete.  

4) I den tidigare forskningen beskrev Hansenfeld & Gidron (2005) vikten för organisationer 

att knyta professionella kontakter och nätverk. Weber menar att tjänstemän inom en 

organisation skall skapa distans till sina klienter för att inte låta deras känslor påverka och 

distrahera beslutsfattandet. Detta menar han skapar en så rationell och funktionell 

organisation som möjligt. MPS har genom att knyta till sig en professionell kontakt som 

polisen lyckats skapa en sådan organisation. MPS tar emot anmälningar om försvunna 

personer och arbetar mycket nära de anhöriga. Polisen har kompetensen att ta de svåra 

besluten och avgöra ifall misstanke om brott kan ligga bakom ett försvinnande. Vad MPS har 

gjort är att etablera ett bra samarbete med polisen som kan kopplas in som de professionella 

beslutstagarna i ärendet. På så sätt kan rättsäkerheten kring ärendet säkerställas och arbetet 

effektiviseras. Vi tolkar detta samarbete som något oerhört viktigt för att inga misstag skall 

ske och människor utsättas för fara. MPS trestegsmetod skapar en bra bild av situationen och 

assisterar polisen att snabbare kunna ta ett beslut.  

5) Weber menar att varje roll i den karriärmässiga avanceringen i byråkratiska organisationer 

bygger på speciella kunskaper och kompetens. Arbetarna inom sådana organisationer 

avancerar genom att förvärva de nya kunskaperna som behövs för att utföra de specifika 

arbetsuppgifterna. Vi har tidigare nämnt att MPS har föreläsningar och studiecirklar för 

volontärer och även aktivt arbetar med att utbilda frivilliga som vill engagera sig och ta mer 

ansvar inom organisationen. Frivilliga kan genom MPS utbildning avancera från att 

exempelvis vara volontärer till att tillhöra sambandcentralen vid en skallgång och agera 

gruppchef. MPS prioriterar alltså enligt Webers princip kunskapen och kompetensen hos den 

frivillige för att utföra arbetet i verksamheten.  

”Gruppledare gick jag faktiskt i utbildningen i höstas, tror det var i Göteborg… jag kände själv 
att jag ville avancera i och med att jag varit med så mycket så känner jag mig trygg i den 
rollen”(Gruppchef Göteborg, Mina) 
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Information och communication technologys (ICT) påverkan och vikt för MPS framgångar 

Vi nämnde tidigare att professionella kontakter med polisen varit till stor nytta för MPS 

verksamhet. Att bygga egna sociala nätverk är också av yttersta vikt för att en organisation 

skall kunna nå ut med sitt budskap och kunna verka. Vi vet sedan tidigare att MPS har två 

officiella sidor; en hemsida och dels en Facebooksida. Efter att ha studierat deras hemsidor 

fann vi att: 1) All information om MPS arbete, kontakter, anmälningar och efterlysningar går 

att finna via någon av dessa sidor. 2) Sidorna uppdateras dagligen med information om 

efterlysningar, skallgångar och avslutade sökinsatser i realtid för volontärerna och 

medlemmarna. MPS mobiliserar sinavolontärer aktivt via Facebooksidan. 3) På 

Facebooksidan kan volontärer och medlemmar mötas och diskutera, ge stöd, råd och tips till 

MPS och de anhöriga om försvinnanden. Det går även att enkelt kontakta organisationen via 

telefon/E-post. 4) MPS har idag över 17 000 registrerade volontärer och över 200 000 ”likes” 

på sin Facebooksida, vilket har skapat ett enormt nätverk. Genom att skapa parallella nätverk 

på sin Facebooksida mellan RIKS ledningsgrupper och volontärerna kan information spridas 

snabbt och effektivt på rikstäckande nivå. RIKS ledningsgrupper kan på så sätt kommunicera 

genom en sluten grupp via Facebooksidan samtidigt som ny information når volontärerna. 5) 

Vad gäller kreativt uttryckande så är det mycket begränsat av naturliga skäl. MPS mål är att 

sprida relevant information om försvunna personer och organisationen. Bilder publiceras i den 

mån det behövs för att kunna identifiera den försvunne personen.  6) När det gäller att 

generera resurser för organisationen utnyttjar MPS internet i hög utsträckning. De har 21 

sponsorer listade på sin hemsida. Det är enkelt att registrera sig som volontär på båda sidorna 

och även enkelt att donera pengar eller betala medlemsavgift och stödja föreningen. Sidorna 

används dessutom för att reklamera olika välgörenhetsevent i förhållande till organisationen.  

Castells (2001) menar att vi idag lever i en informationsålder som är ett resultat av vår tids 

informations- och kommunikationsteknologi. Det har ändrat sättet vi kommunicerar och 

interagerar med varandra, idag domineras våra liv av så kallade information och 

communication technologys (ICT). Med hjälp av ICT:s som Facebook, nyheter, Smart phones 

och radio så har MPS lyckats nå stora framgångar. Castells talar om flödesrummet och dess 

två virtuella tider, den fysiska tiden vi människor uppfattar och den artificiella tiden som 

dessa ICT:s skapar. Genom att använda sig av det artificiella flödesrummet har MPS kunnat 

genera resurser, sprida information, kommunicera och få den publicitet de behöver. När 

informanterna blev ställda frågan om hur viktigt olika ICT:s varit för deras framgångar 

uttryckte de vikten av dessa medier som avgörande för organisationens överlevnad. 
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Informanterna beskriver hur majoriteten av den stora ”massan” (d.v.s. allmänheten) finns på 

bl.a. Facebook och att alla kommunicerar på detta sätt idag. Detta speglar Castells teori om 

vår informationsålder och hur den påverkat vårt sätt att kommunicera. På medier som 

Facebook blir synligheten enorm med alla bilddelningsfunktioner och ”gilla” funktioner. Det 

artificiella flödesrummet är tillskillnad från det fysiska rummet inte bundet av tid och rum. Vi 

tolkar Castells förklaring av det artificiella flödesrummet som något slags ”vakuum”. Där vår 

fysiska verklighetsuppfattning förskjuts och skapar en ny kultur eller som Castells kallar det 

”evighetens och flyktighetens kultur”. Dessa ICT:s ger oss möjligheten att lämna vår fysiska 

verklighet och ge oss ut i intet där spelreglerna inte är beroende av vår fysiska tids- och 

rumsbundenhet. MPS har tagit vara på denna tidlöshet som dessa medier skapar och effektivt 

använt dem till sin fördel. Sociala medier som Facebook kan fungera som parallella världar i 

våra liv. Castells nätverkssamhälle kan beskrivas som ett samhälle där tillgängligheten på 

information och kommunikation transformerat människans liv och skapat obegränsat med 

möjligheter. Det artificiella flödesrummet har används av MPS för att organisera, 

kommunicera och sprida information medan det fysiska rummets tids - och rumsbundenhet 

använts för att utföra det praktiska arbetet medskallgångarna.  Det finns på så sätt två virtuella 

tids- och rumsdimensioner av deras verksamhet, en ”online” och en ”offline”. Båda är 

ömsesidigt beroende av varandra för att verksamheten skall fungera och överleva. 

MPS som lärande organisation i samverkan med polisen 

Robinson (1994) menar i sin artikel att en organisation ständigt måste utvecklas för att 

överleva. Den måste ske på två fronter enligt Robinson, en organisatorisk och en 

kunskapsbaserad utveckling. Volontärorganisationer måste agera som så kallade lärande 

organisationer och anpassa sig till sin omgivning. Vi har redan kunnat konstatera att MPS är 

en organisation som i takt med dess tillväxt utvecklats mot allt mer byråkratiska 

organisationsformer. Vi har även nämnt att de sprider kunskap inom organisationen genom 

bl.a. föreläsningar och studiecirklar.  MPS är rent organisationsmässigt oerhört lik polisen i 

sin struktur. Det är med andra ord ingen slump att MPS utvecklat en mer byråkratisk och 

myndighets liknande struktur. En informant beskriver hur de har ett etablerat samarbete med 

Rikspolisstyrelsen. Informanterna beskriver att samarbetet med polisen är något ömsesidigt 

och väldigt viktigt. Vi tolkar att detta samarbete på många sätt har influerat MPS sätt att 

organisera sin verksamhet. Deras arbete på fältet har i allra högstagrad influerats av polisens 

sätt att arbeta. En informant påpekar att MSO metoden var något Rikspolisstyrelsen införde 

på mitten av 90-talet. LKP metoden är även en sökmetod som polisen använder för att 
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kartlägga ett sökområde vid ett försvinnande.  Informanterna beskriver att ”de gör samma 

saker” men att de kan mobilisera många fler än polisen. En annan informant beskriver att 

polisen delar upp sin stab och att deras arbetsätt är likt polisens för att kunna fungera 

tillsammans med dem. På observationen kunde vi även konstatera att MPS använder samma 

metod för att avrapportera, blanketten för avrapportering var tagen från polishögskolan. Vi 

tolkar allt detta som indikationer på att MPS aktivt är en lärande organisation, genom att ta till 

sig av polisens arbete och anpassa det efter sin egen verksamhet. Robinson (1994) talar vidare 

om olika punkter som tillåter en organisation att fortsätta utvecklas och vara lärande: 1) MPS 

arbete är ett fortgående arbete som inte kan uppnås med kortsiktiga mål, deras långsiktighet 

kan ses i deras organisationsstruktur och arbetssätt. Deras verksamhet är ständigt aktuell i och 

med försvinnanden och därför skapar deras långsiktighet en kontinuitet och verksamhet i 

organisationen. 2) MPS ställs ständigt inför nya utmaningar vid varje skallgång, som är en 

unik situation. Därför kommer de också troligtvis att fortsätt söka nya vägar till behövd 

kunskap. Punkt tre och fyra kan egentligen inte besvaras av denna studie då dessa inte varit 

något vi studerat. Avslutningsvis kan vi konkludera att MPS på många sätt agerat som en 

lärande organisation med polisen som en kunskapsgenererande aktör för verksamheten.   

Anomi som meningsskapande för kollektivt handlande 

Varför volontärer valt att engagera sig i just MPS är något vi funderat mycket över. I den 

tidigare forskningen tillskriver Hansenfeld & Gidron (2005) multi-purpose hybrid 

organization attributet att: ”De strävar efter att bemöta sina medlemmars växande behov 

genom att främja en kollektiv identitet”. Vi menar att de anhöriga till den försvunne personen 

är en central del i MPS främjande av en kollektiv identitet. Informanterna beskriver sitt 

deltagande från ett empatibaserat perspektiv där de försöker sätta sig in i de anhörigas 

situation. Informanterna vill att de anhöriga skall få tillbaka sina försvunna 

familjemedlemmar och kunna sörja vid ett tragiskt besked. MPS arbetar efter de så kallade tre 

”V:na”(värme, värdighet & vördnad) när de stödjer anhöriga och volontärer. Detta visar 

informanternas deltagande som ett medmänskligt och känslorelaterat ställningstagande, där de 

anhöriga ligger i fokus och deras lidande är motivationen bakom deltagandet. Det kan 

relateras till Kuzman (2013)  teori att meningsskapande i sociala rörelser är avgörande för 

frivilligas deltagande. Han ger den en universell funktion där människan ständigt försöker 

skapa mening med sitt handlande. Genom att ha en universell grundbas som alla människor 

kan relatera till skapar MPS en öppen och välkomnande organisation. Deltagandet i MPS blir 

därmed inte en fråga om grupptillhörlighet utan sådan organisation som tenderar istället att bli 
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ideologiskt, politiskt och religiöst neutral. Vi tolkar detta tillsammans med det faktum att 

MPS skapat Riksledningsgrupper som bl.a. har hand om hund och dykarteam lyckats 

ytterligare bredda människors valmöjligheter att delta i organisationen. Samtliga av dessa 

punkter har hjälpt MPS att skapa en kollektiv identitet. Informanterna berättar även hur de 

ställer upp för de anhöriga i deras vardag och försöker att stödja dem i deras besvärliga 

situation. Smelser (1962) menar i sin teori om det kollektiva handlandet att meningskapandet 

bakom dessa handlingar i grunden är ett resultat av något slags socialt sammanbrott. Det finns 

många kopplingar mellan Smelsers tankesätt och Durkheims anomiska begrepp. Att mycket 

av individens handlande egentligen är relaterat till hastiga sociala förändringar. Smelsers 

definition av det kollektiva handlandet skapar på många vis bilden av en i grunden orationell, 

kaosartad och relativt ostrukturerad företeelse. Han hade med största sannolikhet definierat 

MPS som en värdeorienterad rörelse enligt sina egna kriterier. Vi håller med Smelsers tankar 

till en viss grad men menar dock att MPS handlande är ett rationellt och strukturerat kollektivt 

handlande. Trots att volontärerna hade olika skäl till varför de valt att delta i MPS verksamhet 

så hade samtliga de anhöriga som gemensam nämnare för att motivera mening bakom sitt 

handlande. Meningskapandet ligger alltså i att göra en insats och hjälpa de anhöriga i deras 

hopplösa och utsatta situation. Genom MPS organisation får individer möjligheten att på ett 

konstruktivt och rationellt sätt delta och hjälpa de anhöriga i ett försök att minska deras 

lidande. Det är alltså på många sätt de anhörigas anomiska och oändamålsenliga beteende att i 

sin förtvivlan försöka hitta den försvunne familjemedlemmen som fungerar som motivation 

för volontärernas kollektiva handlande. 

Polisens etiska dilemma och MPS funktion som en samhällsresurs 

Utifrån informanternas perspektiv så är samarbetet med polisen i allra högsta grad viktigt för 

MPS. Samarbetet beskrivs som ömsesidigt och att MPS inte skulle kunna arbeta utan denna 

samverkan. Informanterna bekräftar bilden som polisen gav i Polisens granskningsrapport 

2012:5 och som vi tidigare nämnt att just eftersök av försvunna personer varit något av ett 

etiskt dilemma. Att leta efter försvunna personer är bara en av polisens många uppgifter, 

informanterna menar att det helt enkelt inte finns tillräckligt med resurser för att utföra MPS 

arbete. Polisen måste efter ett tag av resursskäl dra tillbaka sina resurser, en av informanterna 

beskriver det med att”… det är inte försvarbart att använda polisiära resurser för att leta hur 

länge som helst”. MPS beskrivs som en nyttig samhällresurs som samhället inte mäktar med 

att tillhandahålla. Informanterna menar att polisen gör sitt absolut yttersta men att MPS är den 
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aktör som effektivast kan bistå polisen under pågående sök och ta över när polisen dragit 

tillbaka sina resurser. Deras fokus och energi läggs på att stödja de anhörigas svåra situation.  

Weber (2000) talar om makten och den legala auktoriteten som aktivt skapar legitimitet. I 

polisens samverkan med MPS så är det polisen som har den formella makten och utövar den 

legala auktoriteten. Vi menar att polisen är den aktör som på många sätt legitimerat MPS 

arbete i förhållande till allmänheten. Vi tolkar att den publicitet som MPS fått via media 

egentligen inte är pga. att de enbart lyckats i sökanden av försvunna personer utan snarare att 

de just lyckats i sammanhang där polisen misslyckats. Informanterna beskriver hur media 

försöker ställa parterna mot varandra men att detta inte speglar verkligheten och inte är hur 

MPS vill arbeta. Från polisens perspektiv ses givetvis kritiken från media som något negativt 

av deras arbetsinsats. Kritik som denna riskerar att skapa missförtroende hos allmänheten. 

Polisens misslyckanden hjälpte dock MPS att skapa en kortsiktig legitimitet gentemot 

allmänheten.  Eftersom media försökt trycka på MPS framgångar och polisens motgångar i 

eftersök av försvunna personer, medan det samarbete som parterna successivt byggt upp har 

skapat en mer långsiktiga legitimitet för MPS arbete eftersom polisen sitter på information 

och professionell kompetens som MPS inte har och framförallt innehar den legala auktoriteten 

genom svensk lagstiftning. Om vi föreställer oss att MPS istället för att vara en resurs hade 

varit i vägen för polisens arbete så skulle MPS verksamhet med största sannolikhet inte vuxit 

till den organisation den är idag. MPS har på många sätt blivit polisens förlängda arm och 

stegvis vuxit till att bli en autonom institution. De fyller en funktion i dagens svenska 

samhälle genom att bidra med de resurser och stöd anhöriga idag inte kan få tillgodosedda av 

myndigheter, samt som en polisiär resurs vid behov. De fyller polisens etiska ”hål” som 

funnits i välfärdsskyddsnätet och inte kunnat täppas till av polisen i brist på resurser. Utöver 

detta skapar MPS arbete även en aktiv gemenskap i samhället. Informanterna beskriver hur 

deras kontaktnät breddats samt hur de lärt känna nya människor efter att de engagerat sig i 

organisationen.  
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Slutsatser och diskussion/reflektion 

Slutsatser 

1) Hur kan Missing People Sweden definieras som organisation? 

• Hybrid organisation: Vår slutsats blir att MPS bör definieras som någon sorts hybrid 

organisation snarare en än ”multi-purpose hybrid organization” eftersom de har 

transformerats i takt med sin tillväxt och har en sammansmältning med karakteristiska 

drag från olika organisationsformer. Tillsammans med det faktum att de endast har ett 

specifikt och uttryckligt mål med sin verksamhet vilket är att hjälpa de anhöriga.  

2)Vilka har varit de avgörande faktorerna för Missing People Swedens framgångar som 

organisation? 

Det har varit tre avgörande faktorer som haft betydelse för MPS framgångar (se bilaga 4): 

• Organisation: De har lyckats utveckla sin verksamhet väldigt snabbt och effektivt. 

Det har skett en utveckling i organisationen som har många likheter med det som vi 

karaktäriserar som byråkratisering av en verksamhet. Detta har möjliggjort att kunna 

organisera och implementera skallgångar på riksomfattande nivå. Det har även hjälpt 

MPS att fördela tid, resurser och arbetssysslor på bästa möjliga sätt. Slutsatsen är att 

MPS tillvägagångsätt för att organisera sin verksamhet har varit av största vikt för att 

nå deras framgångar.    

 

• Media: Plattformen för spridningen av information, kommunikation och publicitet 

kring MPS har skett genom så kallade ICT:s som framförallt Facebook men även 

nyheter och radio. Facebook är deras primära kommunikationsmedel och har hjälpt 

MPS skapa ett enormt och riksomfattande nätverk tillsammans med deras officiella 

hemsida. De har varit väldigt duktiga att ta vara på möjligheterna som finns på 

internet och sociala plattformer som Facebook. Vi kan utifrån dessa punkter dra 

slutsatsen att MPS till skillnad från de sociala rörelser som undersökts i 

forskningsartikeln tagit tillvara på internets möjligheter för att kommunicera, sprida 

information och skapa nätverk. Vilket har varit en avgörande nyckel för att kunna 

organisera och mobilisera skallgångar i verksamheten.   
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• Samverkan: Genom att samverka med polisen har MPS kunnat etablera en 

professionell kontakt. De har kunnat få nödvändig information från polisen men 

framförallt kunskap om hur man organiserar och olika arbetsmetoder som varit av stor 

vikt för deras framgångar. Denna samverkan har även hjälpt legitimera MPS arbete 

långsiktigt.  Slutsatsen är att MPS förmåga att kunna agera som en lärande 

organisation och samverka med polisen varit ännu en avgörande faktor för deras 

utveckling och tillväxt som förening.    

 

3)Av vilka skäl väljer aktiva att ansluta sig som volontärer i Missing People Sweden? 

• Vi finner att samtliga volontärer på ett eller annat sätt uttrycker de anhörigas lidande 

för den försvunne som grundbasis för engagemanget i MPS. Hela organisationens 

verksamhet bygger på att stödja och hjälpa de anhöriga i deras situation. Det är en 

empatibaserad process där meningskapandet kring deltagandet sker genom de 

anhörigas anomiska tillstånd. Vilket senare ger upphov till ett kollektivt handlande i 

syfte att hjälpa de anhöriga genom MPS verksamhet. Slutsatsen är att deltagandet i 

helhet bygger på de anhörigas situation och att det av medmänskliga skäl ger upphov 

till ett kollektivt handlande vilket möjliggörs genom MPS organisation.  

4)Vilken funktion fyller Missing People Sweden för allmänheten i dagens svenska samhälle? 

• Deras organisation och arbete skulle kunna liknas vid spindeln i nätet. De har genom 

sin organisation, Facebook och samverkan med polisen skapat en enorm samhällelig 

resurs för allmänheten. Detta nätverk som MPS skapat kan fånga upp de anhöriga och 

hjälpa samt stödja dem. MPS fyller det hål som funnits i välfärdsskyddsnätet pga. 

polisens brist på resurser. Vilket av logiska skäl varit orealistiskt för polisen som 

myndighet att kunna tillhandahålla för allmänheten.   

Dessa delar har sammantaget skapat en helhetsförståelse av organisationen MPS. En 

definition har givits av MPS som organisation, olika faktorer som varit av vikt för deras 

framgångar har identifierats, engagemanget bakom volontärernas deltagande förklarats och 

funktionen av MPS arbete i helhet klargjorts i analysen.  
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Diskussion/reflektion 

Denna uppsats har onekligen skapat en diskussion för oss kring olika ämnen som lyfts i 

förhållande till MPS verksamhet. Vi har under resans gång vridit och vänt på empiri, teori och 

olika begrepp för att försöka besvara frågeställningen och uppfylla syftet med uppsatsen 

vilket varit att ge en holistisk bild av verksamheten och skapa en sociologisk förståelse av 

MPS. Detta har givit upphov till en hel del reflektioner kring MPS som fenomen och 

samhället i övrigt. En diskussion som skapats till följd av detta har varit den kring 

gränsdragningen mellan det offentliga och civila samhället i den mening att det vanligtvis 

görs en distinkt avskiljning mellan vad som å ena sidan tillhör det offentliga och vad som å 

andra sidan tillhör det civila samhället. Det är ganska imponerande trots allt hur en ideell 

förening som MPS lyckats skapa en så stark samverkan med polisen att de upprepade gånger 

gått på möten med rikspolisstyrelsen och blivit erkända som en samhällsresurs. Vi har tidigare 

i analysen beskrivit polisens etiska dilemma kring eftersök av försvunna personer i termer av 

ett ”hål” som funnits i samhällets välfärdsskyddsnät. Frågan som ställs är om det möjligtvis 

finns fler av dessa ”hål” i välfärdsskyddsnätet och finns det inte eventuellt i så fallbehov av 

andra organisationer från den civila sfären som kan bistå myndigheter på ett liknande sätt som 

MPS bistår polisen? Det går kanske inte att besvara frågan på rak arm men det skapar i alla 

fall möjligen ett nytt sätt att arbeta utifrån där civilsamhället faktiskt kan bidra med mer i det 

offentliga än man tidigare förutsett. För det går inte förneka att MPS arbete gör skillnad och 

polisen dragit stor nytta av att kunna ha MPS till sitt förfogande. Kanske kommer vi se mindre 

mentala murar mellan det offentliga och civila samhället i framtiden. Där den vanliga 

medborgaren kan bidra till samhällets bästa genom organisationer liknande den MPS 

bedriver?   

En annan diskussion är den om hur olika organisationer i dagens samhälle väljer att 

organisera sig. Att olika föreningar går ihop i olika förbund och liknande konstellationer är 

inget nytt men om fler stödorganisationer som MPS skulle börja växa fram i samhället och 

organisera sig likt MPS gjort så hade det varit väldigt intressant. Kanske är det så att vi 

kommer att få se flera rikstäckande organisationer som man vanligtvis haft för vana att 

associeras med verksamhet på lokalnivå? Med en central riksgrupp som sedan fördelar 

ansvaret nedåt i leden tills det når ner på lokalnivå. Med andra ord ett mycket mer 

”myndighetstänk” i sättet att organisera olika verksamheter i den civila sfären. 



42	  
	  

Den sista punkten i diskussionen fortsätter i spåret på den förra om sättet vi väljer att 

organisera olika verksamheter i det civila samhället. Om det finns något i dagens 

högteknologiska Sverige som kopplar samman oss alla så är det internet. Vi samlas, umgås 

och delar med oss av våra liv allt mer med hjälp av olika sociala medier som t.ex. Facebook. 

Vi skapar olika sidor som plockar ihop sport eller musikevenemang runt om i landet på en och 

samma plats. Dessa sidor används sedan för att länka sig vidare i ledet tills man får köpa sin 

biljett till fotbollsmatchen. Med hjälp av internet kan människor alltså aktivt skapa 

träffpunkter precis som MPS gjort med hjälp av sin Facebooksida där information har blivit 

lätt och enkelt tillgänglig och kan spridas snabbt och folk kan organisera resurser. Internet blir 

därmed ett väldigt effektivt verktyg för en organisation att kunna växa och sprida sitt budskap 

via, vilket MPS visar exempel på genom sina framgångar på Facebook. Idag kan den ”stora 

massan” hittas på internet som för många människor blivit en oskiljaktig del av deras liv. 

Kanske är det så att vi människor i det postmoderna samhället lever dubbla liv, ett ”online” 

och ett ”offline”. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguiden, Nyckelperson 

Uppkomst 

Inledning av intervju: Personlig data som bakgrund, ålder, kön, utbildning, yrke, bostadsort, 

etc.   

Varför startade MPS? 

o Hur började allt från allra första början? 

o Hur gick ni tillväga rent konkret? 

o Vad var tanken bakom MPS?  

o Vad står MPS för idag? 

Vilka utmaningar stod ni inför till en början? 

o  Problem med synlighet, medlemmar, legitimitet eller ekonomiska resurser?  

Organisationen 

Beskriv ett typiskt försvinnande från början till slut? 

o Måste ni ha ett godkännande från polisen?  

o Hur samlar ni ihop människorna inför ett letande? 

o Har ni några speciella taktiker eller strategiska samlingspunkter när ni skall samlas? 

 

Hur fungerar organisationen i övrigt? 

o Hur ser ert sammarbete ut med polisen? 

o Vilka andra slags samarbeten har ni? 

o Hur många är ni som dagligen arbetar inom organisationen? 

o Hur viktiga är sociala medier (Facebook, nyheter och tidningar) för ert arbete? 

Medlemmar 

Hur många medlemar har ni?  

o Hur många brukar ni vara när ni är ute och letar?  
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o Vad har du hört medlemar säga om MPS, vad säger folk om MPS?  

o Träffas ni vid andra tillfällen än när någon är försvunnen?  

 

Tycker du att MPS skapar en känsla av gemenskap? 

o I så fall varför?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide, deltagare 

Inledning av intervjun: Personlig data som bakgrund, ålder, kön, utbildning, yrke, bostadsort 

1) Kommunikation och organisation 

Hur fick du veta att MPS existerade? 

o Kan du berätta om hur ett sök går till? 

o Tycker du MPS är väl organiserade i sin verksamhet? Varför/varför inte?  

MPS har varit mycket synliga i media (Facebook, nyheter, tidningar etc.) Hur 

har det påverkat dig?  

o Har det varit viktigt för din medverkan? 

o Hur kommunicerar du med MPS? 

o Tror du MPS hade varit möjligt utan dessa medier?  

o Vad sägs om MPS? Bland frivilliga, anhöriga och allmänheten? Vad sägs 

på nätet? (Facebook, eventuella email, bloggar etc.)  

2) Medverkan och erfarenhet 

Hur kommer det sig att du har valt att gå med i MPS? 

o Personliga skäl, politiska skäl, sociala skäl, etiska skäl? Annat? 

o Beskriv din upplevelse när ni var ute och letade? 

o Kändes det skrämmande, roligt, intressant eller spännande? 

Har du deltagit i fler än ett sökande? 

o Vad har motiverat dig alternativt hållit dig borta?  

o Går du ensam med familj eller vänner? Eller är ingen annan runt om 

kring dig engagerad i MPS?  

 

3) Samhälle och påverkan 

Vad fyller MPS för funktion i samhället anser du? 

o Fyller den ett hål i välfärdsstatens skyddsnät? 

o Finns det ett missnöje med polisens arbete?  

o Vad står MPS för enligt dig själv? 

o Tycker du att civilkurage är viktigt i dagens samhälle?  

o Tycker du individer tar för lite ansvar i dagens samhälle? 
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Uppstår det någon känsla av gemenskap/samhörighet genom medverkan? 

 

o Känner du en större gemenskap med andra människor? 

o Har du skapat nya sociala relationer med tidigare okända människor?  
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Bilaga 3 

 
Model of the Evolution of a Voluntary Organization, Tracing the Changing Skills and 
Organizational Forms Required at Each Stage of Development 
 
 

Development stage Organizational form Skills and qualities needed 
 

Individual’s idea or concept   
Vision 

Imbuing a group of like-minded colleagues Form a society Communication 
Establish aims and objectives and 
allocate roles and responsibilities 

 
Committee 

 
Teamworking 

Harmonization of disparate inputs, 
time, money, skills, etc. 

 
Hierarchical 

 
Leadership 

Need for dealing with external agencies Functional specialization Negotiation and control 
Need for external finance Accountant-led Fundraising 
Need for further external finance from 
trading 

Split into separate legal 
entities 

Commercial co-ordination 

Need to recruit full-time professional/ 
skilled staff 

 
Line and staff 

 
People skills 

Review of objectives and strategy Change-oriented Conflict resolution 
Achieve primary aim and organize for 
ongoing activity 

Need for continuity, 
co-operative or hierarchical 

 
General management 

 

Robinson, (1994, s. 13) 
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Bilaga 4 

SAO	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

RIKS 

LOKALAVDELNING 

LOKALLEDNINGSGRUPP 

VOLONTÄRER 

1)	  Anmälan	  

2)	  Mobilisering	  

	  3)	  Implementering	  

	  7)	  Beslut	  

	  6)	  Värdering	  

	  5)	  Avrapportering	  

Implementerande  

Organ  

4)	  Skallgång	  

Stöd för de anhöriga till 
den försvunne personen. 

Beslutsfattande 
Organ 

Media Samverkan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Internet	  &	  Nyheter	   Polis	  

	  Information,	  Kommunikation	  &	  Publicitet	   Information,	  Kunskap	  &	  Legitimitet	  

Missing People Sweden 

Organisationsstruktur 

& 

Arbetssätt  
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