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Abstract 
Based on our studies we are able to find that cooperation between the Police department and 
Non-Government Organisation (NGO) Missing People will generate equal affects as 
cooperation’s between two departments within the same governmental agency. Collaboration 
between two independent organisations as Police department and NGO Missing People will 
not by itself end up in conflict of interests, in most cases it generates a positive outcome. 
 
To have an effective collaboration between two independent organisations, it is important to 
stretch the organisational boundaries. Accept and adapt the organisation to the situation they 
interact with. It is also appropriate to clarify common goals of the involved departments that 
are collaborating at the time. One main reason to collaborate is because they will achieve 
cost-effectiveness, The Police department want to support vulnerable groups and to influence 
the citizens and other external actors. 
 
Our study has demonstrated that the interaction between a bureaucratic organization like the 
Police and the NGO Missing People generate similar effects as collaboration between two 
authorities. 
 
The remaining part of this thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 

Denna studie har haft som syfte att ta reda på vilka effekter samverkan mellan Polisen och 
frivilligorganisationen Missing people i Västra Götaland leder till och hur respektive 
organisation hanterar effekterna. Vi har intervjuat totalt åtta personer, vid sex olika 
intervjutillfällen. Intervjumetoderna har varierat mellan en telefonintervju, en gruppintervju 
och enskilda intervjuer. I både gruppintervjun och de enskilda intervjuerna har vi träffat 
intervjurespondenterna personligen. 
 
Utifrån vår studie kan vi se att samverkan mellan polismyndigheten och 
frivilligorganisationen Missing People genererar samma effekter som samverkan förväntas 
göra mellan två myndigheter. Samverkan mellan två olika organisationskulturer resulterar inte 
nödvändigtvis i en organisatorisk krock utan kan generera positiva effekter. 
 
För en fungerande samverkan är det viktigt att tänja på de organisatoriska gränserna, 
acceptera och anpassa organisationen till de aktörer man samverkar med. Det är relevant att 
klargöra det gemensamma målet/målen som de involverade aktörerna bör sträva efter i 
processen. Anledningen till att aktörer väljer att samverka är bland annat att samverkan leder 
till kostnadseffektivitet, man vill stötta utsatta gruppers behov samt att påverka inflytandet 
som medborgare och andra externa aktörer har. 
 
Studien har visat på att samverkan mellan en byråkratisk organisation som Polisen och 
frivilligorganisationen Missing People genererar likvärdiga effekter som en samverkan mellan 
två myndigheter.  
 
Nyckelord: Samverkan, samverkanseffekter, myndighet, frivilligorganisation 
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1. Introduktionskapitel 
1.1 Inledning 
 
När två organisationer arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål kan de generera olika 
typer av effekter (Löfström, 2001, s.70). När en person försvinner fördelar Polisen resurser 
för en efterforskningsinsats. Det formas en stabfunktion som de arbetar efter samt att fler 
samarbetspartners kallas in. Frivilligorganisationen Missing People är då en av dem (Polisen 
1, 2013; Polisen 2, 2013). Sedan 2012 finns frivilligorganisationen Missing People beredda 
att organisera frivilliga inför och vid efterforskningar av försvunna personer (Missing People 
1). Ett arbete som kräver att de samverkar med Polisen på flera olika nivåer. 
 
För att hitta de bäst lämpliga resurserna för varje enskilt fall läggs det ner mycket tid på 
planering. Polisen använder sig av sökmetoden Managing Search Operations (MSO), en 
metod som används i flera länder och bygger på studier av tidigare efterforskning av förvunna 
personer. Metoden har kompletterats av den svenska Polisen med både psykiska och fysiska 
faktorer (Polisen 1, 2013). Likt Polisen använder Missing People sig av MSO som en metod 
vid efterforskningar (Remeni Simon, D. & Al-zubaidi, H., 2013). 
 
Polisens samverkan med både kommun och andra privata aktörer har till syfte att leda till 
bättre effektivitet och högre resursutnyttjande vid olika sorters insatser. Detta då fler parter 
anses åstadkomma mer än vad en ensam part gör. När samverkan sker vid ett uppdrag så 
strävar aktörerna mot samma mål vilket syftar till en ökad effektivitet i uppdraget (Berg m.fl., 
2010, ss. 11-12). Polisen menar att samverkanspartners och allmänheten är viktiga som 
komplement vid en sökinsats (Polisen 3, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 
 
Att samverka betyder att två olika aktörer möts för att arbeta mot ett gemensamt mål eller 
intresse (Kastberg & Berlin, 2011, s.25). Samverkan har stor betydelse för att lösa 
samhällsproblem. Löfström (2001) belyser tre aspekter som kan vara delar av denna lösning, 
som är kostnadseffektivitet, stödja utsatta gruppers behov och inflytande hos andra 
medborgare och aktörer (ss.69-70). 
 
Det svenska samhället blir allt mer individualiserat och fokuserar på det egna utvecklandet. 
Det är då extra viktigt att tydliggöra de organisatoriska likheterna och olikheterna i början av 
ett samverkansprojekt (Lindberg, 2002, ss.11-17). Detta lägger grunden för att 
organisationerna blir medvetna om förutsättningarna för samverkan. Det klargör också 
möjligheterna och begränsningarna med samverkan samt hur gränserna kan töjas för att få ett 
så lyckat samverkansprojekt som möjligt (Löfström, 2001, s.78). 
 
Polisen som en offentlig organisation ses som ett instrument för samhället. Det är samhället 
som är uppdragsgivaren och sätter upp mål för organisationen att nå (Scott, 1981, ss. 33-34). 
Det ger ett mindre spelutrymme för organisationen i fråga att agera på eget bevåg. 
Handlingarna fram till det uppsatta målet kan då ses som rationella i förhållande till andra 
organisationers handlingar (Christensen m.fl., 2004, ss. 34-35). Missing People som 
frivilligorganisation agerar och utför handlingar på eget initiativ, trots att de många gånger är 
under en myndighets uppsikt. Det blir allt vanligare att involvera frivilligorganisationer vid en 
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beskrivning av ett modernt samhälle. Frivilligorganisation ses som en av huvudaktörerna när 
det gäller sociala, ekonomiska och kulturella funktioner (Pronovost, 1998, ss. 2-3, 7-8). Den 
kulturella delen i en frivilligorganisation ses som normer och värderingar som har 
sammanvävts. Det blir en ”anda” som sitter i väggarna inom organisationen. 
Organisationskulturen tillsammans med normerna inom organisationen skapar ett moraliskt 
ramverk att följa, även kallat etik (Christensen m.fl. ,2004, s. 54). 
 
Samverkan är en gränsöverskridande aktivitet. Det är ett problematiserat sätt att höja resursers 
kvalitet samt att effektivisera arbetssättet (Lindberg, 2002, ss.15,19). En kvalitetsförbättring 
är eftersträvansvärt eftersom en förbättring inom en organisation kan tillfredsställa interna och 
externa behov (Redmond, 2008, s. 432). Lindberg (2002) menar vidare att när myndigheter 
samverkar försvåras den byråkratiska strukturen som offentliga organisationer har (ss.69-70). 
Att myndigheter samverkar är ett länge känt fenomen och har blivit allt mer etablerat. En av 
de första stegen mot samverkan mellan myndigheter var tre rikstäckande projekt som infördes 
i början av förra decenniet (Löfström, 2001, s. 69).  

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka effekter samverkan mellan Polisen och 
frivilligorganisationen Missing People i Göteborg leder till och vad det har för betydelse för 
respektive organisation.  

1.3.1 Frågeställningar 
 
Följande frågeställningar använder vi oss av för att förtydliga syftet; 
- Hur påverkar de organisatoriska likheter och olikheter samverkan mellan Polisen och 
Missing People? 
- Vilka effekter genererar en sådan samverkan? 

1.4 Disposition 
 
Till att börja med kommer vi att redogöra för den metod vi har valt att använda i studien. Vi 
beskriver här vad vi har gjort, vilka val vi har tagit under skrivandeprocessen samt under 
datainsamlingen. Härefter kommer vi att redogöra för vår referensram. Referensramen 
redogör för tre perspektiv som skapar bakgrunden till de organisatoriska likheterna och 
olikheterna mellan Polisen och Missing People. Referensramen ger också basen till en djupare 
förståelse om samverkan mellan de två organisationerna och vad för effekter den samverkan 
kan generera. För att analysera vårt material har vi valt att använda oss av ett analysverktyg 
baserat på nyckelbegrepp som redogörs i slutet av referensramen. 
  
I resultatdelen av vår rapport redogör vi för vår empiri där vi sammanställt våra intervjuer i 
flytande text. Därefter analyserar vi data och litteratur med hjälp av analysverktyget i 
analysdelen. Analysen mynnar ut i slutsatser som vi har kommit fram till. Vi diskuterar våra 
åsikter, studiens resultat samt våra kopplingar mellan litteraturen och empirin och vad vi anser 
det har lett fram till.  

1.5 Kunskapslucka 
 
Mycket av tidigare forskning kring samverkan har belyst hur verkligheten ter sig mellan två 
offentliga verksamheter i en samverkanssituation. Forskningen har påvisat projektens syfte, 
tillvägagångssätt och vad samverkan kan generera för effekter. Vi vill därför se hur 
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samverkan ter sig mellan en offentlig verksamhet och frivilligorganisationen. Resulterar en 
sådan samverkan i liknande effekter? Och kan det bli problematiskt när två olika 
organisationskulturer möts? Vårt bidrag till forskningen kommer förhoppningsvis att fylla 
denna kunskapslucka samt att bidra med nya anslag för vidare forskning. 

2. Metod 
 
Metodkapitlet speglar hur vi har gått till väga under studiens gång. För att på ett tydligt sätt 
redovisa tillvägagångssättet är metoden uppdelad i olika rubriker. För att få svar på våra 
frågeställningar har vi använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt, då vi har gjort en 
fallstudie. Vi konstaterade i ett tidigt skede att vi till en början utgått från en kvantitativ ansats 
då vi hade fastlagt ett schema då allt skulle utföras, men senare övergick vi till en mer 
kvalitativ, flytande och cirkulär process. För att hitta intervjurespondenter har vi använt oss av 
snöbollsmetoden. Intervjuerna i sig var semistrukturerade och föll naturligt in i den kvalitativa 
ansatsen. Varje intervjurespondent gavs möjligheten att få vara anonym och fått information 
kring studiens etiska aspekter. 

2.1 Beskrivning av miljön 
 
Vår studie fokuserar på ett fall, nämligen hur samverkan ter sig mellan två organisationer som 
till synes skiljer sig åt. Polisen som organisation kan i folkmun anses vara en traditionell och 
byråkratisk organisation och Missing People anses som en ny, frivilligorganisation. De båda 
organisationerna gör inträde i varandras miljöer vilket skapar det fall vi studerar. Men denna 
samverkan är relativt ny och har ännu inte uppdagats som officiell.  

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 
 
I valet av design lutar vi oss mot en mer kvalitativ ansats. Detta för att vi utgår från ett 
empiriskt exempel. Vi utgår från frågor om hur mönster och perspektiv har sammanhang eller 
inte. Vi studerar hur människors varande och tänkande är i olika situationer. Vi har använt 
språket som en resurs vilket är i enlighet med Bryman och Bell (2011). Svårigheten i att helt 
luta sig mot en kvalitativ ansats är den tidsram som vår studie har. En helt kvalitativ studie 
pågår oftast över en längre tid (Bryman & Bell, 201, ss.26-27), därför kategoriserar vi studien 
till en kvalitativ karaktär. 
 
Studien har inslag av en kvantitativ karaktär eftersom vi till en början hade ett färdigt schema 
över hur vår studie skulle se ut och genomföras. Vi hade ett tidsschema som vi till största 
delen höll oss efter. Vi avsatte två veckor för intervju, två veckor för analys, etc. Men under 
tiden rörde vi oss över de fastslagna gränserna och arbetade i en mer cirkulär process, mer likt 
kvalitativ metod. Vi kan även se att studien skiljer sig från den kvantitativa eftersom den 
metoden har en betydligt större del metatext mot vår studie har (Bryman & Bell, 2011, ss.26-
27).   
 
Utifrån den kvalitativa designen på vår studie har vi delvis ett induktivt synsätt. Detta 
eftersom vi baserar teorin på resultatet, vilket är våra intervjuer. Motsatsen, deduktiv, kan vi 
hitta i vår studie i den till början linjära processen. Det deduktiva vi inte har i vår studie är 
hypoteserna och det redan fastslagna svaret.  
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Det vi också kan hitta likheter mellan vår studie och en kvalitativ metod är valet av 
datainsamling. I studien finns det intervjuer som är semistrukturerade som är i enlighet med 
en kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2011, ss. 26-27). Urval av respondenter 
skedde på ett snöbollsliknande sätt. Vi fick, efter lite sökande, kontakt med en respondent från 
de båda organisationerna som blev studiens första intervju respondenter. Därefter fick vi via 
den respondenten, kontakt med nästa respondent och så vidare. Detta kallas enligt Bryman 
och Bell (2011) för snöbollsmetoden vid urval av data.   

2.3 Datainsamling  
 
Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer, med totalt åtta intervjurespondenter. En av 
intervjuerna var en gruppintervju med tre intervjurespondenter, en telefonintervju med en 
annan respondent och resterande fyra intervjuer har genomförts genom personliga och 
enskilda möten. 
 
Valet av att göra intervjuer i denna studie är ingen slump, då studien har som syfte att 
upptäcka faktorer av intervjurespondentens verklighet, vilket är något vi har velat komma åt i 
vår studie (Patel & Davidson, 2003, s.78). Likt Denscombe (1998) anser vi att en 
semistrukturerad intervju ger oss möjlighet att styra intervjun men samtidigt ges 
intervjurespondenten möjlighet att svara fritt och förhoppningsvis kunna ge oss mer ärliga och 
utförliga svar.  
 
Intervjurespondenterna har valts ut allt eftersom. Det innebär att vi valde ut en respondent att 
börja med från respektive organisation. Därefter, med mer kunskap, valdes lämpliga 
respondenter för resterande av vårt insamlande av information till studien. Genom denna 
metod ges vi möjlighet att möta de då bäst lämpade deltagarna för intervjuerna. Utan 
kunskapen från de första intervjurespondenterna kunde vi inte förutspå vilka som skulle bli 
våra nästa intervjurespondenter. Den första intervjun ledde oss in på nästa intervju. Frågorna 
som har använts vid intervjutillfällena är uppbyggda på samma sätt genomgående men har 
anpassats efter respektive organisation. Under varje intervjutillfälle har olika följdfrågor 
ställts beroende på vad respondenten svarat. Samtliga respondenter gavs möjligheten att själva 
tillägga något i intervjun som de vill förmedla till oss. Med detta tillvägagångssätt ansåg vi att 
datainsamlingen skulle ge oss det rätta underlaget för att besvara våra frågeställningar.  
 
Intervjuerna har transkriberats, kategoriseras och sammanställts till en text. Därefter 
analyseras materialet utifrån referensramen vilket senare har genererat till våra slutsatser. 

2.4 Dataanalysen 
 
Utifrån vår datainsamling och den teori som referensramen tillför har vi valt ut flera 
nyckelbegrepp som blir ledande i vår dataanalys. Dessa nyckelbegrepp är organisatoriska 
likheter och olikheter, kostnadseffektivitet, effektivisering, kvalitetsförbättring och inflytande. 
Med dessa kommer vi analysera de svar som respondenterna gett oss samt vad tidigare 
forskning säger kring samverkan. Denna analys leder över till en slutsats. Studien i sig anser 
vi generera ett teoretiskt bidrag.  

2.5 Studiens tillförlitlighet 
 
För att en studie ska ses som tillförlitlig finns företagsekonomiska forskningskriterier, 
reliabilitet, validitet och reproducerbarhet (Bryman & Bell, 2011, ss. 41-42, 61).  
Reliabiliteten är ett instrument som avgör hur väl man lyckats mäta de man vill mäta. Vi har 
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belyst de effekter som uppkommer av samverkan samt hur organisationsskillnaderna påverkar 
samverkan mellan två verksamheter där organisationsskillnader finns. Vi vill inte med denna 
studie mäta hur effekterna påverkar organisationen, resultatet av effekterna och heller inte 
värdera effekterna. Validiteten visar på hur sanningsenlig mätningen är och hur den stämmer 
överens med verkligheten. Eftersom vi hade en bredd av 6 intervjuer (varav en var en 
gruppintervju) anser vi att en sanningsenlig verklighet har visats. Vi anser att den bredd av 
respondenter har belyst olika vinklar som vi ville komma åt samt gett oss den information 
som relevant för vår studie. För att verkligen säkerställa att vår tolkning av intervjuerna var så 
korrekt som det bara gick återkopplade vi till respondenterna som valde att få vara med att 
påverka för att läsa transkriberade intervjun. De fick då möjlighet att tillägga eller ta bort 
delar som de ansåg vi feltolkat. Det sista forskningskriteriet är reproducerbarhet, ifall någon 
annan kan göra om studien. Vi anser att det finns goda möjligheter att replikera vår studie. 
Detta då studiens tillvägagångssätt har presenterat på ett sådant sätt att det är möjligt att 
reproducera studien. 

2.6 Etiska aspekter 
 
De etiska aspekterna av denna studie har vi som författare varit noga med att poängtera vid 
varje intervjutillfälle. Samtliga intervjurespondenter, oavsett hur intervjun har gått tillväga, 
har fått samma möjlighet att få vara anonyma i studien samt erbjudits möjligheten att få läsa 
rapporten innan inlämning och publicering. Samtliga intervjurespondenter har godkänt att 
vara delaktiga i studien med deras namn och vad de har för tjänst/titel i respektive 
organisation.  
 
Vi som författare av studien beslutade i ett tidigt skede innan intervjuerna genomfördes att 
låta respondenterna själva få bestämma var intervjuerna skulle genomföras, detta då vi likt 
Bryman & Bell (2011) anser att en intervju i sin ”hemma-miljö” genererar ett bättre resultat. 
Vi har även varit väldigt noga med att alla ska känna sig nöjda och att de har blivit bemötta på 
ett trevligt och professionellt sätt. 

3. Referensram 
 
I detta kapitel lyfter vi fram organisationernas motiv till att samverka. Vi har valt att dela in 
referensramen i två delar. Den första delen, 3.1, redovisar vi olika perspektiv som belyser 
strukturer, processer och organisationsmönster som de två organisationerna grundar sig i. 
Dessa perspektiv utgör bakgrunden för organisationernas sätt att samverka. Det instrumentella 
perspektivet (rationalistiska) har sin främsta uttrycksform i Polisens byråkratiska 
organisationsstruktur, det kulturella perspektivet kopplas starkt till Missing Peoples 
frivilligorganisation och mytperspektivet representerar den kopieringsmekanism som de 
respektive organisationerna använder sig av för att efterfölja varandras arbetssätt och 
resursanvändning.  
 
Under den andra delen, 3.2, redovisas forskning för formuleringarna samverkan/samarbete 
samt effekt/orsak. Detta för att tydliggöra dessa givna ledord i rapporten. Vidare redovisar vi 
starten för myndigheters samverkan samt frivilligorganisationers samverkan. Vi redovisar 
skälen för samverkan samt hur samverkan påverkar organisationer i samverkanssituationer.  
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3.1 Organisatoriska olikheter 
3.1.1 Det instrumentella perspektivet (rationella) 
 
I Sverige har offentliga organisationer samhället som uppdragsgivare. Det är samhället som 
sätter upp mål som organisationerna ska uppnå. Det krävs då att organisationerna handlar 
rationellt mot det uppsatta målet för att uppnå dem. Det resulterar i att offentliga 
organisationer kan ses som ett instrument eller ett redskap för samhället. Organisationerna 
tvingas till att göra aktiva val för att nå målet, som i sin tur skapar en effekt (Scott, 1981, ss. 
33-34). Detta lyser igenom i offentliga organisationer, både handlingssättet, strukturer och 
dess processer berörs. Det utgör organisatoriska regler för vem som bör och ska göra vad samt 
vilka uppgifter som bör och ska göras i organisationen. Detta är viktiga aspekter för både hur 
arbetsuppgifter ska utformas samt hur de ska utföras. Det blir allt mer målrationellt 
(Christensen m.fl., 2004, ss.32-33, 44). 
 
Att handla målrationellt brukar beskrivas genom fyra olika element, mål/problem, alternativ, 
konsekvenser och beslutsregler (Christensen m.fl., 2004). Dessa element antas organisationer 
använda sig av för att komma närmare det uppsatta målet. Organisationerna antas ofta göra 
rationella uträkningar för att se möjliga konsekvenser för varje handling. Det leder till att 
organisationen antas välja de alternativ som skapar en högre grad av måluppfyllelse. Det kan 
leda till en del problematik för offentliga organisationer, då de har fler omständigheter att ta 
hänsyn till. Detta är även kallat begränsad rationalitet. Det betyder att det finns en instabilitet 
och komplexitet i organisationen som gör att målen till större del är oklara (ss.34-35). 

3.1.2 Kulturperspektivet 
 
Ett myntat uttryck är att organisationskultur ”sitter i väggarna”. Detta är bara något man kan 
lära sig och inte studera i förväg. Organisationskultur sätts ofta i samband med normer och 
värderingar. Dessa två element har en signifikant betydelse för en organisation. Ordet 
organisationskultur brukar beskrivas som en växande process som ger upphov till två 
funktioner i en organisation, informella och formella normer (Christensen m.fl. 2004, ss.52-
53). 
 
De båda funktionerna påverkar varandra men de har olika ursprung och funktion. 
Organisationer med ett kulturellt perspektiv har i förväg inga uppsatta mål. Det är en iterativ 
process där det under tiden skapas nya mål. Samma gäller normerna. Det utvecklas stegvis 
informella normer och värderingar i organisationen. I motsats till de informella normerna 
finns de formella. Dessa anses vara ett verktyg för att nå målen som redan finns fastslagna i 
den formella strukturen (Christensen m.fl., 2004, ss.52-53). 
 
Philip Selznick (1984) diskuterar var de formella och informella normerna finns och hur 
normerna används. Han gör en klar avgränsning mellan normer i en organisation och i en 
institution. I en organisation finns det formella normer som ses som ett verktyg för 
organisationen. I en institution använder man sig av de informella normerna, detta för att 
normerna kan ses som metaforer i institutionen som växer fram under en längre tid. Att en 
organisation mixar mellan formella och informella normer är normalt. Det kan betyda att 
organisationen fått institutionella drag eller även kallat institutionaliserade normer. Selznick 
(1984) påvisar att organisationen kan i sådan form bli allt mer komplex och minska sin 
flexibilitet, men samtidigt kan organisationen skapa en högre arbetskvalitet. En organisation 
kan potentiellt både lösa uppgifter på ett bättre sätt samtidigt som de kan utveckla och 
förbättra den sociala gemenskapen (ss. 5-22).  
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Christensen m.fl. (2004) poängterar att organisationskulturer som har ett samband med 
informella normer skapar ett moraliskt ramverk, som vi idag kan förkorta till etik. Det betyder 
att de öppna/transparenta organisationerna utstrålar mer tillit och upplevs ha gemensamma 
värderingar (s. 54). 

3.1.3 Mytperspektivet 
 
Mytperspektivet har en föreställning om att sociala normer beskriver hur en organisation bör 
fungera och vara uppbyggd. Ett annat ord för dessa normer är myter. Organisationer använder 
sig av myter för att reflektera sig mot andra aktörer. Organisationen kan i sin tur återspegla 
andras myter i sin egen organisation, detta gör man för att anpassa sig efter marknaden. 
Organisationer vill tillfredsställa marknadens behov och tar gärna efter andra organisationers 
sätt att göra det på. Detta behöver inte betyda en faktisk handling utan ger organisationen en 
tillfredställande fasad att visa upp (Christensen m.fl., 2004, s.76). Myter har också tendensen 
att snabbt sprida sig utanför organisationens väggar. Det kan exemplifieras genom att prat och 
diskussioner i en organisation blir en social norm som spider sig. Det blir en fiktiv fasad, som 
Christensen m.fl. (2004) kallar för hyckleri. Detta kan vara ett sätt att öka legitimiteten för 
organisationen gentemot andra aktörer (s.76). 
 
En organisation som aktivt vill utvecklas använder sig av dessa myter. Organisationen ställer 
interna krav för att tillfredsställa dem utomstående aktörernas behov. Detta gör att myter blir 
ett centralt begrepp för att se till vad konkurrenter har gjort och gör. Man ser till vad som har 
varit och är framgångsrikt samt att man härmar eller tar efter dem, man följer med i 
förändringen (Christensen m.fl., 2004, ss.76-77).  

3.2 Samverkan 
3.2.1 Samverka eller samarbeta? 
 
Enligt Fridolf (2000) består samverkan av ett erfarenhetsutbyte som man kan gradera på olika 
nivåer. En gemensam arbetsplanering, arbete och kunskap samt koordination av de insatser 
som ska genomföras. Ledningens roll vid samverkan kantas av att tydliggöra när man behöver 
samverkan och även när det inte behövs. Själva ledarskapet anses vara mer en egenskap än 
något som faktiskt verkar inom en självklar struktur. Fridolf (2000) använder sig vidare av 
idéer från projektet Falk, för att kunna leda en grupp människor från olika organisationer och 
organisationskulturer är det viktigt att sätta ledarskapet framför chefskapet. Eftersom 
ledarskap kan gå utöver de organisatoriska gränserna och behöver därför utvecklas mer 
(Fridolf, 2000). 
 
Det har i tidigare forskning visat att samverkan kräver att olika delar i organisationen 
involveras i själva samverkansprocessen, delar så som roller, processer, företagskultur och 
samverkanspersoner. För att själva samverkan ska hålla en hög nivå och slutligen generera i 
ett positivt resultat behöver ledningen kunna hantera alla dessa faktorer. Enligt samma 
forskning så är det dessutom svårare med samverkan i kunskapsorganisationer, man behöver 
utveckla de involverade rollerna successivt under processens gång. Detta gör man för att 
komma utanför de egna ramarna och slutligen nå en bättre samverkan. Det räcker alltså inte 
med att bara skriva om organisationsschemat för att anpassa organisationen till samverkan 
(Maccoby, 2006).  
 
 



 8 

För att kunna nå organisationens mål behöver såväl ledning och anställda lita på 
samarbetsprocesser och dess resultat. Dessa processer kan ta sig många olika former såväl i 
det dagliga arbetet som i arbetsteam eller grupper. Dessa arbetsteam eller grupper sätts ihop 
tillfälligt och av strategiska anledningar. Detta är aktiviteter som organisationer arbetar med 
för att öka samarbetet i organisationen som slutligen leder fram till en ökad konkurrenskraft. 
En effektiv samverkan är i många fall resultatet av en ledning som aktivt har valt ut, utvecklat 
och ökat kunskapen hos anställda (Bedwell, W.L. m.fl.). 

3.2.2 Effekt eller orsak? 
 
I ett forskningssammanhang kan kopplingen mellan effekt och orsak ses som en 
rimlighetsprövning. En effekt i sammanhanget kan ses som en naturlig följd av en orsak och 
effekten bör kopplas till minst en orsak som sker efter effekten. Vid intervjuer uppkommer 
däremot risken att effekter kan komma på tal innan de skett eller att effekten sker i ett annat 
sammanhang. Man kan därför inte förlita sig helt på respondenten då den kan uttrycka sig om 
effekter som inte är en direkt följd av den förmodade orsaken. De kan istället berätta om 
tänkbara eller för dem förmodade effekter (Rombach, 1997, ss. 16-17).  
 
En orsak inom samhällsvetenskapen handlar om kausalitet, som av Rombach (1997) ses som 
en åtgärd. Han menar vidare att en orsak skulle kunna vara medvetna och omedvetna 
handlingar. Ytterligare tre aspekter finns att tillägga i definitionen; orsak ska komma före 
händelsen, orsak kan skiljas från verkan och det finns ett samband mellan orsak och verkan i 
avseendet tid och rum (s.17). 
 
Något som måste tas hänsyn till är motiv, en tanke som antas aktiveras innan handling. Motiv 
är snarlikt ett tankemönster som kan ses som den önskade handlingen och effekten. Ett motiv 
kan rent av ersätta en handling och kan direkt få effekt (Rombach, 1997, s.17). 
Sammanfattningsvis behöver inte effekter uppkomma av en orsak, rent vetenskapligt. Det 
som man däremot behöver komma ihåg är att det i praktiken inte behöver betyda att effekt 
och orsak är frikopplat från varandra. Att det kausala sambandet mellan effekt och orsak är 
svårt att se betyder då inte att det inte skulle existera (Rombach, 1997, s.17). 

3.2.3 Samverkan över tid 
 
Att myndigheter samverkar med varandra är inget nytt, antagligen är det lika gammalt som 
myndigheterna. Under 1970-talet startades till exempel ett social-medicinskt projekt. Det blev 
mer populärt att samverka under den senare delen av 1990-talet då det infördes tre stora 
samverkansreformer, FINSAM, FRISAM och SOCSAM (Löfström, 2001, s. 69). De tre 
projekten är fokuserade på att stötta, förbättra och förändra vardagen för individer i samhället, 
men med tre olika inriktningar. FINSAM är ett projekt vars syfte är att individer antingen ska 
bli verksamma i arbetslivet alternativt att förbättra befintlig förmåga att kunna arbeta samt att 
på ett mer effektivt sätt använda sig av befintliga resurser i samhället (Statskontoret). 
FRISAM syftar till att på ett mer effektivt sätt ta till vara på samhällets resurser för att kunna 
bemöta och stötta personers enskilda behov med diverse åtgärder. Projektet SOCSAMS 
inriktar sig på nyttjandet av myndigheternas resurser på ett sätt som är vinnande för både 
välfärden samt för enskilda individer och för samhället (Försäkringskassan). Projekten som 
startades då påminner mycket om dagens samverkansprojekt om man ser till projektens syfte 
att organisera verksamheterna. Skillnaden är dock att i dagens projekt är fler aktörer 
inblandade och samverkan riktar sig mot andra sorters aktörer (Löfström, 2001, s. 69). 
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3.2.4 Tre skäl till att samverka 
 
Löfström (2001) belyser varför det är så intressant för myndigheter att samverka och i Statens 
offentliga utredningar (hädanefter kallat SOU) syns ett tydligt behov av att samverka och det 
finns tre huvudsakliga skäl. Det första är att samverkan mellan olika myndigheter eller aktörer 
leder till högre kostnadseffektivitet. Det i sin tur leder till bättre och effektivare verksamheter 
som även minskar samhällets totala kostnader. Det andra skälet som Löfström (2001) belyser 
ur SOU är att samhället genom en samverkan mellan myndigheter kan bemöta utsatta 
gruppers behov. Sista skälet till att samverka är att inflytandet hos medborgare och andra 
aktörer ökar, vilket gynnar de myndigheter som samverkar (s. 70). Enligt Löfström kan 
samverkan mellan myndigheter vara lösningen på en del problem (Damm, M. m.fl., 2002, s. 
3). 
 
För att en myndighet ska kunna samverka med andra myndigheter måste gränserna mellan 
dem tydliggöras men också överskridas, samverkan sker alltså inte bara inom de ordinarie 
gränserna. Det innebär att verksamheterna som är inblandade i samverkansprojektet behöver 
acceptera och anpassa sig till de andra verksamheternas förhållningssätt och dess agerande. 
Ett accepterande och anpassning till de andra verksamheterna innebär inte att den egna 
verksamhetens syfte reduceras eller att man ska sluta följa verksamhetens regelverk utan 
snarare att man kombinerar dessa med de andra aktörernas syfte. Utöver tydliggörandet och 
överskridandet av gränser kan det även utvecklas nya gränser tillsammans med andra aktörer 
(Löfström, 2001, ss.70-71).  
 
I början av ett samverkansprojekt behöver verksamheterna enligt Löfström (2001) klargöra 
verksamheternas olikheter samt vara medvetna om förutsättningarna. Viktiga förutsättningar 
är att vara införstådd i varandras ansvarsområden samt i syftet med verksamheterna och syftet 
med själva samverkansprojektet. Man behöver även se över vilka möjligheter det finns att 
tänja på befintliga gränser för att kunna åstadkomma ett än mer lyckat samverkansprojekt. 
Myndigheterna vid ett samverkansprojekt har även en förväntan över att känna tillhörighet till 
de andra aktörerna i projektet. Det finns enligt Löfström flera faktorer som påverkar aktörerna 
vid ett samverkansprojekt och det är den organisering och strukturering som samverkan 
kräver. Organisationen behöver omstruktureras, tydliggöra sina gränser och hitta nya samt att 
se vilka restriktioner det finns vid agerande. (Löfström, 2001, ss.78, 84) 
 
Det finns tre typer av gränser vid samverkan mellan myndigheter och de är, organisatoriska, 
praktiska och byråkratiska gränser. Dessa tre är institutionaliserade, det innebär att varje 
individs handling utvecklas till ett mönster av handlingar som därefter skapar de nämnda 
gränserna (Löfström, 2001, s.84). 

3.2.5 Att sträva mot ett gemensamt mål 
 
Samverkan betyder att två aktörer möts på lika villkor för att arbeta mot ett gemensamt 
intresse eller mål (Kastberg & Berlin, 2011, s.25). Lindberg (2002) menar att samverkan är en 
form av en gränsöverskridande aktivitet. Det finns tre olika perspektiv som samverkan kan 
kategoriseras under, ekonomi, ideologi och moral. De tre perspektiven lyfter fram olika 
effekter av vad samverkan kan leda till, så som att möta utsatta gruppers behov eller att 
kombinera kunskaper. Lindberg påpekar även att alla sorters samverkan problematiserar den 
byråkratiska strukturen som den offentliga sektorn har. Det problematiseras för att resurserna 
ska få en högre kvalitet och det ska leda till en effektivare arbetsform. Däremot finns det flera 
olika sätt att problematisera (Lindberg, 2002, ss.15,19). Inom professionella organisationer 
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har det utvecklats olika faktorer som kan ses som problematisering, nämligen specialisering, 
fragmentisering och friktion. Dessa faktorer har påverkat både organisationer och det sättet de 
samverkar på (Kastberg & Berlin, 2011, ss.25-26). 

3.2.6 Starka gränsdragningar 
 
Svenska samhället lägger idag ner allt mer fokus på det egna utvecklandet. Organisationer ser 
till sina egna arbetsprocesser som de själva försöker att utveckla. Detta gör att det dras 
starkare gränser mellan och i organisationerna menar Lindberg (2002). Trots det individuella 
tänkandet riktas det intresse för gränsöverskridande aktiviteter. Detta för att främja 
möjligheter för att samverka organisationer emellan och minska de barriärer som bildats. En 
viktig komponent blir då informationsöverföring för att kunna sträcka mellan och över 
gränser. Detta arbetssätt kommer från samhällets uppfattning om hur en framgångsrik 
organisation ska vara och agera (ss.11-17). 
 
Eftersom offentliga organisationer utgår från standardiserade processer kan arbetssättet med 
gränsöverskridande aktiviteter vara svårt att tillämpa. Detta kan då skapa problem eftersom 
samverkan inte alltid sker i samma tid och rum. Offentliga organisationers sätt att hantera 
detta är att införa reformer som reglerar de samverkansparametrar som behövs för att 
organisationen ska kunna samverka med andra företag och verksamheter (Lindberg, 2002, 
ss.11-17). Hood (1991) menar att de nya reformerna som införts kan kategoriseras till den 
företagisering som den offentliga förvaltningen genomgått. Ett annat ord är New Public 
Management (NPM). 

3.2.7 New Public Management 
 
New Public Management (NPM) växte successivt fram för att offentliga sektorns byråkratiska 
hierarki skulle minska och allt mer likna den privata marknaden. Detta gjordes i tro om att 
arbetet skulle få en ökad effektivitet. Svårigheten med att mäta om målen har uppnåtts menar 
Lindberg (2002) är att de verktyg som finns för att mäta marknadsliknande resultat kommer 
från den privata sidan. Det blir då inte lika självklart att applicera och använda inom den 
offentliga marknaden, då det är svårt att mäta utfallet. NPMs framfart har varit den största 
anledningen till varför det har bildats så starka gränser i och mellan organisationer. Det har 
skapats fler enheter och lokala ledningar som gör att det finns mer gränser att dra. NPMs 
möjlighet att bryta de starka gränserna och hitta en lösning var att se till de mer komplicerade 
sociala frågorna inom organisationen. Detta för att öka möjligheter till att samverka med 
andra organisationer och företag (ss.11-17).  

3.2.8 Privatisering och decentralisering 
 
Viljan att privatisera och decentralisera de offentliga organisationerna har under 
välfärdsreformen ökat. Ökningen av alternativa driftsformer resulterar i att frivilliga och 
ideella organisationers relation med den statliga sektorn påverkas och blir mer komplicerade. 
Under den pågående välfärdsreformen i USA har både myndigheter och frivilliga 
organisationer börjat utveckla sina tjänster och samverkar allt mer med fler aktörer. De 
statliga verksamheterna har utvecklats då statsbaserade tjänsterna antingen har utvecklats och 
blivit större alternativt flyttat tjänsterna till andra lokala verksamheter. De ideella 
verksamheterna har utvecklats genom att ha köpt material och tjänster från andra 
verksamheter samt att utveckla den egna kapaciteten både vad gäller personalen och 
materiella resurser (Austin, 2003).  
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Samspelet mellan krafterna som kommer ur viljan att decentralisera och privatisera kan visas 
genom en figur enligt Austin (o.a.). Samtliga faktorer påverkar i slutändan 
samhällsbyggandet.  
 

 
 
 
 
 

Den första faktorn, A, betyder att trots privatiseringen så kommer myndigheterna att fortsätta 
att kräva att resultaten dokumenteras på ett noggrant sätt samt att de offentliga medlen som 
användas med en ansvarsskyldighet. Privatiseringen kräver även att förståelsen för respektive 
verksamhet ökar och trots det så behöver den statliga verksamheten fortsätta att övervaka den 
ideella organisation de har förflyttat sin verksamhet/enhet till. 
 
Nästa faktor, B, är kraften av decentralisering och det innebär att myndigheterna behöver låta 
tjänsteleverantörerna ta över deras befogenheter och ansvar för organisationen. Denna faktor 
påverkar samhällsbyggandet genom ökade kostnader då det kräver att man utvecklar faktorer 
som tillit, ökning av samarbetet och förståelsen samt skapa möjligheter till att 
organisationerna ska kunna vara självförsörjande och ha egenmakt. 
 
Den sista faktorn, C, är de båda faktorernas samspel. Utmaningen när de båda krafterna 
sammanslås är att hantera både ansvarsskyldigheten och egenmakten. Faktorerna i sig har 
båda som ett gemensamt mål och det är att öka självförsörjningen hos de både 
verksamheterna. Ledningen i respektive verksamhet måste styra om de anställdas tankesätt 
mot de mål som finns för samhällsbyggandet. 

3.2.9 Kvalitet som mått 
 
Både professionella och icke professionella organisationer strävar ständigt mot att förbättra 
sig i de flesta avseenden, kvalitetsförbättring blir därför inte något undantag. Förbättring ses 

Figur 1.1 Privatisering och decentralisering. 
(Austin, 2003). 
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som nödvändigt inom organisationer för att tillfredsställa behov. Redmond m.fl. (2008) 
åberopar till W. Edward Demings tankar om kvalitet. Hans huvudtanke var att man ska ha ett 
progressivt tänkande om organisationsutveckling, ledarskap och kvalitet (s. 432). 
 
Det Deming blev mest känd för var dock kvalitetsfrågan, där han menar att kontinuerliga 
kvalitetsförbättringar bör finnas i organisationer som ska initieras av ledningen. Redmond 
m.fl. (2008) konstaterar att Deming inte definierar vad kvalitet är i sina teorier men han 
påpekar att kvaliteten förbättras om det sker en minskning av osäkerhet och variabilitet. Han 
har 14 principer på hur ledningen kan omvandla en tjänst för att få en högre kvalitet, 
exempelvis genom att tänka långsiktigt, sluta kontrollera kvaliteten, betona ledarskap och riva 
barriärer mellan avdelningar (ss.432-434). 

3.2.10 Frivilligorganisationer 
 
Ett tydligt avtryck från NPM-rörelsen är de marknadsliknande organisationsmodellerna som 
allt mer smyger sig in i de offentliga organisationerna. Allt fler prövar att konkurrensutsätta 
och byta ut sitt produktionssätt. Detta har lett till att allt fler offentliga organ har visat ett 
större intresse för att samverka med frivilligorganisationer som har ett annat arbetssätt mot 
vad offentliga organisationer brukar arbeta efter. Detta samverkansintresse har även 
uppmärksammats från ett rikspolitiskt håll. Att samverka med aktörer som inte drivs av ett 
vinstintresse ses som mycket positivt (Socialstyrelsen). 
 
Att arbeta i en frivilligorganisation betyder att man som volontär åsidosätter sin egen tid till 
något eller någon annan. Tid och energi läggs för att gemensamt uppnå ett mål. Allt fler går 
med i frivilligorganisationer och ett sådant medlemskap i en sådan sorts organisation ses som 
värdefullt i den meningen att ökar det sociala kapitalet. Men det är inte bara det sociala 
kapitalet som påverkas av att delta som volontär. Både psykiska och fysiska förbättringar 
tillkommer som följd av detta (Miller, 2011, s.90).  
 
Frivilligorganisation är ofta under myndigheters kontroll, men detta behöver inte ses som 
negativt. Det är oftare så att frivilligorganisationer står i konkurrens mellan varandra och inte 
mellan dem själva och myndigheter. Det är snarare en beroendesituation dem emellan, för att 
själva kunna fungera behöver dem varandras tjänster. (Pronovost, 1998, ss.7-8). 
 
Det är nästan omöjligt att studera eller beskriva ett modernt samhälle utan att ha 
frivilligorganisationer i åtanke. Frivilligorganisationer beskrivs som en av huvudaktörerna i 
samhället och inbringar stor betydelse. Något som kan klassificera en frivilligorganisation är 
olika funktioner som aktiveras. Dessa funktioner kan vara sociala, ekonomiska eller 
kulturella. Men en av de viktigaste rollerna de har i samhället och vid samverkan med andra 
organisationer är deras distribution av kraft (Pronovost, 1998, ss.2-3, 7-8).  

3.3 Analysverktyg 
 
För att besvara våra frågeställningar, ”Hur påverkar de organisatoriska likheter och olikheter 
samverkan mellan Polisen och Missing People?” och ”Vilka effekter genererar en sådan 
samverkan?” har vi använt oss av flera nyckelord som analysverktyg för denna studie. Vid 
redovisning av tidigare forskning uppkom flera centrala begrepp som vi tagit fasta på. De 
begreppen visar på hur samverkan kan diskuteras samt vilka effekter som samverkan kan 
generera. Stora delar av forskningen kring samverkan har liknande nyckelbegrepp. Vi har valt 
ut de begrepp som är mest frekvent använt hos flera av författarna som är redovisade i vår 
referensram. Löfström (2001) och Lindberg (2002) är två av författarna som återkommande 
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beskriver organisatoriska likheter och olikheters relevans, för samverkan. De beskriver även 
kostnadseffektivitet, kvalitetsförbättring, effektivisering och inflytande som 
samverkansfaktorer. Dessa begrepp är även de vi har valt som nyckelbegrepp för vår analys. 

4. Resultat 
 
I detta kapitel får du läsa svaret från våra intervjurespondenter, en grundlig presentation av 
varje organisation och respondent. Utöver det redogör vi även för hur samverkan ser ut 
mellan de båda organisationerna, de svagheter och styrkor som finns samt arbetssätt och 
ledarskap under samverkansprocessen. 

4.1 Polisen 
 
Underlaget för empirin har hämtats genom tre olika intervjutillfällen på tre olika ställen och 
olika tillvägagångssätt. Den första intervjun har gjorts med Urpo Mäkinen hos 
Rikspolisstyrelsen per telefon, den andra med Jan-Ivan Ewaldsson som är MSO-ansvarig samt 
utbildare inom Polisen. Intervjun med Jan-Ivan genomfördes på hans kontor på polishuset i 
Borås. Den tredje och sista intervjun var en gruppintervju där tre poliser i samma befattning, 
yttre kommissarie, deltog. Det var Magnus Larsson, Charlotte Wiik och Lars Adolfsson. 
Gruppintervjun genomfördes på polishuset på Skånegatan i Göteborg. 

4.1.1 Presentation av polisrespondenter 
 
Urpo Mäkinen har arbetat hos Rikspolisstyrelsen sedan början på år 2010. Urpo är 
handläggare på en strategisk nivå och hans uppdrag är att samordna verksamhetsområdet 
efterforskning av försvunna personer på en strategisk nivå. Det innebär att han ser över de 
arbetsmetoder som finns för att stötta och hjälpa de nuvarande 21 polismyndigheterna samt att 
utveckla arbetsmetoderna och övervaka statistiken som finns. Urpos arbete görs på ett 
nationellt plan och ur ett nationellt perspektiv. 
 
Jan-Ivan Ewaldsson har arbetat inom polisyrket i 26 år. Tidigare har han arbetat i ett så kallat 
”tre skift” samt som yttre befäl. Sedan januari förra året (2012) arbetar Jan-Ivan enbart med 
utbildning inom områdena självskydd, batonganvändande samt utbildning av säkerhetstänk 
hos ambulanspersonal. Utöver att vara instruktör arbetar även Jan-Ivan som MSO-ansvarig i 
staben. Vid ett letande är det Jan-Ivan som är MSO-ansvarig, det vill säga den som beslutar 
vart man ska leta och hur man ska leta. 
 
Magnus Larsson arbetar tillsammans med Charlotte Wiik och Lars Adolfsson som yttre 
kommissarier. Det innebär att de finns på plats vid både akuta och planerade insatser. Vid 
större händelser går de in som insatschefer och är operativt ansvariga och vid efterforskning 
av försvunna personer har de även i uppdrag att bedöma fallet och den försvunna personens 
objektsprofil. Det förvinner ungefär 1500-2000 personer i Västra Götaland per år. De 
bedömer om personen frivilligt eller ofrivilligt försvunnen. Det blir ett ärende för Polisen och 
räddningstjänsten då det kan vara fara för deras liv. I den insatsen blir dem även 
räddningsledare. De utbildar även inom samverkan och håller kurser för utvecklingsledare. 

4.1.2 Polisens verksamhet 
 
Polismyndigheterna är indelade efter län och det finns idag totalt 21 stycken. De bestämmer 
själva hur många av de anställda poliserna som ska utbildas och specialisera sig på just 
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efterforskning av försvunna personer. Polishögskolan gör en inventering varje år av hur det 
befintliga behovet ser ut och skickar en förfrågan till respektive polismyndighet om hur 
många av de anställda de anser behöver utbildas. Polishögskolan utbildar därefter personer 
som tar med sig kunskapen tillbaka till lokal nivå där de kan nyttja den genom 
vidareutbildning. 
 
Det finns olika ansvarsområden för yttre kommissarie, ett av ansvarsområdena är det 
Charlotte tillsammans med Magnus och Lars har tillsammans med 9 andra kollegor i 
Göteborg. Det vill säga att de har ansvar för efterforskning efter försvunna personer. Det 
betyder att man har en grundutbildning samt en extra kompetens som förnyas en gång per år.  

4.2 Resultat Polisen 
 
Det är väldigt många som försvinner. Flera försvinnanden skapar inte ett fall, ganska många 
ärenden där personer bara inte har kommit hem i tid. Drygt hälften av alla försvinnanden är 
frivilligt försvunna personer. Många får vi tag på innan vi ens har hunnit börja leta. Man 
börjar ringa runt och då hittas dem, det blir då aldrig några ärenden menar Polisen.  

4.2.1 Samverkan med Missing People 
 
Enligt Polisen kan man samverka på flera olika sätt, dels på en operativ och dels på en 
strategisk nivå. Den samverkan som sker på en operativ nivå är den samverkan som sker hos 
polismyndigheterna. Den strategiska samverkan sker på en högre nivå i verksamheten, där ser 
man över både utvecklingsmöjligheter samt hur framtiden kan komma att te sig. Vidare 
berättar Polisen att under samverkansmötena som hålls mellan verksamheter diskuteras 
strategiska frågor, tillvägagångssätt för att informera frivilliga resurser samt hur man ska 
arbeta för att kvalitetssäkra Polisens arbetssätt.  
 
Polisen berättar att förutom Missing People så finns det fler samverkanspartners som Polisen 
använder sig av. Missing People är en organisation som samverkar med Polisen precis som 
vilken annan organisation som helst. Polisen anser att det är svårt att hinna med alla frivilliga 
som vill hjälpa till. När Polisen väl får hjälp vill de att det ska bli bra så att det inte blir ett 
lönlöst sökande.  
 
”Det är viktigt att förstå att Missing People inte är den enda frivillig organisationen som vill 
bistå med hjälp vid efterforskningarna.” - Urpo Mäkinen 
 
I Göteborgsområden har Polisen en bra samverkan med Missing People. 
Samverkanssituationen ser däremot inte likadan ut eftersom de båda organisationerna har 
lokalavdelningar över hela Sverige som sköter sin verksamhet på olika sätt. Oftast när det 
kommer in ett ärende som är akut löser Polisen samverkanskontakten med exempelvis 
Missing People på den polismyndighet ärendet uppkommit. När det fysiska ärendet är nerlagt 
är det den polishandläggare i den ort där ärendet är registrerat som fortsatt handhar ärendet. 
Vill då Missing People fortsätta söka eller påbörja ett sök långt senare är det dem som 
kontaktar den ansvariga handläggaren för det ärendet.  
 
Vid samverkan på plats har Polisen sin egen stab och Missing People sin. De har en 
kontaktperson som Polisen har direktkontakt med så att rätt uppgifter delges och att de får 
information om vad Polisen tänker och gör i fallet samt att Missing People berättar för Polisen 
vad de gör. Missing People drar inte igång hela sin process utan har till att börja med en 
person på plats och inväntar information från Polisen. Kontakten med dem är väldigt bra och 
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Polisen anser att Missing People inte är påträngande eller på något sätt i vägen för Polisens 
arbete på plats.  
 
”Innan själva händelsen sker måste redan samverkan vara etablerat mellan polismyndigheten 
och frivilligorganisationerna” - Urpo Mäkinen 
 
Polisen berättar om fallet i Skår (Skår är ett område i stadsdelen Örgryte i Göteborg) där en 8-
flicka försvann på väg från hemmet till skolan. I det fallet jobbade Polisen i två fronter och 
hade mycket intern samverkan. Polisen ansåg att det fanns en brottsmisstanke bakom, då en 8-
åring inte går vilse till skolan. Polisen ansåg att Missing People inte kan ingå i Polisens stab, 
då det finns mycket sekretess på vissa saker som de inte kan få ta del av. I ett sådant fall som 
fallet i Skår måste man ändå samverka, utan att dela med oss av det sekretessbelagda. Hittills 
har den typen av samverkan fungerat jättebra, båda har samma målsättning och det är ju att 
hitta personen som fort som möjligt enligt Polisen. 
 
”Om Missing People lyckas vid ett sök så innebär det att vi inte lyckas, vilket genererar mer 
resurser till Missing People. Misslyckas vi får vi mer pengar och tillgång till mer resurser, 
däremot om vi lyckas så får vi ingenting då det anses att Polisen klarar sig på befintliga 
resurser.” - Charlotte Wiik. 
 
Det som skiljer resurserna åt enligt Polisen är att Missing People söker med en kvantitet, med 
outbildade sökresurser. Polisen söker med utbildad personal som söker på ett annat sätt och 
därmed färre som söker igenom ett stort område. Missing People letar under en längre period 
medan Polisen enbart letar i ungefär fyra dagar. Vad gäller vem det är som hittar personen 
spelar ingen roll, bara personen hittas så fort som möjligt. Det är ofta militären som hittar 
försvunna personer innan Polisen ens har dragit igång sina resurser. Under dag 2 efter 
försvinnandet att det är relativt få poliser som är ute och letar, de arbetar då mycket med att 
organisera staben och kolla upp de tips som har kommit in. 
 
Polisen är väldigt tacksamma för den hjälp som Missing People samt andra frivilliga aktörer 
bidrar med. Utan dem hade Polisen inte varit lika effektiva som de är i dagsläget med hjälpen 
de får. De kompetenser som finns måste man ta till vara på, detta görs genom regelbundna 
möten mellan Polismyndigheterna och Missing People på lokal nivå. För att förbättra 
samverkansarbetet ännu mer mellan verksamheterna är information och utbildning två viktiga 
pelare. Polisen anser att de måste utbilda och informera de frivilliga som finns för att 
effektiviseras ännu mer.  
 
Det huvudsakliga målet för samverkan mellan Missing People och Polisen är att använda sig 
av de frivilliga resurser som finns och samverka på ett effektivt sätt. På så sätt kan båda 
organisationerna effektiviseras vid efterforskningsinsats. Återigen är det viktigt att 
kommunicera för att samverkan ska vara nyttig för båda verksamheterna. 
 
”Samverkan är viktig men det måste kunna fungera på plats för att det ska vara en relevant 
samverkan.” - Magnus Larsson 

4.2.3 Styrkor och svagheter med samverkan 
 
Det finns både styrkor och svagheter när man samverkar mellan olika verksamheter. En av 
styrkorna som samtliga intervjurespondenter från Polisen påstår finns är att man blir fler 
personer och att man kan börja söka fortare. Polisen har även möjlighet att sprida information 
och kunskap om hur arbetet bör gå till för att vara så effektivt som möjligt. 
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De svagheter som intervjurespondenterna anser finns med samverkan med en 
frivilligorganisation är att Polisen kan behöva utbilda dem och att de blir snarare en belastning 
än faktiskt sökresurs. En annan intervjurespondent säger att en svaghet kan vara att man har 
olika syn på saker och ting. Men att styrkorna trots allt väger mer än svagheterna och att 
samverkan är något bra och positivt. En annan intervjurespondent tror att en svaghet kan vara 
att man inte vet vilka det är som är med och letar och heller inte varför dem är med och letar. 
Detta medför att Polisen inte kan ställa några krav och heller inte få någon återrapportering.  

4.2.4 Arbetssätt och ledarskap 
 
Enligt lagen om Skydd mot olyckor (LSO) har varje myndighet en skyldighet att ha beredskap 
för bland annat efterforskning av försvunna personer. Detta för att kunna hantera 
efterforskning på ett effektivt sätt, det är viktigt att man kan och följer lagen. Enligt lagen kan 
frivilliga organisationer eller grupper hjälpa till vid efterforskningar av försvunna personer. 
Fjällräddningen, flygräddningen och sjöräddningen måste även ställa upp vid fall av 
efterforskning av försvunna personer där det behövs. Utöver dessa verksamheter får och kan 
även andra frivilliga grupper ställa upp i efterforskningsarbetet, denna resurs kan därför 
variera för respektive område. Det har tidigare gjorts en granskningsrapport för att se hur 
myndigheterna arbetar med Polismyndighetens program för räddningstjänst, 2012. I denna 
hittades det en del brister så som att myndigheterna inte var tillräckligt uppdaterade och att de 
inte har fokuserat i en tillräckligt stor bredd på just efterforskning av försvunna personer. I 
framtiden ska kontrollen över detta område vara större och bättre, då 21 polismyndigheter ska 
bli en polismyndighet. 
 
Både arbetssätt och ledarskap styrs utifrån Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO): Vid de fall 
där Polisen tar hjälp av frivilliga ska dessa arbeta under Polisens befäl. Det innebär att Polisen 
styr det grundläggande arbetet vid en efterforskningsinsats. Missing Peoples ledare får 
därefter använda sig av sina frivilliga resurser och leda dem utefter samma mål som Polisen. 
Vid de fall där Missing People själva gör en efterforskning efter att Polisen har slutat leta. Så 
kan Missing People med egna ledare och resurser fortsätta efterforskningen. 
 
Det finns räddningsledare på plats samt en polisinsatschef (PIC), som sköter det praktiska 
arbetet ute på fält. Arbetet försöker man att dela upp så att det inte blir så mycket för den som 
är yttre kommissarie och PIC. Under polisinsatschefen så finns alla polisiära resurser, andra 
myndigheter och civila resurser. Utöver dessa finns det även ett ledningsstöd och MSO-stöd, 
tillsammans bildar alla en fältstab. 
 
I och med att Missing People är en frivillig organisation ser kravspecifikationen annorlunda 
ut. Polisen kan ställa krav men inte på samma sätt som dem kan göra med andra myndigheter. 
Att de som yttre kommissarie och räddningsledare kan hamna i ett ställningstagande då ett 
uppmärksammat fall som inte är ett nödläge och där de har information som är 
sekretessbelagd alternativt integritetsskyddande för den försvunne. Detta då de anhöriga inte 
vet om den känsliga informationen och vill ha hjälp att hitta personen så fort som möjligt, 
Polisen behöver då bedöma hur de ska hantera den sortens ärende. 	  
 
De tillgängliga resurserna under en sökinsats varierar. Som räddningsledare måste man se vad 
som behövs i varje situation. Polisen kan egentligen använda sig av alla resurser då 
försvinnanden är väldigt högt prioriterat men samtidigt så har Polisen en annan verksamhet att 
sköta också.  
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”Vi kan använda oss av Missing People på ett annat sätt när de har kunskap. Vi använder 
hundar mycket, vi vill inte ha Missing People i segmentet bredvid ifall de stör ut våra 
resurser. Det finns vissa områden, så som bostadsområden där är det bättre att vi är fler, som 
kan gå runt och prata med folk. Hundar är bra till mycket men inte så bra på att prata..” - 
Magnus Larsson 
 
I Polismyndighetens program finns det handlingsplaner för vad som görs, vem som ska ringas 
och hur arbetssättet ska se ut, det är den direkta kommunikationen i ett akutläge. Staten 
bestämmer indirekt hur Polisens arbetssätt ska se ut. Lagarna är själva paraplyet och 
detaljerna som kommer genom räddningsprogrammet är som skruvar och muttrar. Allt måste 
vara planerat i förväg. Arbetet enligt LSO kräver att man samverkar mycket med andra 
myndigheter. Det är myndigheternas skyldighet att ställa upp och de får inte säga nej. Polisen 
kan dock inte ställa dessa krav på Missing People, det kan göras med militären och hemvärnet 
som ställer upp med de resurser som finns att tillgå. När räddningsledare lägger ner letandet 
går Missing People in och fortsätter att leta. Polisen har ett ansvar och kan heller inte begära 
in resurser hur länge som helst efter att försvinnandet har inträffat. 
 
Vid en efterforskningsinsats finns det skillnader mellan Polisen och Missing People och det är 
kunskapen. När Polisen genomför efterforskningen så har de resurser i form av välutbildad 
personal och de vet hur de ska arbeta medan Missing People använder sig av frivilliga 
resurser som inte har samma eller liknande utbildning. Missing Peoples arbete vid ett 
efterforskningsfall handlar mer om styrning och ledning samt utbildning direkt på plats. 
 
Polisen diskuterar de olika kunskapsbakgrunderna som finns. Man måste vara förberedd och 
tränad för att gå i skogen, man kan även få se obehagliga saker samt att ledningen måste vara 
införstådd i vad sökningen kan tänkas resultera i. Polisen vill helst inte använda sig av externa 
resurser i första hand när det finns möjlighet att söka med polishund. Detta då externa resurser 
genom skallgång kan förstöra spåren och hundarbetet kan gå förlorat.  
 
Så länge personen är försvunnen så är ärendet polisiärt. Polisen kan inte begära in resurser 
från andra myndigheter efteråt. Missing People drar ihop sina skallgångskedjor oavsett hur 
lång tid det har gått. Polisens enhet inre span kollar om försvunna personer har använt 
kontokort eller telefoner för att se om de fortfarande är vid liv men då frivilligt försvunna. 
 
Enheten för efterforskning av försvunna personer i Göteborg har satt upp egna mål om som 
vad de ska nå med deras ansvarsområde och vad de ska göra. Samverkan är en viktig del och 
är en punkt av enhetens mål. Målen är inte utformade på så vis att samverkan måste finnas där 
och med den och den aktören, i dem fallen och så många gånger. Det står i polisförordningen 
att det ska finnas samverkan och att samverkan är en allmän policy. Det blir en självklarhet att 
man samverkar då både organisationerna har samma mål och det blir naturligt. 

4.3 Missing People 
 
Underlaget för del två av empirin har hämtats genom tre olika intervjutillfällen med personer 
som är aktiva inom frivilligorganisationen Missing People. Den första intervjun har gjorts 
med Kenneth Söderlund som bland annat sitter i styrelsen och är pressansvarig i 
organisationen. Den andra intervjun har gjorts med Åsa Westlund som är bland annat dykare 
och ansvarig för media. Den sista intervjun genomfördes med Fredrik Nordström som är 
patrulledare.  
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4.3.1 Presentation av respondenter Missing People 
 
Kenneth Söderlund är pressansvarig, vice ordförande i styrelsen och operativ chef hos 
frivilligorganisationen Missing People i Göteborg. Han började engagera sig i Missing People 
när han gick i pension, han kände att han ville ge sin tid och kompetens till ett välgörande 
ändamål. Den tidigare kompetensen som Kenneth har inkluderar områden så som ledarskap, 
organisationsfrågor, statistik och psykologi. Utöver Missing People är han även engagerad i 
organisationen ”Min Stora dag”. Att vara engagerad i frivilligorganisationer tar mycket tid 
men är enligt Kenneth väldigt berikande och man kan ge av sig själv och få tillbaka väldigt 
mycket mer från de människor man hjälper.  
 
Åsa Westlund jobbar egentligen som grafisk formredaktör på Bilia. Hennes bakgrund i 
Missing People började redan när Missing People startade. Hon har tidigare dykt med Peder 
Schillerström som är en av grundarna till Missing People, han frågade om hon skulle kunna 
göra ett sådant projekt tillsammans med honom. Peder ringde till Åsa vid ett av dem första 
efterforskningsfallen och frågade om hon ville hjälpa till och dyka. På grund av en stark 
personlig händelse som skedde ungefär samtidigt gjorde Åsa valet att bli en del av Missing 
People. Utöver dykandet i Missing People så har hon hand om marknadsföring, varumärket 
och sociala medier. Missing People hade väldigt få gillare i överlag från början, det var då 
mest i Göteborg och organisationen ville väcka uppmärksamhet. Åsa letade försvinnanden 
över hela landet för att folk skulle gilla Missing People på Facebook. 
 
Fredrik Nordström började i somras hos Missing People som en vanlig sökare vid ett sök i 
Trollhättan efter en försvunnen kvinna. Hittills har han varit patrulledare tre till fyra gånger 
och än så länge har han en positiv bild av Missing People som organisation. 
 
”Det är en otroligt häftig känsla. Feedbacken man får efter åt är som att vinna 100 miljoner på 
lotto. Vid det första söket jag var med på fick jag med mig fem anhöriga till den försvunne.” – 
Fredrik Nordström 

4.3.2 Missing Peoples verksamhet 
 
I organisationen finns både en styrelse samt en ledningsgrupp vilket är den operativa enheten. 
Missing People finns på 30 platser i Sverige och på varje lokalavdelning jobbar det 10-20 
personer. I de större orterna som Stockholm, Göteborg och Malmö är de några fler som 
arbetar. Det finns bara en enda person i hela organisationen som är anställd på 25 %. I 
framtiden är tanken att utöka ett kansli med ytterligare resurser. Att Missing People finns på 
många platser i landet är bra, då närmare de är vid ett försvinnande desto snabbare kan de 
sätta in resurser vid en efterforskning. Är det ett fall då det dessutom är tidskritiskt är det ännu 
bättre att Missing People är snabbt på plats. Samtidigt förbättras kontaktytorna samt 
lokalkännedomen kring området vilket underlättar vid en sökinsats.  
 
Åtta personer har jourkompetens hos Missing People och vem som har jourvecka varierar var 
fjärde vecka. Under jourveckan har man all kontakt med polisen och anhöriga, antalet fall 
varierar men kan bli ungefär nio eller tio stycken. Utöver dessa åtta personer kommer totalt 
åtta till att utbildas. 
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4.4 Resultat Missing People 
 
I och med att Missing People har växt har allmänheten blivit mer medvetna om antalet 
försvinnanden och de olika typerna av försvinnanden som sker. Det har alltid försvunnit 
personer men nu när Missing People finns så blir det allt mer uppmärksammat. 
 
En anmälan om en försvunnen person kan antingen komma in via webben alternativt via 
Polisen. Den läggs upp i en interngrupp på Facebook där alla ledningsfunktioner på alla 
Missing People-avdelningar i hela landet kan se anmälan. Därefter startar processen. Till att 
börja med tar de kontakt med ”Anhörig 1” som ofta är anmälaren och ställer kompletterande 
frågor om själva försvinnandet. Så som om något fordon saknas, har den försvunne en ny 
partner/relation eller nyligen gjort slut, tar personen i fråga några tabletter/mediciner? 
Frågorna ställs för att kunna få en bra bild över fallet och för att kunna starta en utredning. 
Därefter ställs kompletterande frågor om den anhöriga har något emot att de lägger ut 
information och bild samt om de har något emot om de arrangerar en sökinsats och om 
personen i fråga har skyddad identitet. Svarar ”Anhörig 1” ”rätt” så försöker man få tag på 
”Anhörig 2”, vilket är någon som inte har direktkontakt med den försvunna personen. Då 
ställs samma frågor som tidigare för att få ny och kompletterande information om 
försvinnandet samt samma kontrollfrågor för godkännande av sökinsats och godkännande av 
efterlysningsinformation. Därefter kontaktas Polisen för att se om de har fått in en anmälan 
om samma person, vilket de har i 99 av 100 fall. Då frågar även Missing People om det är 
okej om de lägger ut informationen samt om personen har skyddad identitet. Säger Polisen nej 
till publicering på grund av brottsmisstanke eller skyddad identitet så läggs det ner direkt. 
Säger de däremot ja, så börjar utredningen från Missing Peoples sida. Sedan tar den lokala 
avdelningen över och sökinsats kan påbörjas. 
 
Patrulledaren anser att det är det svårt att uttala sig om resurserna skiljer sig mellan Polisen 
och Missing People. Det som kanske kan skilja sig åt är att han själv är där för familjens skull 
och att han är osäker på om Polisen faktiskt är där för att de måste eller för att de faktiskt vill. 
Medan en annan intervjurespondent från Missing People berättar att skillnaden kan vara att 
Polisen har all teknisk utrustning, så som helikoptrar med värmekameror, båtar, 
orienteringsklubbar och hemvärnet. Missing People har fotfolk att tillgå vid en sökinsats. 
 
”Missing People är nöjda med 90-95 % resultat i söksättet och att Polisens söksätt är snabbare 
och täcker större områden men de är nöjda med ett resultat på 60 %. Vi söker samma område 
men noggrannare” – Åsa Westlund 
 
Det finns fem framgångsfaktorer enligt Missing People. En framgångsfaktor är att det finns 
många sökare, ju fler desto bättre. Är tiden knapp så är det väldigt viktigt och angeläget att få 
ut sökarna fort och så många som det går. En annan trygghet är att anhöriga känner sig 
bekväma med Missing People. Det innebär att Missing People kan påvisa att de är en 
professionell och en seriös organisation, vilket även skapar en förhoppning hos de anhöriga. 
Nästa framgångsfaktor är att det finns 25 000 personer som har registrerat sig på hemsidan till 
att vara delaktiga vid sökinsatser och blir därmed sökresurser. Missing People anser att även 
Facebook är en av framgångsfaktorerna. 
 
”Media är absolut vår viktigaste kanal, speciellt sociala medier och det påverkar rätt mycket 
när det når ut. När allmänheter läser det i tidningen, så ökar engagemanget. Nackdelen är att 
det sprids fort är att det ibland står i tidningarna innan ens anhöriga vet om det.” – Åsa 
Westlund 



 20 

Ytterligare en framgångsfaktor är definitivt media och att de visar ett intresse för Missing 
People. Det genererar flera effekter, så som att information sprids till tänkta sponsorer och 
både aktiva och framtida medlemmar får information och kunskap. Samt att de sökinsatser 
som anses vara framgångsrika lyfts fram och visas i media. Anhöriga som inte ännu inte har 
varit med om en händelse där någon nära har försvunnit har organisationen Missing People i 
åtanke när det väl inträffar och vänder sig till dem. 
 
Den sista framgångsfaktorn är samverkan med andra resurser i samhället som skapar 
synergieffekter. Sådana resurser kan vara Röda korset som bistår med utbildning så som 
första hjälpen och krishantering, vilket blir en kvalitetssäkring för Missing People. 
Civilförsvarsförbundet bidrar med logistik, transporter, matförsörjning och 
Sjöräddningssällskapet, SSRS, som kör ut dykarna till platser och kör ut dem till öar om det är 
till havs. De söker i vattnet, medans fotfolket söker på land, så möts de som söker på mitten. 
En annan aktör är Svenska Brukshundsklubben, SBK samt ABF som sponsrar med lokaler för 
utbildning, sökare och gruppledare.  

4.4.1 Samverkan med Polisen 
 
”Samverkan för oss på Missing People är att vi har samma mål, att det fungerar och att vi inte 
motverkar varandra. Vi är ännu ingen fullvärdig LSO-organisation (Lagen om Skydd mot 
Olyckor) och Polisen kan då inte kalla in oss som de kanske vill” – Åsa Westlund. 
 
Sökinsats-chef och Polisinsatschefen (PIC) kommunicerar hela tiden med varandra, PIC är 
den som gör strategiska val och bestämmer zoner. Missing People får styra alla civila som 
kommer (även de som inte är delaktiga i Missing Peoples organisation) och får söka på 
områden som Polisen beslutar och det är då främst områden där de inte kan förstöra spår för 
hundpatrullerna. I dessa fall anser Missing People att det är väldigt viktigt att Polisen ser 
Missing People som en resurs. Det är ett bevis på uppskattning och att man ser Missing 
People som professionella och seriösa. 
 
Om Missing People har fått ett godkännande av Polisen för att söka i ett område samtidigt 
som Polisen ska vara där, så frågar Missing People Polisen om det finns några restriktioner 
vid sökinsatsen. De kan då svara att det finns vissa segment där Missing People inte får söka 
eller att Missing People inte får använda sig av vissa hjälpmedel så som helikopter då dem ska 
använda sig av det. Det finns ibland två sambandscentraler, Polisen sin egna och Missing 
People har en sambandscentral, förhoppningsvis ganska nära varandra. Både Missing People 
och Polisen delar med sig av den aktuella informationen, delar upp arbetet på plats samt att 
hela tiden ser till att det finns en kommunikation mellan organisationerna. När Missing People 
har sökt genom segmenten så rapporteras det vidare till Polisen sambandscentral. Det varierar 
från fall till fall och ibland lämnar dem ut rubbet och ibland lämnar dem inte ut något alls. 
Missing Peoples mål med samverkan är att få så mycket information som möjligt.  
Ibland bestämmer Polisen att Missing People får söka på vissa områden och ibland styr dem 
helt. Det är väldigt olika beroende på vart man är och vad Polisen har för kunskap. Det största 
problemet är att Polisen vill ha hjälp men går dem frivilliga under Polisen så är det deras 
försäkringar som gäller men är frivilliga med Missing People så gäller våra försäkringar.  

4.4.2 Styrkor och svagheter med samverkan 
 
Det finns både styrkor och svagheter med samverkan med Polisen anser Missing People. En 
styrka är att fortsätta att utveckla det som redan är utvecklat. Det finns fortfarande 
polisdistrikt som ännu inte har använt Missing People som en resurs, vilket är tråkigt men inte 
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speciellt överraskande enligt Missing People. Alla sätter en personlig prägel på sin avdelning 
och sitt polisdistrikt. Samt att Missing People sätts in i en större utsträckning i försvinnanden 
och sätts in snabbare. En annan viktig del är att Missing People utvecklar förtroendet för 
varandra och synnerhet Polisens förtroende för Missing People. Polisen och Missing People 
har möten två gånger per år där det diskuteras fall som har varit, hur det har gått och vad som 
kan göras bättre samt diskuterar även hur man ska kunna fortsätta kvalitetssäkra arbetet. En 
annan styrka är att Missing People får ta del av Polisens utrustning och kunskap. 

Den nackdel som finns enligt Missing People är att Missing People blir underställda Polisen 
och inte kan agera själva. Vilket är en effekt av en för nära samverkan och det är något man 
kan oroa sig för. Något som kan förbättras är att Polisen vill lära känna personerna i Missing 
People och ha kontaktpersoner i jourgrupperna. Missing People vill även att Polisen ska se 
dem som en trygg organisation och känna att de kan ta hjälp av dem när som helst. Missing 
Peoples organisation liknar Polisens till viss del, då personerna i Missing People använder 
samma termer och metoder. Polisen får fler uppklarade fall när de får hjälp av Missing 
People, det har varit väldigt lyckosamma insatser där personen har återfunnits vid liv, vilket 
kanske inte hade hänt om Missing People inte hade varit där. Det innebär ju att organisationen 
hjälper till och räddar liv. 

”Samverkan med Polisen genererar att vi får respekt och att vi blir trovärdiga, ju mer vi 
samverkar med Polisen desto mer litar folk på oss och desto mer vill folk hjälpa oss.” – Åsa 
Westlund 

4.4.3 Arbetssätt och ledarskap 

Skallgången är en process och bara en del av hela sökinsatsen. Till att börja med får Missing 
People in en anmälan, därefter bestäms det hur man ska gå till väga, vilka externa resurser 
behövs? Behövs hundar, helikopter, dykare, drönare? När, var och vad ska vara 
samlingsplats? Alla har bestämda roller under en sökinsats. Den operativa chefen är den som 
bestämmer på skallgången. En administrativ chef tar hand om det administrativa och 
anhöriga, en gruppchef som bestämmer vilka områden man ska söka av och bestämmer 
patruller och grupper. I varje grupp har man en patrulledare och två assistenter, de ger info om 
vad som händer vid fynd och vilket söksätt man ska använda sig av.  
 
När den operativa chefen har beslutat vad som ska göras och när Missing People väl är på 
samlingsplatsen så plockas västar fram, någon fixar annat material, några sitter och delar upp 
segmenteringar. Vid samlingen räknas alla personer och därefter beslutas vilken metod som 
ska används, till exempel ledstång eller breddsök. Man delar in alla personer i olika patruller. 
Patrulledarna går igenom sökinsatsen och delar ut informationen till alla, vilken sökmetod 
som används kan variera mellan patrullerna. Det ska inte vara komplicerat, utan det ska vara 
enkelt, alla ska kunna vara med oavsett tidigare ålder, gamla som unga, man ska inte behöva 
ha några förkunskaper.  

Om en polis bedömer fallet som ett LSO-fall, då måste de ta hjälp av samhället enligt lag. 
Sedan augusti 2013 har Polisen beslutat att Missing People är en sådan samhällsresurs och 
Missing People har sedan dess haft 20 stycken sådana fall. I vissa fall kan Polisen kontakta 
dem och i det skedet kommer först en anmälan till Polisen, därefter kontaktar de Missing 
People för att be om hjälp. Missing People tar beslut om de ska hjälpa till eller inte och i nio 
av tio fall tackar dem ja. Under den sökinsatsen är Missing Peoples frivilliga under Polisens 
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ledning, de leder och styr insatsen. Missing People kan komma med förslag men får inte 
bestämma något.  

5. Analys 

 
Nedan kommer en analys av det teoretiska och empiriska resultatet. För att analysera 
materialet har vi använt oss av vårt analysverktyg innehållande studiens nyckelbegrepp. 
Begreppen är, organisatoriska likheter och olikheter, kostnadseffektivitet, kvalitetsförbättring, 
effektivisering och inflytande.  
 
5.1 Organisatoriska likheter och olikheter 
 
Samverkan är sedan länge ett känt fenomen. Grunden för samverkan är att stötta, förbättra och 
förändra. Från början var tanken att organisationers sätt att organisera sig skulle förändras i 
samband med samverkan. Tanken med samverkan har utvecklats och organisationer har en 
starkare tillgivenhet till andra aktörers involverande och hjälp. Utifrån det empiriska resultatet 
anser Polisen att utomstående aktörer är en positiv komponent till deras resursmöjligheter. 
Varje enskild insats kräver olika sorters resurser. Polisen menar att de använder sig av den 
bäst lämpade aktörens resurs för den specifika insatsen. Vid efterforskningsinsatser står oftast 
Missing People till Polisens förfogande och har många medlemmar att bistå med. I dessa 
samverkanssituationer är det procentuellt mindre poliser, något som inte ses som negativt av 
Polisen.  

Samhället är offentliga organisationers uppdragsgivare. Det är samhället som sätter ramarna 
för hur offentliga organisationer utför sitt arbete genom olika reformer. Flera av dessa 
reformer sammanfattar Hood (1991) till ”företagisering” av offentliga organisationer, även 
kallat NPM. Reformerna betyder att de offentliga organisationerna allt mer efterliknar 
strukturen hos den privata marknaden och frångår sin tidigare struktur. I och med detta skapas 
det starkare gränser mellan organisationerna som är svåra att bryta. För att riva ner gränserna 
lyfts samverkan upp som ett arbetssätt. För att lyckas är det viktigt att de samverkande 
organisationerna är medvetna om möjligheterna och begränsningarna hos de respektive 
organisationerna. Polisen och Missing People menar att kommunikation är viktigt för att 
samverkan ska var nyttig för båda organisationerna. Genom att utforma gemensamma mål 
faller samverkan mer naturligt. Missing People menar att gemensamma mål minskar risken 
för att organisationerna ska motverka varandra. Polisen har i sin policy att de ska samverka 
med andra aktörer. Att samverka med organisationer som Missing People vid insatser för 
försvunna personer blir då självklart eftersom de båda har ett givet gemensamt mål.  

Polisens samverkan med frivilligorganisationen Missing People är relativt ny och något som 
successivt utvecklas över landets polisdistrikt. Enligt Fridolf (2000) är samverkan mer 
problematiskt i kunskapsorganisationer likt Polisen, då de inblandade i processen ständigt 
behöver utvecklas. Polisen påvisar att utvecklingsprocessen har utvecklat de inblandade till att 
räkna Missing People som en samhällsresurs och arbetssättet är mer anpassat. 
 
Fridolf (2000) menar även att samverkan består av ett erfarenhetsbyte som graderas i olika 
nivåer. Hon menar att bland annat arbetsplanering, kunskap och koordinera insatser måste 
gemensamt genomföras. Polisen har vid en sökinsats en sambandscentral där de 
ytterstansvariga samlas för att koordinera sökinsatsen. I början av organisationernas 
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samverkan var inte Missing People involverad i diskussionerna i sambandscentralen, utan de 
fick ta del av informationen i efterhand. Under senare tid har Missing People varit aktiva 
deltagare i sambandscentralen och fått ta del av informationen. Fridolf påpekar att det är 
ledningens roll att tydliggöra när samverkan behövs och när den inte behövs. 
 
Det kan vara problematiskt för specifikt Missing People då det finns organisatoriska olikheter 
mellan myndigheterna i landet och samverkan ser därför olika ut. I en samverkanssituation 
sker ett utbyte av resurser och kunskaper. Lindberg (2002) kallar detta för att kombinera 
kunskap. Det ses som en effekt av samverkan mellan två aktörer och som kan leda till att 
aktörerna får större inflytande över varandra. I en samverkanssituation måste det finnas en 
acceptans för den organisation man samverkar med. Polisen menar att de vet att Missing 
People inte har den kunskapsbas som en utbildad polis har men har ett trots det ett högt 
förtroende till deras insatser. 
 
Missing People arbetar underordnat Polisen i de insatser som de genomför tillsammans, de 
kan inte agera själva utan att de fått ett godkännande från Polisen. Än så länge tycker Missing 
People det är ett bra arbetssätt och ifrågasätter inte Polisens beslut eftersom det kan finnas 
information som inte allmänheten bör ta del av. Brottsmisstanke och skyddad identitet kan 
vara några av orsakerna till att de inte får påbörja en sökinsats.  

5.2 Kostnadseffektivitet 
 
Missing People är en frivilligorganisation som arbetar utan ett vinstdrivande syfte. Missing 
People har 25 000 personer runt om i landet som frivilligt anmält sig att hjälpa till vid en 
sökinsats av försvunna personer. Pronovost (1998) menar att en frivilligorganisations styrka 
är deras enorma kapacitet att fördela kraft. I och med att de är volontärer kostar deras insatser 
inget för varken dem själva eller för den samverkande aktören. Varje insats som Polisen gör 
kostar samhället pengar och begränsas därför. Polisens insatser vid ett försvinnande pågår i 
cirka fyra dagar, de har då möjlighet att använda de resurser som är bäst lämpade för insatsen. 
Efter de dagarna måste Polisen beställa resurser som de ytterligare anser behövs, men varje 
resurs kostar pengar. Därför komprimerar Polisen sökinsatsen för att i den mesta möjliga mån 
hålla nere kostnaderna. Detta är däremot inget som håller nere deras arbetsinsats procentuella 
kapacitet utan de har som mål att nå 80 % av sökresultatet vid ett efterforskningsfall.  
 
Missing People blir däremot Polisens förlängda arm vid en sökinsats. De kan söka hur länge 
som helst, när som helst och var som helst. De har inga regler, i den bemärkelsen, att förhålla 
sig till. Löfström (2011) menar att samverkan mellan myndigheter och utomstående aktörer 
leder till en minskad samhällskostnad, detta på grund av att två samverkande organisationer 
tillsammans blir kostnadseffektiva. Han menar vidare att organisationerna blir bättre och mer 
effektiva. Polisen menar att när Missing People lyckas och hittar den försvunna genererar det 
mer resurser till Missing People. Misslyckas Polisen att finna den försvunna så får Polisen 
mer pengar och mer resurser. Lyckas däremot Polisen att hitta den försvunne anses de klara 
sig på de befintliga resurserna och får då inte tillgång till mer resurser. Detta driver de båda 
organisationerna till en beroendeställning. Båda vill använda sig av varandras resurser och 
tjänster. 
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5.3 Ett effektiviserat arbete 
 
Löfström (2001) menar att samverkan genererar ett effektivare arbete. Lindberg (2002) menar 
även att samverkan problematiserar den grundstruktur som offentliga organisationer har. Den 
problematiseringen kan uttrycka sig på olika sätt. Det problematiseras för att organisationerna 
i fråga vill få en högre kvalitet vilket i sin tur ska leda till en effektivare arbetsform. Utifrån 
det empiriska resultatet anser de båda organisationerna att det inte spelar någon roll om vem 
som faktiskt hittar den försvunna personen, bara personen hittas. Polisen menar att desto fler 
det är som söker desto effektivare blir arbetet. Fler personer genererar att segmenten 
(uträknade markytor att söka igenom) söks igenom snabbare. Missing People har också 
möjlighet att skicka ut helikoptrar, dykteam och hundar. Alla möjligheter till mer beredskap 
och större möjligheter i en insats ökar också effektiviteten på arbetet. I och med 
organisationernas tydliga gemensamma mål och den utvecklade samverkan som de har menar 
Polisen att arbetsinsatsens effektivitet ständigt ökar.    

5.4 Kvalitetsförbättring 
 
Båda organisationerna anser att det finns flera utvecklingsområden inom den egna 
organisationen, utvecklingsområden som de kan se lösningar på hos varandra. Ett exempel är 
stabfunktionen som Polisen arbetar utefter, den har Missing People liknat sig vid. Polisen 
menar att det underlättar samverkan då de båda organisationerna utgår från samma 
arbetsmodell. De menar vidare att detta blir en ökad kvalitet på deras resurser då de hittar fler 
personer i och med samverkan med Missing People. För Polisen spelar det ingen roll vem 
som hittar den försvunne, det viktigaste är att personen blir återfunnen. 
 
Enligt Missing People är en av deras största kvalitéer att de under insatser söker med hjärtat. 
De menar att Polisen har all teknisk utrustning att tillgå och möjlighet till att genomföra 
internsök. Missing People har däremot tillgång till fotfolket. De kan söka i alla terränger, det 
finns inget som stoppar dem. De menar att de kan söka samma områden som Polisen fast 
mycket noggrannare.  
 
Det viktigaste för Missing People är att Polisen fördjupar sitt förtroende till dem. Ett 
förtroende kan skapa ett starkare samverkansband. Missing People vill ytterligare visa att de 
är en trygg och kvalitetssäkrad organisation. Redmond m.fl. (2008) menar att det är viktigt 
med en långsiktig plan när organisationer vill kvalitetsförbättra sitt arbete. Gör man det kan 
både interna och externa behov tillfredsställas.  

5.5 Inflytande 
 
Löfström (2001) menar att samverkan mellan myndigheter kan öka deras inflytande hos både 
medborgare och övriga aktörer. Samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer 
genererar också en påverkan av inflytandet. Missing People menar att ju fler som hör talas om 
deras organisation och deras sökinsatser, desto fler har organisationen i åtanke ifall de råkar ut 
för att en anhörig försvinner. Även i de fall då tidigare sökinsatser har genererat ett positivt 
resultat har Missing Peoples ett inflytande hos medborgarna. Polisen som myndighet ökar 
inflytandet genom att påvisa att de tar hjälp av frivilliga organisationer och är tacksamma för 
den hjälp de kan få. Likt Fridolf (2000) påvisar samverkan med Missing People att Polisen är 
villiga att ta in externa resurser även om samverkan mellan dem inte är officiellt. 
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Intervjurespondenter från båda organisationerna påpekar att media är en viktig faktor vad 
gäller hur samverkan speglas utåt. Media ska ha vinklat samarbetet på så sätt att Missing 
People ska framstå som den bättre verksamheten, med fler lyckade resultat och att Polisen den 
verksamhet som är mindre bra med färre lyckade sökresultat. Intervjurespondenterna från 
respektive organisation vill påpeka att det inte är så i verkligheten, utan att relationen mellan 
de båda organisationerna är god. 

5.6 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis är utomstående resurser, medvetenhet om varandras begränsningar och 
möjligheter, kommunikation samt gemensamma mål viktiga faktorer för att en samverkan ska 
vara lyckad. Utöver dessa faktorer kan ett ökat förtroende förbättra den befintliga samverkan. 
Samverkan kan leda till att organisationerna byter kunskaper, genererar en 
kostnadseffektivitet hos respektive organisation. Det kan även generera ett effektiviserat 
arbete då det är fler personer som är inblandade.   

6. Slutsats 
 
Under detta avsnitt kommer vi att besvara uppsatsens frågeställningar som ligger till grund för 
studiens syfte. Våra tankar och reflektioner utifrån forskningsöversikten och empirin kommer 
att varvas samman för att leda oss fram till svaren på studiens frågeställningar. 
 
Enligt Löfström (2001) finns det tre skäl till att verksamheter vill samverka, 
kostnadseffektivitet, stötta utsatta gruppers behov och påverkan av inflytandet hos andra 
aktörer och medborgare. Dessa tre skäl kan vi tydligt se i samverkansprocessen mellan 
Polisen och frivilligorganisationen Missing People. Kostnadseffektiviteten genom att Missing 
People är en så kallad samhällsresurs samt en frivilligorganisation, vilket innebär att de inte 
genererar några kostnader för samhället. Arbetet vid en sökinsats blir dessutom effektivare ju 
fler som är med och söker efter den försvunne. Detta påvisar också en påverkan av 
kostnadseffektiviteten genom att det finns en möjlighet att hitta den försvunne i ett tidigare 
skede.  
 
Det andra skälet till samverkan som Löfström (2001) påvisar är att stötta utsatta gruppers 
behov. Genom att Missing People är med vid sökinsatser och en viss effektivisering av 
efterforskningen ges kan Polisen känna sig tryggare med att lägga sina resurser på andra 
situationer, fall och områden. Något som en av våra intervjurespondenter poängterar ett flertal 
gånger är att Polisen trots allt har fler områden att fokusera på än just efterforskning av 
försvunna personer. Vi ser att samverkan påverkar polisens arbete på så sätt att de kan 
fokusera och förflytta resurser till andra områden och enheter. Det i sin tur genererar en 
stöttning av utsatta gruppers behov i samhället.  
 
Det tredje och sista skälet till att verksamheter samverkar med varandra är inflytandet över 
medborgare och andra aktörer. Vi, kanske likt många andra, ser Polisen som en myndighet 
med klassiska byråkratiska drag, som i många fall är svår för utomstående att förstå och som 
ofta tänker inom sina egna ramar. Våra personliga åsikter förändras kring Polisens 
organisation när de väljer att se Missing People som en hjälp och resurs för deras arbete. 
Polisen som myndighet känns nytänkande och modernare än tidigare, då de influeras av ett 
annat och nytt arbetssätt. Det finns en form av framtids-tänk som vi författare anser påverkar 
andra aktörer och medborgares inflytande över Polisen på ett positivt sätt.  
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Missing People måste öka sitt inflytande samt känna av att Polisen har ett inflytande över 
dem, något som våra intervjurespondenter från Missing People anser att organisationen får. 
De nämner under intervjutillfällena att responsen från Polisens sida stärker dem som 
organisation och påverkar dem positivt. Polisens inflytande över Missing People påverkar 
andra aktörer och medborgares inflytande över Missing People som organisation. Det 
genererar en positiv bild och ett seriöst intryck över organisationen. Däremot så anser vi att 
medborgares inflytande för Missing People kan vara en nackdel för Polisen då inflytandet av 
Missing People får Polisen att framstå som mindre bra. Media visar gärna att Missing People 
är mer uthålliga och letar i flera dagar medan Polisen letar under en kortare period. Det är 
viktigt att lyfta fram att Polisen har fler arbetsuppgifter att göra än just det faktiska sökandet 
efter den försvunne personen. De gör dessutom ett internsök som kan pågå en tid efter själva 
sökinsatsen har avslutats, vilket är något som media inte lyfter fram och som lätt kan 
glömmas bort. Något som också är relevant i framställandet av verksamheterna och 
inflytandet är att Missing People använder sig av media på ett helt annat sätt än vad Polisen 
upplevs göra vilket ger allmänheten en bild som kan anses vara skev av hur verkligheten 
faktiskt ser ut.  
 
I enlighet med Lindberg (2002) så ser vi att det finns en tillfredsställelse av interna och 
externa behov vid en samverkan mellan organisationerna. Vi kan se att det finns interna och 
externa behov på flera nivåer i respektive organisation och behoven på respektive nivå är lika 
viktiga att tillfredsställa. Det existerar två externa behov som vi finner hos både Polisen och 
Missing People. Det första är att tillfredsställa de anhöriga genom att engagera sig i den 
efterforskningen av försvunna personer och visa viljan att söka efter personer. Det andra 
externa behovet är vad organisationerna gör för varandra. Polisen är en motpol som 
tillfredsställer Missing Peoples externa behov och Missing People tillfredsställer Polisens 
externa behov. 
 
De interna behoven finns på både organisatorisk och individ nivå i respektive organisation. 
Polisens interna behov tillfredsställs genom att Missing People minskar en del av deras 
arbetsbörda. Vid samverkan mellan de båda organisationerna så utför Polisen fortfarande 
samma arbete som tidigare och utefter samma premisser som tidigare, men med Missing 
Peoples frivilligarbete effektiviseras arbetet och personen kan förhoppningsvis hittas fortare. 
Detta resulterar i att Polisen kan lägga mer ner fokus på andra områden. Missing Peoples 
interna behov på en organisatorisk nivå tillfredsställs genom att de ges möjlighet att växa som 
organisation med fler resurser och att de dessutom kan finnas kvar. De interna behoven på en 
individnivå i Polisens verksamhet tillfredsställs genom att Polisens arbete på plats under en 
sökinsats har förändrats sedan Missing People blev allt mer delaktiga. Detta då Polisen 
tidigare själva behövde vara de som strukturerar och leder de frivilliga, numer är det en 
arbetsprocess som Missing People ansvarar för istället. Polisen ges då möjlighet att utföra sina 
arbetsuppgifter på plats, vilket är positivt för sökinsatsen. Interna behoven i Missing Peoples 
verksamhet anser vi vara dem sociala faktorerna. Det vill säga att de som engagerar sig i 
frivilligorganisationen har ett socialt behov som de tillfredsställer genom att delta vid 
sökinsatser där de ges möjlighet att kommunicera med andra och göra en god gärning för 
någon man inte känner. 
 
Enligt Moccoby (2006) är samverkan svårare i kunskapsorganisationer, exempelvis en 
organisation som Polisen. För att underlätta en sådan samverkan behöver man ständigt 
utveckla de personer som är inblandade i processen, både Polisen och Missing People anser 
att det faktiskt sker i deras verksamheter. Utöver personligt utvecklande har även arbetssätten 
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förändrats och anpassats efter samverkansprocessen, så som arbetet i sambandscentralerna vid 
en sökinsats. De båda organisationerna ges möjlighet att dela informationen med varandra 
samt kan kommunicera enklare med varandra då deras sambandscentraler vid sökinsatserna 
allt oftare finns i närheten av varandra. 
 
Både Lindberg (2002) och Löfström (2001) påstår att samverkan kan vara lösningen på flera 
samhällsproblem. Innan studiens början ansåg vi att två helt olika organisationskulturer inte 
skulle kunna samverka. En samverkan mellan den byråkratiska myndigheten och den 
moderna frivilligorganisationen bör orsaka problem då kulturerna krockar. Studien har haft 
som syfte att svara på frågeställningarna ”Hur påverkar de organisatoriska likheter och 
olikheter samverkan mellan Polisen och Missing People?” och ”Vilka effekter genererar en 
sådan samverkan?” 
 
Resultatet av studien har påvisat att samverkan mellan två organisationskulturer inte genererar 
problem, utan snarare är en positiv process som gynnar såväl samhället som de involverade 
organisationerna. Anledningen till att samverkan mellan Polisen och Missing People fungerar 
är att de har tänjt på respektive organisations gränser, vilket enligt Löfström är en viktig 
faktor för att samverkan ska anses som lyckad. Polisen har utvecklats och delvis anpassat sitt 
arbetssätt för att kunna samverka med Missing People. Polisen har därmed utvidgat sina 
organisatoriska gränser och tänker utanför de byråkratiska normerna. Trots att utvecklingen 
genererar samverkan kvarstår en stark hierarkisk struktur då Polisen fortfarande är de som har 
det huvudsakliga ansvaret vid en sökinsats och därmed bestämmer om hur, var och när de 
övriga aktörerna får söka. 
 
Sammanfattningsvis har studiens slutsats påvisat att Löfströms tre viktiga skäl till samverkan 
kan återfinnas i en samverkansprocess mellan en byråkratisk organisation som Polisen och 
frivilligorganisationen Missing People. Vidare har även slutsatsen påvisat att Lindbergs 
påstående kring tillfredställelsen av interna och externa behov är minst lika viktig i denna 
samverkansform som i vilken annan form som helst. Slutligen har även studien påvisat att de 
svårigheter som kan tänkas uppstå vid denna samverkansform på grund av olika 
organisationskulturer minimeras genom att tänja på de organisatoriska gränserna 
verksamheterna emellan. De organisatoriska skillnaderna och likheterna påverkar samverkan 
på en mycket liten nivå då den byråkratiska formen hos Polisen inte genererar några problem i 
samband med samverkan med frivilligorganisationen Missing People. 

6.1 Förslag för vidare studier 
 
Denna studie har resulterat i en slutsats att samverkan mellan Polisen och Missing People 
genererar effekter likt en samverkansprocess mellan två myndigheter. Under studiens gång 
har vi reflekterat över att arbetsprocessen innan en sökinsats påbörjas, där Missing People 
kontaktar Polisen för att kontrollera om personen i fråga har skyddad identitet samt om det 
finns någon brottslig misstanke bakom försvinnandet. Båda verksamheterna vill undvika att 
frivilliga deltar i de fall där det finns en brottsmisstanke. Det vi funderar på är hur det kommer 
sig att Missing People var med i sökinsatsen efter den försvunna flickan i Skår, om Polisen 
påstår att de visste om att det rörde sig om ett brott? Utsätts frivilliga personer för fara vid en 
sådan sökinsats? Kan denna typ av samverkan i sådana fall slutligen leda till en utnyttjande 
situation? Det är frågor som vi inte besvarar i denna studie, utan är frågor för vidare 
forskning. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Intervjufrågor till Missing People 
Om oss: Jag heter ____ och det här är_____ Vi studerar vid Högskolan i Borås och denna 
intervju görs för vår c-uppsats som fokuserar på samverkan mellan Polisen och Missing 
People. Uppsatsen kommer innan eventuell publicering enbart att läsas av vår handledare, 
examinator och våra kurskamrater. När uppsatsen är helt klar kommer vi ges möjlighet att 
publicera uppsatsen i Högskolan i Borås bibliotekets söksystem. Oavsett publicitet får du 
givetvis en möjlighet att vara helt anonym i rapporten, vi kommer i så fall enbart använda oss 
av ett fiktivt namn. Du kan givetvis även få läsa rapporten innan vi lämnar in den i fall du 
önskar säkerställa att informationen är korrekt. 

Personliga frågor: 
1. Vad är din roll inom Missing People? Och vad har du för roll vid eftersökningar? 
2. Hur länge har du arbetat med det du gör? 
 
Arbetssätt vid eftersökning 
3. I processen vid anmälningar så tar ni kontakt med media, påverkar det eftersökningen på 
något sätt? Hur och varför i så fall? 
4. Vilken är er viktigaste kanal? Hur har det sett ut utan den? 
5. Arrangeras det träffar/möten mellan de ytterstansvariga i respektive organisation? I så fall, i 
hur stor utsträckning diskuteras samverkan?  
6. Hur arbetar ni för att koordinera alla frivilliga? 
7. Hur skiljer sig era resurser åt från polisens? På vilket sätt? 
8. Har ni någon gemensam målstyrning och verksamhetsplanering? Nej- varför? Ja- hur ser 
den ut?  
 
Samverkan: 
9. Vad anser du vara samverkan? 
10. Vad genererar samverkan för effekter enligt dig? 
11. Hur ser samverkan mellan Missing People och Polisen ut enligt dig? 
12. Finns det något uttalat mål för er samverkan? 
13. Finns det något handlingsdokument för samverkan?  
14. Vilka är styrkorna/svagheterna i att samverkan?  
15. Vilka styrkor/svagheter ser ni med att samverka med en myndighet? (Finns påverkan av 
verksamhetsskillnader här?) 
16. Vad skulle kunna förbättras i er samverkan med Polisen?  
17. Vad görs för att främja samverkan med Polisen? 
18. Vilka effekter anser ni att samverkan med Polisen har på Missing People? 
- Och vilka effekter anser ni att Missing People har på Polisens organisation? 
19. Hur fördelas ledarskapet vid samverkan och kontakt med polisen? 
20. Hur ser ni på ett officiellt samverkansprojekt mellan er och Polisen?  
21. Genomförs några utvärderingar av samverkansarbetet?  

Missing Peoples tankar 
22. Anser du att Missing People är med och påverka Polisens framtid?  
23. Från Missing people och Polisen kommer alla från olika bakgrunder, olika organisationer, 
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yrkes- och  utbildningsmässigt, vilket kanske leder till att ni har olika förutsättningar. Är 
detta något som uppmärksammats eller diskuterats?  
24. Hur skiljer sig ert arbetssätt gentemot polisens? (Båda använder sig av MSO) 
25. Hur kan ert arbetssätt påverka polisen(s organisation)? 
26. Vad vi har förstått det som behöver ni tillstånd av polisen för eftersök, påverkar det 
resultatet av eftersökningen? Har dem nekat er någon gång, i så fall varför? 
27. I hur stor utsträckning är ni insatta i varandras verksamhet?  

Avslutningsvis! 
Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

8.2 Intervjufrågor Polisen 
Om oss: Jag heter ____ och det här är_____ Vi studerar vid Högskolan i Borås och denna 
intervju görs för vår c-uppsats som fokuserar på effekterna av samverkan mellan Polisen och 
Missing People. Uppsatsen kommer innan eventuell publicering enbart att läsas av vår 
handledare, examinator och våra kurskamrater. När uppsatsen är helt klar kommer vi ges 
möjlighet att publicera uppsatsen i Högskolan i Borås bibliotekets söksystem. Oavsett 
publicitet får du givetvis en möjlighet att vara helt anonym i rapporten, vi kommer i så fall 
enbart använda oss av ett fiktivt namn. Du kan givetvis även få läsa rapporten innan vi 
lämnar in den i fall du önskar säkerställa att informationen är korrekt. 
 
Personliga frågor: 
1. Vad är din roll inom Polisen? Och vad har du för roll vid eftersökningar? 
2. Hur länge har du arbetat med det du gör? 
 
Arbetssätt vid eftersök: 
3. Hur många är det hos Polisen som arbetar/är specialiserade för eftersökning av personer? 
4. Hur mycket resurser finns det tillgång till vid eftersökningar?  
5. Finns det andra verksamheter som hjälper till i eftersökningarna, vilka? Hur många 
därifrån? 
6. Använder ni någon metod vid eftersökning, i så fall vilken? 
7. Hur går processen till med utfärdandet av tillstånd för eftersök?  
8. Påverkas eftersökningsprocessen av Missing peoples kontakt med media? 
9. Hur ser ledarskapet ut vid samverkan och kontakt med Missing people? 
10. Hur arbetar ni för att koordinera era anställda tillsammans med Missing Peoples frivilliga? 
11. Skiljer sig resurserna åt från Missing people? På vilket sätt?? 
 
Samverkan: 
12. Är ni insatta i varandras organisationer (regelverk, organisationskultur)?  
13. Vad anser du vara samverkan? 
14. Finns det något uttalat mål för er samverkan? 
15. Finns det något handlingsdokument för er samverkan?  
16. Har ni någon gemensam målstyrning och verksamhetsplanering?  
17. Vilka är styrkorna/svagheterna i samverkan?  
17. Vad skulle kunna förbättras i er samverkan mellan organisationerna?  
18. Vad görs för att främja samverkan mellan organisationerna? 
19. Vilka effekter anser ni att samverkan med Polisen har på Missing People? 
- Och vilka effekter anser ni att Missing People har på Polisens organisation? 
20. Vad genererar samverkan för effekter enligt dig?  
21. Arrangeras det träffar/möten mellan de ytterstansvariga i respektive organisation? I så fall, 
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i hur stor utsträckning diskuteras samverkan? 
22. Genomförs några utvärderingar av samverkansarbetet?  

Polisens egna tankar 
23. Hur ser samverkan mellan Polisen och Missing People ut enligt dig? 
24. Känner du att Polisen kan vara med och påverka Missing Peoples framtid?  
25. Hur ser ni på ett officiellt samverkansprojekt mellan er och Missing people? 
26. Vilka styrkor/svagheter ser ni med att samverka med en frivillig organisation?  
27. Från Missing People och Polisen kommer alla från olika bakgrunder, olika organisationer, 
yrkes- och  utbildningsmässigt, vilket kanske leder till att ni har olika förutsättningar. Är 
detta något som uppmärksammats eller diskuterats? 
28. Hur kan ert arbetssätt påverka Missing Peoples organisation? 
29. Vilken är er viktigaste kanal? Hur har det sett ut utan den? 
 
Avslutningsvis! 
30. Finns det något mer du vill tillägga? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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