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Sammanfattning 
 

Det förändrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden har lett till en 

upprustning av Sveriges totalförsvar där stort fokus riktas mot 

återuppbyggnaden av det civila försvaret. Som en del av civilförsvarets 

planeringsarbete kan det bli aktuellt att krigsplacera personal inom 

barnomsorg och skola, varför vi anser det väsentligt att undersöka de 

berördas föreställningar kring detta. Syftet med föreliggande studie var att 

undersöka och skapa förståelse för hur personal inom barnomsorg och 

skola tänker sig att arbetssituationen skulle se ut om de var krigsplacerade 

under höjd beredskap. Vilka utmaningar de tänker sig att situationen 

skulle kunna innebära? Vilka faktorer kan skapa motivation till att arbeta 

under höjd beredskap? För att undersöka detta genomfördes kvalitativa 

forskningsintervjuer med sju anställda inom svensk skola/barnomsorg. 

För att skapa mening i intervjumaterialet användes en teoretisk ram 

bestående av utvalda begrepp ur Self-Determination Theory (Ryan & Deci 

2000) samt emotional labor (Hochschild 2003). Studiens resultat påvisar en 

föreställning hos personalen om att arbetet som krigsplacerad under höjd 

beredskap skulle innebära såväl praktiska som känslomässiga svårigheter, 

med betoning på det senare; att de anser en potentiell framtida 

krigsplacering av skol- och barnomsorgspersonal som rimlig; samt att en 

känsla av meningsfullhet i arbetet kan skapa motivation hos civil personal 

till att arbeta under höjd beredskap. 

 

 
Nyckelord: krigsplacering, civilt försvar, skola- och barnomsorg, 

emotional labor, motivation 
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1  Inledning 

Förändringen av det säkerhetspolitiska läget i Europa medför nya hot och utmaningar 

för samhället. För att kunna hantera dessa beslutade regeringen 2015 att Sverige 

behöver återupprätta ett modernt totalförsvar vilket statsminister Stefan Löfven också 

framhöll i sitt tal vid Folk och Försvars Rikskonferens den 14 januari 2018: 

I ett robust och sammanhängande totalförsvar måste både den militära och 

civila förmågan byggas upp och samverka. Hela samhället ska bidra till 

rikets säkerhet, och hela befolkningen ska skyddas. Det gäller när krisen 

inträffar, och när konflikten hotar. 

   (Regeringskansliet 2018) 

I den pågående upprustningen av totalförsvaret läggs stort fokus på 

återuppbyggandet av det civila försvaret, där en viktig del är att se över dess 

möjlighet att stödja det militära försvaret vid höjd beredskap. Ett av målen för 

civilförsvaret är att, vid höjd beredskap, upprätthålla viktiga samhällsfunktioner 

vilket bland annat kräver att personal finns tillgänglig. En åtgärd för att säkerställa 

detta är att krigsplacera nödvändig personal; att viss personal åläggs att utföra sina 

ordinarie arbetsuppgifter även under höjd beredskap. Vissa statliga myndigheter 

såsom polisen och tullen, har ålagts att krigsplacera sin personal i syfte att 

upprätthålla dessa samhällsviktiga verksamheter. Enligt Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB) definieras även barnomsorg som en 

samhällsviktig verksamhet som ska bedrivas även under höjd beredskap; emellertid 

är dess personal inte krigsplacerad. Vem ska då ta hand om barnen vid en 

beredskapshöjning? I tider av kris och krig utgör barn och ungdomar en särskilt utsatt 

grupp, varför skolan fyller en viktig funktion i upprätthållandet av rutiner och 

normalitet, vilket belyses i tidigare forskning av bland annat Nicolai och Triplehorn 

(2003) samt Roger (2002). En rimlig åtgärd i planeringen för totalförsvaret kan därför 

tänkas vara att personal inom barnomsorg/skola krigsplaceras, för att säkerställa att 

denna samhällsviktiga verksamhet fungerar även under höjd beredskap.  

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) pekar på kunskapsluckor samt avsaknad av 

aktuell forskning inom stora delar av området för civilt försvar (Lindgren 2015, s. 38-

40). Vi anser därför att vår studie är relevant då den belyser ett aktuellt fenomen 

samtidigt som den kan bidra till att fylla en av de luckor som finns inom 

forskningsområdena civilt försvar och höjd beredskap. 

Fokus för denna kvalitativa intervjustudie riktar sig mot personal inom 

barnomsorg/skola då det är de som kommer att beröras om krigsplacering av denna 

typ av personal blir aktuell. Vi föreställer oss att omsorg om barn under krigsliknande 

förhållanden skulle kunna innebära såväl materiella som emotionella utmaningar för 

personalen. Utifrån teorier om känslohantering och motivation anser vi det därför 

relevant att skapa förståelse för hur berörd personal föreställer sig sitt arbete vid 

händelse av krigsplacering under höjd beredskap, samt vilka potentiella svårigheter 

de tänker sig situationen skulle kunna medföra.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur personal inom 

barnomsorgen/skolan tänker sig att arbetssituationen skulle se ut om de var 

krigsplacerade under höjd beredskap samt vilka utmaningar de tänker sig att 

situationen skulle kunna innebära. Vi ämnar även undersöka vilka faktorer som, för 

civil personal, kan verka meningsskapande i relation till att arbeta under svåra 

förhållanden. Uppsatsens syfte har vi brutit ner i följande tre konkreta 

frågeställningar. 

 

 Hur föreställer sig personal inom barnomsorg/skola sitt arbete i händelse av 

krigsplacering under höjd beredskap?  

 Vilka potentiella svårigheter tänker sig personalen kan uppstå till följd av 

detta?  

 Vilka faktorer kan potentiellt skapa motivation hos civil personal till att arbeta 

under höjd beredskap? 
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2  Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras en övergripande bakgrund kring den pågående 

upprustningen av totalförsvaret – och hur denna upprustning kan komma att bli 

relevant för personal inom barnomsorg och skola. 

 

2.1 Försvarspolitisk inriktning 

 

Den 23 april 2015 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen innehållande 

förslag till beslut gällande Sveriges försvarspolitiska inriktning perioden 2016-2020. I 

propositionen konstaterades att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har 

försämrats, vilket resulterat i nya krav på den svenska försvarsförmågan. Det föreslås 

att planeringen för totalförsvaret bör tas upp på nytt vilket kräver stora förändringar i 

såväl det militära som det civila försvaret. Den nya inriktningen för totalförsvaret är 

att det ska moderniseras och ges kapacitet att möta de hot och utmaningar det 

förändrade säkerhetspolitiska läget innebär; försvaret ska ha resurser att, i värsta fall, 

kunna möta ett väpnat angrepp (Försvarsdepartementet 2015, s. 9). 

 

Totalförsvaret består av militärt- och civilt försvar och kan ses som en kombination av 

hela statens och samhällets förmågor (Försvarshögskolan 2018, s. 95).  

Fokus i denna studie ligger på det civila försvaret, vilket avser den verksamhet 

ansvariga aktörer bedriver i syfte att stärka samhällets förmåga att hantera situationer 

vid höjd beredskap. Statliga myndigheter, kommuner, landsting, 

frivilligorganisationer och privata företag är alla delar av det civila försvaret, men 

även verksamheter såsom tandvård, begravningsverksamhet, veterinärverksamhet 

och barnomsorg hör dit (Försvarshögskolan 2018, s. 96).  

Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp 

eller krig i vår omvärld (Försvarshögskolan 2018, s. 96). 

 

En av utmaningarna i totalförsvarsplaneringen är att återuppta och förstärka det 

svenska civilförsvaret som praktiskt taget legat på is vid sidan av krisberedskapen 

under en längre tid (Försvarsdepartementet 2015, s. 104; Försvarshögskolan 2018, s. 

415).  

 

2.2 Från krig till kris och tillbaka igen? 

 

Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning tillät sig Sverige en mer 

avslappnad försvarspolitisk inställning och den militära och civila försvarsförmågan 

avvecklades successivt. Den allmänna värnplikten försattes i dvala och samverkan 

mellan det militära och civila i form av planerings- och övningsverksamhet mellan 

Försvarsmakten och civila aktörer ansågs inte längre nödvändig. Det var en tid då 
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Europa och Sverige inte längre påtagligt präglades av hotet om krig, varför den 

svenska beredskapen skiftade från krigs- till krisberedskap och fokus kom att läggas 

på fredstida kriser (Försvarshögskolan 2018, s. 30-33). 

När omvärldsbilden nu har försämrats och osäkerheten i närområdet har ökat, anses 

det emellertid rimligt att återuppta och skapa en modern och sammanhållen 

totalförsvarsplanering. Försvarsberedningen menar att grunderna i ett civilt försvar 

finns kvar, men att det inte är rimligt att helt återgå till “det gamla civilförsvaret”. 

Detta beror dels på att det svenska samhället har förändrats, och dels på att stora delar 

av den lagstiftning som omfattar totalförsvaret skrevs i en tid då situationen i Sverige 

och omvärlden såg annorlunda ut. Avreglering, globalisering och uppbrytande av 

traditionella levnadsmönster är några av de strukturella förändringar i det svenska 

samhället som nu skapar nya utmaningar i återuppbyggandet av det civila försvaret. 

Det handlar bland annat om att allt fler av de samhällsviktiga verksamheterna bedrivs 

i privat regi vilket ställer nya krav på civilförsvaret, och samverkan mellan offentliga 

och privata aktörer blir allt viktigare i uppbyggnaden av ett robust samhälle 

(Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 2018, s. 4). 

 

2.3 Ansvarsprincipen  

 

Den nya totalförsvarsplaneringen är tänkt att ta avstamp ur det befintliga 

krishanteringssystemet. Utöver samverkan mellan offentliga och privata aktörer 

kommer det även att krävas samordning mellan dessa och Försvarsmakten.  

Sveriges befintliga krishanteringssystem bygger på tre principer: ansvars- närhets- 

och likhetsprincipen vilka är tänkta att förklara roller och ansvar före, under och efter 

en kris (Krisinformation 2017).  

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 

förhållanden även har ansvar under krissituationer. Det innebär också ett ansvar för 

att samverkan med andra aktörer sker, samt att de åtgärder vidtas som krävs för att 

skapa robusthet och en god krishanteringsförmåga (Försvarsdepartementet 2010, s. 5). 

I regeringens proposition (Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020) 

konstateras att den myndighet eller utförare som är ansvarig under normala 

förhållanden även ska ansvara för att vidta nödvändiga åtgärder för att verksamheten 

ska fungera i krissituationer och under höjd beredskap (Försvarsdepartementet 2015, 

s. 104). Med detta utökas ansvarsprincipen till att omfatta även höjd beredskap vilket 

uppmuntrar och möjliggör kommunernas planering av det civila försvaret (se i 

avsnittet om krigsplacering). Det framkommer också att planeringsarbetet bör utgå 

från samhällets nuvarande förmåga att hantera fredstida kriser, vilket ska ge en 

grundläggande förmåga att även hantera krigssituationer (Försvarsdepartementet 

2015, s. 105). För att en verksamhet ska kunna uppfylla ansvarsprincipen när 

beredskapen höjs krävs att ansvariga planerar för att personal ska finnas tillgänglig 

även då. En åtgärd som kan vidtas för att säkerställa detta är att krigsplacera personal. 
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2.4 Krigsplacering  

 

En fråga som prioriteras i totalförsvarsplaneringen är just att alla berörda aktörer ska 

krigsplacera den personal som behövs vid höjd beredskap. I sina regleringsbrev för 

2018 har bevakningsansvariga myndigheter, det vill säga de statliga myndigheter som 

har ett särskilt uppdrag att minska sårbarheten i samhället i såväl fredstid som vid 

höjd beredskap (SFS 2015:1052), fått åliggande om krigsplacering och arbetet med 

detta ska vara utfört senast den 31 december 2018 (MSB 2018a). 

 

Krigsplacering betyder att en individ är skyldig att arbeta under höjd beredskap. 

Denna skyldighet träder i kraft när det, av regeringen, beslutas om höjd beredskap 

och föreskrivs om allmän tjänsteplikt. En person kan ha högst en krigsplacering vilken 

ska gälla där individen kan göra störst nytta för totalförsvaret (MSB 2018b).  

Även individer som inte har någon krigsplacering är skyldiga att, som vanligt, gå till 

arbetet vid höjd beredskap; emellertid har de ingen anvisning om specifik 

inställelseplats utan kan flyttas till andra arbetsplatser än sin ordinarie, om regeringen 

eller myndigheten så beslutar (MSB 2018b).  

 

Arbetsgivare har rätt till beslutsfattande om krigsplacering enligt 6 § i Förordningen 

om totalförsvar och höjd beredskap (SFS 2015:1053); detta beslut är ensidigt och följer 

anställningsavtalet. Skyldigheten till tjänstgöring vid höjd beredskap är ett enskilt 

beslut som regleras i Lagen om totalförsvarsplikt (SFS 1994:1809) och individer som 

inte fullgör sina förpliktelser kan dömas till böter eller fängelse för brott mot 

totalförsvarsplikten. Straff kan bli aktuellt endast om personen håller sig undan med 

avsikt; är det exempelvis inte möjligt för personen att ta sig till hem Sverige på grund 

av krig/krigsfara, kan inget straff utfärdas (MSB 2018b).  

 

Det som skrivs i 6 § i förordningen om totalförsvar och höjd beredskap (SFS 

2015:1053) gäller enbart personal anställd hos en myndighet, och eftersom kommunen 

inte är en myndighet täcker inte lagen dess personal. Däremot har jurister för 

Rekryteringsmyndigheten och MSB funnit att skrivningen i Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap, möjliggör för kommunen att krigsplacera verksamhetens 

personal. I 3 kap. 1 § står det att “kommuner och landsting skall vidta de förberedelser 

som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser)” (SFS 

2006:544), vilket innebär att kommunen, som beredskapsförberedelse, kan 

krigsplacera sin personal. Det kan med andra ord bli aktuellt för kommuner att 

krigsplacera viss personal för att, vid höjd beredskap, kunna upprätthålla 

samhällsviktiga verksamheter. 

 

2.5 Samhällsviktiga verksamheter 
 

MSB har framtagit dokumentet Vägledning för samhällsviktig verksamhet (MSB 2014) där 

de definierar vad en samhällsviktig verksamhet är. En sådan kännetecknas antingen 
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av att ett bortfall eller en svår störning i verksamheten på kort tid kan leda till att en 

allvarlig kris inträffar i samhället, eller att verksamheten är mycket väsentlig för att 

kunna hantera en kris som redan inträffat i samhället samt minimera dess 

skadeverkningar (MSB 2014, s. 10). 

Inom samhällssektorn hälso- och sjukvård samt omsorg nämns omsorg om barn som en 

samhällsviktig funktion (MSB 2014, s. 17) vilket indikerar att även denna verksamhet, 

likt exempelvis sjukvård och dricksvattenförsörjning, ska fungera vid höjd beredskap.  

 

I en risk- och sårbarhetsanalys utförd av Munkfors kommun identifieras 

verksamheter som bedöms vara direkt samhällsviktiga; i dessa ingår bland annat 

förskolor och fritidshem (Munkfors kommun 2015, s. 17), vilket stärker bilden av 

barnomsorg som en samhällsviktig funktion. 

I risk- och sårbarhetsanalysen identifieras även de samhällsviktiga verksamheternas 

kritiska beroenden. I identifieringen utgår de från att personal, lokaler och övrig 

grundläggande utrustning finns. För förskola och fritidshem gäller att: “barnen ska ha 

tillgång till mat och dryck, ha en kroppstemperatur som inte medför allvarlig 

hälsorisk, ha tillgång till ordinerade läkemedel, ha tillsyn av vuxen och kunna få hjälp 

att sköta sin bashygien för att förhindra smittspridning” (Munkfors kommun 2015, s. 

21). 

 

2.6 Vem tar hand om barnen? 

 

I nuläget är det huvudsakligen de bevakningsansvariga myndigheterna som har blivit 

ålagda att krigsplacera sin personal. Men vår uppfattning är att även andra 

verksamheter inom kort kommer att behöva se över möjligheten att krigsplacera 

personal. Vem tar hand om barnen i det nya totalförsvaret när en allt större del av det 

militära försvaret består av kvinnor, samtidigt som alltfler kvinnor sitter på 

nyckelpositioner inom det civila försvaret? Som vi nämnde tidigare så har 

avreglering, globalisering och uppbrytande av traditionella levnadsmönster lett till 

nya utmaningar i återuppbyggandet av civilförsvaret; i ett modernt Sverige kan man 

exempelvis inte utgå ifrån att familjen och dess ansvarsroller ser likadana ut som förr. 

Ensamstående föräldrar, samkönade föräldrar och familjer som bor långt ifrån far- och 

morföräldrar är bara några exempel på moderna familjekonstellationer som kan 

medföra nya utmaningar för civilförsvarsplaneringen.  

 

I ett par decennier kring 1900-talets mitt var det bland annat den svenska Lottakåren 

som ansvarade för barnomsorgen i krig (Svenska Lottakåren 2001, s. 11) och även om 

Lottakåren finns kvar, har samhällsstrukturerna förändrats då det idag är 

kommunerna som ansvarar för barnomsorgen vid höjd beredskap.  

Enligt MSB ska föräldrar/vårdnadshavare som är krigsplacerade tjänstgöra, och 

barnomsorgen bedrivas av skola/förskola även under höjd beredskap. För att 

krigsplacerade föräldrar ska kunna tjänstgöra måste barnen ha någonstans att ta 

vägen, vilket förutsätter att den personal som arbetar inom barnomsorgen är 

tillgänglig, får de resurser som krävs och vet vad som förväntas av dem under höjd 

beredskap. Några kommuner, bland annat Skövde kommun, har börjat fundera på 
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barnomsorgen vid höjd beredskap och planerar att genomföra en analys över vilka 

personalkategorier inom kommunen som bör krigsplaceras. Det kan bland annat 

handla om personal som arbetar med vatten, avlopp och eldistribution men även 

förskolepersonal (Malm 2017). 

 

Utifrån bakgrunden som presenterats i kapitlet vill vi argumentera för att skola och 

barnomsorg är en vital del av samhället som måste fungera under höjd beredskap och 

krig. Således är det något man behöver planera för inom det civila försvaret, 

exempelvis genom att krigsplacera nödvändig personal inom verksamheten. Med 

detta som utgångspunkt anser vi det viktigt att undersöka hur den personalgrupp 

som skulle beröras av en eventuell krigsplacering av skol- och barnomsorgspersonal. 

Vilka föreställningar har de kring fenomenet? Hur tror de att arbetssituationen skulle 

se ut? Och vilka potentiella svårigheter och konsekvenser ser de?  

 

2.7 Tidigare forskning 

 

Nedan presenteras tidigare forskning som vi anser betydelsefull för att påvisa 

relevansen av att undersöka hur personal inom barnomsorg/skola ställer sig till 

krigsplacering. Vi menar att tidigare forskning om vikten av skolor i krigsliknande 

situationer, i kombination med forskning om civilt försvar och höjd beredskap, kan 

bidra till att rama in och motivera vår studie.  

 

2.7.1 Vikten av skola och utbildning för barn i krig 

Nicolai och Triplehorn (2003) samt Roger (2002) visar båda på betydelsen av 

skolaktiviteter för barn i krigsliknande situationer. De förstnämnda har undersökt 

kopplingarna mellan utbildning och skydd av barn i krissituationer. De vill skapa 

förståelse för hur krig kan påverka barns sociala och kognitiva utveckling samt på 

vilka sätt undervisning kan främja det fysiska och psykiska skyddet av barn i krig.  

 

Nicolai och Triplehorn menar att upprätthållande av utbildning och dess “inbyggda” 

skyddskomponenter kan bidra med avgörande kontinuitet och stöd för barn i kris 

(Nicolai & Triplehorn 2003, s. 9-10). Även Roger pekar på att skolundervisning är 

essentiell i konflikttider då det kan förse barn med kunskaper, inom exempelvis 

personlig säkerhet och hälsa, som kan hjälpa dem att skydda sig själva och sina 

familjer (Roger 2002, s. 45).  

Nicolai och Triplehorn belyser flera aspekter av undervisning som kan verka 

skyddande för barn i krig. Skol- och fritidsaktiviteter kan skapa fysiska 

skyddselement för barn genom att erbjuda exempelvis ett tryggt ställe att leka på och 

näringsriktiga måltider. De främjar även barns psykologiska hälsa då det skapar 

möjlighet till självuttryckande, umgänge med kamrater, tillsyn från vuxna, samt fasta 

rutiner som gynnar barns utveckling och återhämtning (Nicolai & Triplehorn 2003, s. 

11). Dagliga scheman skapar en bekant och trygg rytm som bidrar till att etablera en 

känsla av struktur och mening. Att gå i skola eller förskola kan ge barnen en känsla av 

hopp om en bättre framtid samt förmedla budskap som kan förmå dem att fatta bra 
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beslut. Vidare kan undervisning, enligt Roger (2002) bidra till en känsla av normalitet, 

trygghet och självförtroende hos barn samt verka läkande och rehabiliterande (Roger 

2002, s. 45-46). Skolgång ger även föräldrar möjligheten att utföra nödvändiga 

uppgifter och säkerställa inkomstkällor (Nicolai & Triplehorn 2003, s. 12). 

 

Bibehållandet av barns fysiska och psykiska hälsa främjas av kontakten med såväl 

andra barn som personal (Roger 2002, s. 45-46). Ett sätt att värna utbildningen under 

svåra förhållanden kan vara att förse personal med utbildning i att upptäcka barn i 

behov av psykologiskt stöd (Roger 2002, s. 47) vilket understryks genom vikten av 

skolpersonalens medvetenhet om barnens behov och att de kan uppmärksamma barn 

i behov av specialstöd (Nicolai & Triplehorn 2003, s. 21). 

Nicolai och Triplehorn konkluderar bland annat att utbildning spelar en viktig roll i 

att höja skyddet av konfliktdrabbade barn och att skolpersonal spelar en oumbärlig 

roll i formandet av unga människors liv (Nicolai & Triplehorn 2003, s. 25).  

 

2.7.2 Kunskapsluckor i forskningen om civilt försvar och höjd beredskap 

Lindgren (2015) har för FOIs räkning, på uppdrag av MSB, utfört en kunskaps- och 

forskningsöversikt i syfte att undersöka rådande forskning kring civilt försvar och 

höjd beredskap, samt identifiera kunskapsluckor och behov av ytterligare forskning. 

Det underlag som analyseras består i huvudsak av forskningsrapporter och 

vetenskapliga artiklar men även publikationer av annan art förekommer. Kriterier för 

materialet är att det ska vara inriktat specifikt mot civilt försvar och höjd beredskap. 

Det ska även vara väsentligt för svenska omständigheter och bidragande till pågående 

och framtida utvecklingsarbete av det svenska civilförsvaret (Lindgren 2015, s. 10). 

 

I forskningsöversikten analyseras publikationer från perioden 1980-2015 och det 

framkommer att endast cirka 10 % av det analyserade materialet har publicerats 

under de tio senaste åren. Detta innebär med andra ord att ungefär 90 % av 

forskningsrapporterna som ingår i studien är mer än tio år gamla (Lindgren 2015, s. 4), 

vilket påvisar en avsaknad av aktuell forskning inom omfattande delar av området 

(Lindgren 2015, s. 38). 

Utifrån analyserat underlag pekar Lindgren på stora kunskapsluckor och behov av 

forskning i ett flertal delar inom området för civilt försvar. Flera studier efterlyser 

exempelvis djupare kunskap om hur krig påverkar människor samt människors 

beteende i krig. Det efterfrågas även forskning kring frågor rörande samhällets 

förutsättningar att bidra till Försvarsmaktens förmåga (Lindgren 2015, s. 39-40).  

Utöver detta pekar Lindgren på att hotet i fredstida kriser skiljer sig från hur det ser ut 

i krig. Detta skapar relevans för frågor om prioriteringar gällande vilka resurser som 

ska användas för att möta och bekämpa angriparen; och vilka som ska användas för 

att vidmakthålla acceptabla levnadsförhållanden (Lindgren 2015, s. 38). 

Baserat på Lindgrens rapport menar vi att det finns behov för vår studie, och att den 

kan ses som ett bidrag till att fylla en liten kunskapslucka i forskningen kring området 

civilt försvar.  

 

Mycket av det som lyfts fram i nämnd forskning om skolor i krig handlar, med all rätt, 

om barnens välmående och perspektiv. Att belysa de vuxnas perspektiv förefaller mer 



 

9 
 

sällsynt och det kan verka som att det tas för givet att skolpersonalen bara ska finnas 

där och “fungera”. För att undervisning verkligen ska kunna fungera, och för att 

barnen ska kunna tas omhand, även under höjd beredskap, anser vi det vara en 

förutsättning att även personalens välmående tas i beaktande. Utifrån detta ser vi det 

än mer väsentligt att lägga studiens fokus på personal inom barnomsorg/skola och 

deras föreställningar om att arbeta under höjd beredskap.  
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3 Metod  

 

I detta kapitel presenteras de metodmässiga överväganden vi gjort under arbetets 

gång. Avsnittet kommer att behandla valet av metod, urvalsprocessen, 

genomförandet av intervjuer, behandlingen av material samt etiska överväganden. 

 

3.1 Val av metod för insamling av data 

 

Kvalitativa intervjuer möjliggör för forskaren att få inblick i informanternas 

upplevelser, känslor och tankar kring olika fenomen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 45). 

Genom att utföra kvalitativa intervjuer kan vi undersöka och tolka informanternas 

beskrivningar av ämnet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Hade vi däremot 

utgått från en kvantitativ metod (som exempelvis enkäter) hade det krävts en annan 

typ av frågor och datainsamling samt långt fler respondenter, vilket hade gjort det 

mycket svårt att förstå och analysera informanternas utsagor på ett lika djupgående 

sätt som kvalitativa metoder möjliggör.  

 

För att kunna insamla så detaljrik information som möjligt för vår studie, ville vi 

lämna rum för fylliga resonemang och beskrivningar i intervjuerna. Informanternas 

inställningar, känslor och föreställningar är centrala för studien, varför vi valde att 

utgå från semistrukturerade, tematiska intervjuer. Denna typ av intervjuer ger 

informanterna möjlighet att förmedla sina egna beskrivningar då frågorna är öppna 

och ger möjlighet till fria samtal. Det finns emellertid en viss struktur i 

semistrukturerade intervjuer då dess intervjuguide ofta skapas utifrån olika teman 

som kan anses intressanta och lämpliga utifrån studiens intresse- eller 

problemområde (Kvale & Brinkman 2014, s. 45-47). 

 

3.2 Urval 

 

Då vi utgår från att skolverksamhetens olika yrkesroller alla skulle utgöra viktiga 

funktioner vid höjd beredskap, ville vi ha en yrkesmässig spridning bland våra 

informanter. Studien baseras därför på sju telefonintervjuer med följande personal: tre 

förskollärare, en skolpsykolog, en skolsköterska samt två lågstadielärare.  

Vilken skola eller förskola individen arbetar på ansågs inte relevant för vår studie, 

men vi såg det som fördelaktigt med en geografisk spridning bland våra informanter. 

Det ställdes inga krav på kön, ålder, etnicitet eller erfarenheter av fenomenet 

krigsplacering bland våra informanter, utan vi ville förutsättningslöst undersöka hur 

skol- och barnomsorgspersonal ställer sig till att bli krigsplacerade i sin civila tjänst. 

 

För att uppfylla vår önskan om geografisk spridning kontaktade vi först två personer 

med skilda geografiska arbetsplatser, Malmö och Uppsala. Dessa två genererade i sin 
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tur en respektive två nya informanter som i sin tur genererade ytterligare två nya 

vilket gav oss ett totalt antal om sju informanter. Att, på detta sätt, kontakta personer 

som i sin tur är behjälpliga med att hitta fler individer som kan medverka i en studie 

kallas snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 43). 

 

Hur urvalsprocessen skulle gå till var något vi diskuterade i ett tidigt skede av arbetet. 

Vi funderade på om vi enbart skulle basera valet av informanter på deras geografiska 

position men vi såg till slut fler fördelar med den metod som beskrivs ovan. Beslutet 

fattades baserat på vetskapen om att skolpersonal ofta ombeds medverka i 

undersökningar vilket kan medföra att många inom skolan är “enkättrötta”. Vi ansåg 

det därför enklare och mer tidseffektivt att få tag i informanter med det valda 

tillvägagångssättet. 
 

3.3 Intervjuer 

 

Vi läste in oss på de områden vi ville inrikta studien mot och funderade över vilken 

typ av frågor som behövdes för att förse oss med information i linje med studiens 

syfte och frågeställningar. Detta resulterade i en intervjuguide (se bilaga 1) bestående 

av följande teman: föreställningar, inställning, ansvar och konsekvenser i förhållande till 

att, som krigsplacerad, arbeta under höjd beredskap. Utifrån dessa teman formulerade 

vi öppna frågor i syfte att uppmuntra ett naturligt och flytande samtal, samt ge 

informanterna utrymme att beskriva sina tankar och åsikter på ett så fritt sätt som 

möjligt utan att styras för mycket. 

 

Vi genomförde intervjuer med personal inom barnomsorg/skola där vi inledningsvis 

presenterade ett kort scenario (se bilaga 2) följt av intervjufrågor. Vi ville ge 

informanterna möjlighet att berätta hur de ställer sig till krigsplacering, hur det skulle 

kunna tänkas påverka deras arbetssituation samt vilka konsekvenser och eventuella 

problem det skulle kunna innebära.  

 

Våra intervjuer genomfördes per telefon då vi saknade möjlighet och resurser att resa 

till de olika platser våra informanter befann sig på. Några av fördelarna med 

telefonintervjuer är just att det är en lätthanterlig samt tids- och kostnadseffektiv 

metod med hög svarsfrekvens som kan generera högkvalitativa data (Sturges & 

Hanrahan 2004, s. 115). Brister med metoden är däremot att det, utan visuell kontakt, 

varken är möjligt att registrera miner och kroppsspråk eller förtydliga exempelvis 

frågor med hjälp av diagram eller bilder (Bryman 2011, s. 208-210). 

 

Då vi inte ämnat undersöka något som berör informanternas kroppsspråk eller fysiska 

attribut, kan vi inte se att telefonintervjuer skulle påverka studiens resultat varken 

positivt eller negativt. I just vår studie anser vi alltså att det gått utmärkt att använda 

telefonintervjuer och att det inte haft någon uppenbar inverkan på utfallet, vilket är i 

linje med Sturges och Hanrahans mening om att telefonintervjuer och fysiska 

intervjuer kan producera likvärdig information (Sturges & Hanrahan 2004, s.115). 
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3.4 Genomförande  

 

När vi ringde upp informanterna presenterade vi oss varpå den som skulle hålla i 

intervjun säkerställde att informanterna läst igenom informationsbrevet (se bilaga 3) 

vi på förhand skickat ut och att de förstått dess innebörd. Därefter presenterade vi 

kort ett, på förhand, påhittat scenario vi ville att informanterna skulle tänka sig in i. I 

scenariot beskrivs en situation präglad av osäkerhet där Sverige är i krig/krigsfara och 

det har beslutats om höjd beredskap. Militär, polis och sjukvård har ökat sin kapacitet 

och allmänheten får information om att lagra mat och dricksvatten. Kommunen har 

krigsplacerat viss personal inom barnomsorgen/skolan och informanten är en av dem. 

Med detta scenario i bakhuvudet, som ingen av informanterna har erfarenhet av, bad 

vi dem besvara våra intervjufrågor. Frågorna baseras alltså på ett hypotetiskt scenario, 

och informanternas utsagor härrör från deras spontana reaktioner på scenariot, vilka i 

sin tur kan bero på andra slags erfarenheter, liksom fantasi och föreställningsförmåga. 

Somliga menar att hypotetiska frågor är olämpliga eftersom de lätt blir abstrakta och 

krångliga (Trost 2010, s. 98) men det finns även de som anser att hypotetiska frågor är 

användbara för att framkalla information (Merriam 2009, s. 97). 

Syftet med att presentera ett hypotetiskt scenario var att försätta informanterna i en 

känsla av att befinna sig i en situation där krigsplacering vore aktuellt. Då 

krigsplacering och krig är fenomen som troligen känns avlägsna för de flesta i Sverige 

ansåg vi det väsentligt att förmedla en främmande, men ändå möjlig, situation för 

informanterna att tänka sig in i. 

 

Vi valde att dela upp intervjuerna sinsemellan och genomförde därmed tre respektive 

fyra intervjuer var, där den som inte ställde frågorna ansvarade för att anteckna under 

intervjuns gång och hade även möjlighet att inflika med eventuella följdfrågor. På så 

sätt tilläts antecknaren ett aktivt deltagande vilket hjälpte oss att upprätthålla ett 

liknande arbetssätt genom samtliga intervjuer.  

 

3.5 Bearbetning och Analys 

 

Vi bearbetade vårt insamlade material på ett systematiskt sätt inspirerat av de tre 

faserna sortera, reducera och argumentera som beskrivs av Rennstam och Wästerfors 

(2015). För att skapa överblickbarhet och ordning på materialet började vi med att 

sortera detta, bland annat med utgångspunkt i studiens teorier och begrepp (Rennstam 

& Wästerfors 2015, s. 220). Vi transkriberade hälften av intervjuerna vardera; den som 

höll intervjun transkriberade densamma, genom att lyssna igenom och omvandla dem 

till skrift. Vi bestämde på förhand att transkriberingen skulle göras så ordagrant som 

möjligt för att fånga informanternas utsagor på ett rättvist sätt (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 217-219). Emellertid var vi överens om att utsvävningar i intervjuerna som inte 

var, för studiens syfte, relevanta kunde bortses från. När vi stötte på ett stycke som 

inte ansågs relevant lät vi den andre lyssna på detta för att säkerställa att vi var 

överens om huruvida stycket behövde vara med i utskrifterna eller inte. 

Transkriberingsutskrifterna lästes sedan igenom flera gånger för att ge oss en klar bild 
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av de olika intervjuerna samt för att urskilja olika mönster samt likheter och skillnader 

dem emellan. Olika, för syftet, relevanta utsagor kodades sedan för att skapa en 

överblickbarhet i materialet; och delar som berörde exempelvis oroliga barn, oro för sig 

själv, vattenförsörjning och tillgång till mediciner utgjorde individuella koder. 

 

Då en kvalitativ studie ofta innebär en ansenlig mängd data är det även nödvändigt 

att reducera delar av materialet för skapa ett hanterbart sådant med skarphet och 

koncentration.  

Vid reduceringen strävade vi efter att bevara delar som ansågs intressanta utifrån 

studiens teori och tidigare forskning; samtidigt som det var viktigt att bevara 

materialets nyanser och komplexitet för att presentera det på ett rättvist sätt 

(Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220, 228, 231). Genom att identifiera och färgmarkera 

de koder som liknade varandra slogs dessa ihop och skapade tillsammans olika 

kategorier; exempelvis koderna vattenförsörjning och tillgång till mediciner, bildade 

kategorin praktiska svårigheter. Efter detta sammanslogs de kategorier som liknade 

varandra för att tillsammans bilda olika teman; exempelvis praktiska svårigheter och 

känslomässiga svårigheter bildade temat svårigheter och konsekvenser. 

 

För att visa en självständighet och bidra till den förekommande litteraturen kring 

ämnesområdet är det viktigt att argumentera utifrån sitt material. Det är inte enbart 

teorier och tidigare forskning som ska bidra till studien, utan studien i sig ska även 

bidra till litteraturen. Därför är det viktigt att, på ett självständigt sätt, argumentera 

för de iakttagelser som redovisas (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220, 231-232). Detta 

görs i avsnittet resultat och analys där informanternas uttalanden inte endast 

presenteras, utan tolkas och analyseras, och där en djupare förståelse skapas genom 

att titta på deras utsagor i förhållande till empirin.  

 

3.6 Etiska aspekter 
 
I den inledande kontakten med våra informanter delgavs de ett informationsbrev via 

e-post, innehållande kortfattad information kring studiens ämne, syfte och vad det 

innebär för dem att delta i studien. I informationsbrevet stod det även att all 

information kommer att behandlas konfidentiellt, enligt Sekretesslagens föreskrifter 

och att inga identiteter kommer att presenteras i studien. Det förklaras även att 

samtalen kommer att spelas in, att deltagandet i studien är frivilligt samt att det är 

tillåtet att när som helst, utan att ange anledning, avbryta sin medverkan. Vi har 

genom detta behandlat den etiska aspekten informerat samtycke (Kvale & Brinkman 

2014, s. 107-108). 

 

Vid övervägandet gällande konfidentialitet diskuterade vi bland annat huruvida 

personlig data, som skulle kunna identifiera informanterna, skulle tas med i studien. 

Vi funderade också på om vi borde göra några avgränsningar gällande vilken 

information som ska vara tillgänglig och för vem (Kvale & Brinkman 2014, s. 109), 

men vi ansåg inte att några avgränsningar rörande tillgänglighet var nödvändiga. 

Däremot valde vi att anonymisera informanterna, dels av hänsyn till deras integritet, 
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och dels då studien avser undersöka en yrkesgrupps samlade meningar, varför 

informanternas enskilda identiteter inte anses väsentliga. 

 

Det är även viktigt att tänka på vilka konsekvenser en kvalitativ studie kan medföra. 

Vilken skada deltagarna kan lida samt vilka vetenskapliga fördelar deras medverkan 

kan innebära för studien ska vägas mot varandra, och för informanternas skull ska 

alltid fördelarna överväga nackdelarna (Kvale & Brinkman 2014, s. 110). Vi var 

medvetna om att våra intervjuer skulle beröra ett främmande och kanske 

skrämmande ämne som informanterna förmodligen inte ägnat så mycket tanke åt 

tidigare, och att våra frågor skulle kunna tänkas väcka obekväma känslor och tankar. 

Utifrån denna vetskap var vi noga med att omsorgsfullt formulera frågor som inte i 

alltför hög grad skulle väcka anstöt hos informanterna, men ändå förse oss med 

intressant information i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare valde vi att, i informationsbrevet, inkludera tydlig information om fenomenen 

civilt försvar och krigsplacering och deras innebörd i vår studie. Informanterna fick ta 

ställning till om de fortfarande ville delta i intervjun efter att ha läst 

informationsbrevet, och samtliga tackade ja. 

 

3.7 Studiens kvalitet 

 

Begreppen reliabilitet och validitet utgör en viktig del i kvantitativ forskning men 

anses av många kvalitativa forskare sakna relevans inom den kvalitativa forskningen 

(Bryman 2011, s. 351-352). Istället för att använda dessa två begrepp har vi, för att 

bedöma kvaliteten av vår kvalitativa studie, använt oss av två andra kriterier som av 

en del forskare anses vara bättre lämpade för kvalitativa studier: tillförlitlighet och 

äkthet (Bryman 2011, s. 352-353). 

 

3.7.1 Tillförlitlighet 

För att uppnå tillförlitlighet i vår studie har vi bland annat försökt att, på ett utförligt 

sätt, beskriva samtliga faser av forskningsprocessen. Genom ett tydligt formulerat 

syfte med tillhörande frågeställningar samt beskrivning och argumentation för bland 

annat val av informanter är vår förhoppning att tillförlitligheten i vår studie ska anses 

som god. Vi har även haft frekventa avstämningsmöten med vår handledare för att få 

återkoppling på kvaliteten av vårt arbete. Utöver detta så har vi med hjälp av 

sociologiska teorier och begrepp försökt att belysa, förklara och problematisera 

studiens resultat, vilket torde inverka positivt på studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet (Bryman 2011, s. 354-355). 

 

3.7.2 Äkthet 

För att bedöma äktheten i vår studie kan man bland annat ställa sig frågan huruvida 

undersökningen ger en rättvis bild av de tankar och åsikter den studerade gruppen 

människor har (Bryman 2011, s. 357). Genom att transkribera våra intervjuer 

ordagrant och därefter gå igenom dessa noggrant är vår förhoppning att äktheten i 
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vår studie ska vara god. Däremot är vi medvetna om att generalisering, inom 

kvalitativ forskning, i allmänhet är problematisk och att möjligheten för att 

generalisera vårt resultat till en hel grupp därav torde vara liten, då vårt urval inte 

utgör ett stickprov från en känd population. De slutsatser vi pekar på skulle däremot 

kunna ge oss en måttlig grad av generaliserbarhet i förhållande till tidigare forskning 

och teorier (Bryman 2011, s. 369). 
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4 Teoretiska utgångspunkter och analysram  

 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som använts för analysen av 

vårt insamlade material. Redan i starten av forskningsprocessen hade vi en ambition 

om att skapa förståelse för vilka faktorer som kan skapa motivation hos civil personal 

att arbeta under svåra förhållanden såsom höjd beredskap. Baserat på detta ansåg vi 

motivationsteori vara ett lämpligt perspektiv att utgå från. Efter genomförd insamling 

av empiri funderade vi över ytterligare teorier som skulle kunna bidra med en god 

förklaringspotential för materialet. Detta ledde oss till emotionssociologi; närmare 

bestämt Arlie Hochschilds (2003) teori om emotional labor. Från de två nämnda 

teoretiska perspektiven har vi hämtat valda delar som vi anser passa särskilt bra för 

analys av vårt material. Valet av teori motiveras kortfattat under respektive rubrik. 

 

4.1 Emotional labor 

 

Vi kommer att använda oss av begrepp ur Arlie Hochschilds The Managed Heart 

(2003), i vilken hon bland annat undersöker relationen mellan känslor och arbete.  

Utifrån våra intervjuer kunde vi urskilja känslor som ett genomgående tema då flera 

av informanterna belyste problematiken med att kunna hantera sina egna känslor i 

arbetet vid en potentiell krigssituation; att utåt förmedla en känsla av trygghet, trots 

att känslan inombords präglas av osäkerhet och rädsla. För att belysa vår empiri och 

skapa förståelse för vikten av känslor och känslohantering för våra informanter, har vi 

valt att använda oss av Hochschilds teori om Emotional labor, vilket vi kommer att 

benämna som känsloarbete. 

 

Med hjälp av en kvalitativ studie på amerikanska flygbolag, kunde Hochschild se att 

flygvärdinnorna ständigt arbetade med sina känslor. Flygvärdinnorna fick, genom sin 

utbildning, lära sig hantera sina känslor så att de kunde möta såväl kundens som 

företagets förväntningar. Utifrån studiens resultat myntade Hochschild begreppet 

känsloarbete (emotional labor) vilket hon beskriver som “the management of feeling to 

create a publicly observable facial and bodily display” (Hochschild 2003, s. 7). Vad 

Hochschild menar är att individen måste framkalla eller dämpa känslor på ett sådant 

sätt att denne kan upprätthålla ett “korrekt” yttre som i sin tur skapar den rätta 

sinnesstämningen hos den hon interagerar med.  

 

Vår studie inriktar sig på det Hochschild benämner som yrkesmässigt känsloarbete, 

vilket kännetecknas av att det utförs i utbyte mot lön och därför har ett bytesvärde 

(Hochschild 2003, s. 7-9). Det finns tre karaktärsdrag som kännetecknar yrkesmässigt 

känsloarbete: (1) det måste finnas kontakt, ansikte mot ansikte eller röst mot röst, 

mellan anställd och kund, (2) den anställde måste framkalla ett känslotillstånd, som 

exempelvis tacksamhet, hos kunden, (3) arbetsgivaren måste, genom träning och 

handledning, kontrollera vilket emotionellt tillstånd den anställde ska ge uttryck för 
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(Hochschild 2003, s. 147). Av dessa anser vi de två förstnämnda karaktärsdragen 

överförbara på vår forskningskontext. 

Hochschild inspirerades av Erving Goffmans syn på social interaktion vilket kan ses i 

det hon beskriver som surface acting (ytagerande) och deep acting (djupagerande). 

Dessa är tänkta att förklara på vilken nivå känsloarbetet utförs. 

 

4.1.1 Surface acting - ytagerande 

Ytagerande är den vanligaste delen av känsloarbete. Här döljer individen vad denne 

egentligen känner genom att framkalla och ge uttryck för de känslor som förväntas av 

individen i en given situation. Känslouttrycken personen uppvisar reflekterar inte vad 

individen känner på insidan utan är bara tänkta att lura interaktionspartnern men inte 

en själv (Hochschild 2003, s. 33). Denna typ av agerande är vanligt förekommande i 

servicebranschen och kan exempelvis utföras genom förändring av kroppsspråk och 

röstläge - en individ kan förmå sig själv att le och ha ett glatt tonfall trots att denne 

känner sig arg eller ledsen inombords. 

 

4.1.2 Deep acting - djupagerande 

Djupagerande uppstår när en individ inte enbart försöker förändra den känsla som 

visas utåt, utan även den som känns på insidan; individen lurar därmed inte bara sin 

omgivning utan även sig själv när djupagerande utförs. Det handlar om att framkalla 

och verkligen förändra känslorna inombords för att, på ett äkta och genuint sätt, 

återspegla de känslor som förväntas uppvisas i en given situation (Hochschild 2003, s. 

38-42). Djupagerande är användbart i situationer där det krävs mer än bara ytligt 

agerande och där personen förväntas ge uttryck för äkta känslor. 

 

4.1.3 Feeling rules - känsloregler 

Vilka känslor och hur mycket av dessa som är lämpliga att visa i olika situationer 

styrs, enligt Hochschild, av normerna i den sociala och kulturella kontext individen 

befinner sig i. Exempelvis flygvärdinnor förväntas ständigt vara glada, 

serviceinriktade och trevliga i sin yrkesroll oavsett hur de egentligen känner sig. 

Känsloarbete handlar om att individen söker leva upp till de normer som finns 

rörande vilka känslor som lämpar sig för olika situationer (Hochschild 2003, s. 56-57). 

 

4.1.4 Emotive dissonance - emotionell dissonans 

När det, hos en individ, finns skillnader mellan de visade och de upplevda känslorna 

menar Hochschild att det kan uppstå emotionell dissonans, vilket innebär att 

individen hamnar i konflikt mellan sina egna känslor och yrkesrollens förväntade 

känslor. När detta inträffar finns det, för individen, två alternativ: antingen att 

förändra det uttryck som uppvisas utåt så att det överensstämmer med den inre 

känslan, eller att söka närma sig den inre känsla som överensstämmer med det 

uppvisade uttrycket. Det kan vara svårt att under en längre tid upprätthålla barriären 

mellan den äkta känslan och den känslan som är framtvingad, och om man under en 

längre tid utsätts för emotionell dissonans kan det ha en negativ effekt på individens 

välmående (Hochschild 2003, s. 90). 
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4.2 Motivationsteori 

 

För att kunna undersöka och besvara vår frågeställning om vilka faktorer som kan 

bidra till att skapa motivation hos civil personal att arbeta under höjd beredskap, 

ansåg vi det väsentligt att tillämpa ett teoretiskt perspektiv som belyser just vad 

motivation är och hur det skapas.  

Ryan och Deci (2000) redogör bland annat för begreppen inre- och yttre motivation, och 

delar av det som presenteras inom Self-Determination Theory (SDT) kan användas för 

att skapa förståelse för det informanterna säger om exempelvis barnomsorg/skola som 

ett meningsfullt arbete.  

 

Att vara motiverad innebär att vara driven att göra någonting; en individ som inte 

känner någon inspiration till att agera ses som omotiverad medan en individ som är 

driven mot ett mål ses som motiverad (Ryan & Deci 2000, s. 54).  

Inom SDT skiljer man på olika typer av motivation, vilka baseras på de olika mål eller 

anledningar som orsakar en handling. Den mest grundläggande skillnaden finns 

mellan inre motivation och yttre motivation. Forskning har visat att en prestations 

kvalitet kan variera kraftigt beroende på om handlingen utförs utifrån inre eller yttre 

motivation (Ryan & Deci 2000, s. 55).  

 

4.2.1 Inre motivation 

Inre motivation definieras som en handling som utförs på grund av att individen 

finner inneboende intresse och tillfredsställelse i aktiviteten. Den ses som en del av 

individen själv och utförs utan påtryckningar och regleringar. Miljöer som 

uppmuntrar till självbestämmande kan främja och förebygga inre motivation (Ryan & 

Deci 2000, s. 56-59).  

Exempel: Jag älskar att träna, det är en del av den jag är. 

 

4.2.2 Yttre motivation 

Yttre motivation kännetecknas av handlingar som utförs, på grund av externa 

regleringar, i syfte att uppnå ett synbart resultat. Det är inte mycket en individ gör 

som drivs av endast inre motivation efter barnsben då individen, i takt med att denne 

blir äldre, måste ta ansvar och utföra uppgifter som drivs av yttre motivation (Ryan & 

Deci 2000, s. 60).  

 

Inom SDT anses att det finns olika typer av yttre motivation, vilka skiljer sig åt genom 

att de består av olika grad av självbestämmande (Ryan & Deci 2000, s. 61). Ökad grad 

av självbestämmande i handlingar styrda av yttre motivation leder till ökat 

engagemang, bättre utförande och bättre psykiskt välmående (Ryan & Deci 2000, s. 

63). Det finns fyra typer av yttre motivation, där olika slags regleringar påverkar 

individens grad av självbestämmande. Följande tre typer kommer att användas i vår 

studie. 
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4.2.3 Yttre reglering 

När yttre reglering styr individens motivation utförs en handling för att stimulera 

yttre krav eller för att undvika straff alternativt erhålla en belöning. Dessa handlingar 

kan uppfattas som kontrollerande eller främmande för individen (Ryan & Deci 2000, 

s. 61).  

Exempel: Jag tränar för att vinna ett pris, eller för att arbetsgivaren kräver att jag ska 

träna. 

 

4.2.4 Identifiering 

I denna typ av yttre motivation har individen, på ett personligt plan, förstått vikten av 

handlingen och därigenom accepterat dess regleringar som sina egna (Ryan & Deci 

2000, s. 62). Exempel: Jag tränar för att jag vet att det är bra för hälsan.  

 

4.2.5 Integrerad styrning 

När regleringarna är helt assimilerade med individen själv uppstår integrerad 

styrning. Detta uppnås genom självrannsakan och genom att handlingen 

överensstämmer med andra värderingar och behov som individen har (Ryan & Deci 

2000, s.62).  

Exempel: Jag tränar för att jag ser mig själv som en atlet - träning är en del av mig. 

 

Beroende på tidigare erfarenheter och den situation som handlingen ska utföras i är 

det möjligt att förflytta sig mellan typerna ovan. Det är också möjligt att utföra en 

handling i utbyte mot exempelvis belöning, men om inte belöningen anses vara för 

kontrollerande kan individen känna inre motiverade egenskaper i handlingen (Ryan 

& Deci 2000, s. 62-63). 

 

För att utföra yttre motiverade handlingar behöver individen initialt externa 

uppmaningar. En anledning till att individer väljer att utföra dessa handlingar kan 

vara att de värdesätts av signifikanta andra individen har, eller vill ha, samhörighet 

med (familj, kamratgrupp etcetera). I exempelvis ett klassrum skulle detta betyda att 

elevernas känsla av att vara respekterade och omtyckta av läraren är grundläggande 

för att de ska acceptera klassrummets värderingar (Ryan & Deci 2000, s. 64). 
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5 Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras studiens resultat genom redovisning av citat, hämtade ur 

det insamlade materialet, och vår tolkning samt analys av dessa. 

Med utgångspunkt i studiens syfte, teoretiska ramverk och tidigare forskning 

skapades, i bearbetningen av materialet, tre teman: svårigheter i förhållande till 

krigsplacering, motivation samt skolans roll i krig. Dessa teman presenteras var för sig i 

syfte att, på ett strukturerat och överskådligt sätt, lyfta fram representativa delar av 

materialet. Vi redovisar resultat och analys tillsammans för respektive tema, och 

materialet konkretiseras fortlöpande med hjälp av teorier och tidigare forskning. Vi 

tror att detta upplägg skapar en överskådlighet samt ett flöde i texten. 

 

5.1 Svårigheter i förhållande till krigsplacering 

 

Detta tema skapades då informanterna tog upp olika typer av svårigheter de kunde 

tänka sig att arbetet som krigsplacerad skulle innebära. Informanterna talade om såväl 

praktiska som emotionella svårigheter, varför detta tema förgrenas i de två delarna 

praktiska svårigheter och känslomässiga svårigheter.  

Informanterna nämnde, under våra intervjuer, känslomässiga svårigheter i större 

utsträckning än praktiska sådana, vilket resulterat i att delen om känslomässiga 

svårigheter ges större utrymme i studien. Vi anser det emellertid relevant att lyfta 

fram båda delarna för att bibehålla materialets nyanser. 

 

5.1.1 Känslomässiga svårigheter 

Utmaningen med känslor, och hanteringen av dessa, var ett återkommande ämne 

bland informanterna när vi frågade hur de tror att det skulle vara att, som 

krigsplacerad, arbeta i skolan under höjd beredskap: 

 
Själv skulle man ju känna, förstås, en oro, det skulle ju kännas, rent allmänt, 

väldigt, väldigt obehagligt att veta att Sverige är i krig. Och... Man skulle ju 

vara rädd helt enkelt, det skulle man vara.  

     

    (Förskollärare 1) 

 

Man kanske själv är orolig tänker jag. Man kanske har en respektive som är 

någon annanstans eller vad man nu kan ha, kanske syskon eller vuxna barn 

eller... Ja men du kanske inte själv är helt 100 stabil i den situationen heller. 

   

    (Lågstadielärare 2) 

 

I ovanstående citat framgår att oro och rädsla är några av de känslor som anses kunna 

prägla arbetssituationen. Här ligger informanternas fokus på de egna känslorna och 

den utmaning de skulle kunna tänkas utgöra i arbetssituationen.  
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Det kan tänkas att personalen skulle tvingas dölja dessa känslor i arbetet med barn för 

att, istället, uppvisa ett behärskat känslouttryck; i likhet med det som lagt grunden för 

teorin om känsloarbete, fast då inom flygbranschen. 

Yrkesmässigt känsloarbete karaktäriseras, som tidigare nämnt, av bland annat att 

arbetsgivaren kontrollerar vilket känslomässigt tillstånd den anställde ska ge uttryck 

för genom träning och handledning (Hochschild 2003, s. 147); något som är vanligt 

inom serviceyrken. Inom barnomsorgen finns däremot ingen given mall, från 

arbetsgivarens sida, för vilket känslotillstånd som ska uppvisas vid krigsliknande 

situationer. Det kan därför tänkas att personal inom barnomsorg/skola skulle uppleva 

situationen som emotionellt förvirrande då det skulle vara en främmande situation 

och då de förmodligen inte är tränade i att agera under denna typ av press. 

 

Det är emellertid inte enbart personalens egna känslor som informanterna anser 

kunna vara en prövning, utan även barnens känslor ses som en potentiell svårighet att 

hantera i arbetet, vilket framkommer i citaten nedan: 

 
Man är ju inte van att tänka på sånt här men... Antagligen att hålla lugnet nere, 

inte bara hos oss som jobbar utan hos alla barn. Om det skulle vara krig så är 

det säkert folk som förlorar släktingar och familj i kriget och då lär det ju bli, 

alltså orosmoment också att hantera deras sorg och smärta typ, och förklara för 

dem varför det händer, deras trauma.   

    (Förskollärare 2) 

 

Jag tänker att utmaningen är om barnen är oroliga för sina föräldrar... Alltså 

om vi inte kan skapa den trygga miljön inom skolan utan att barnen är oroliga 

för var deras föräldrar är eller om dom kan, om det har hänt dom någonting 

eller ja... Det tänker jag skulle kunna vara svårt. Ledsna, upprörda, oroliga 

barn.      

    (Lågstadielärare 2) 

 

Massa ledsna barn, oroliga barn, barn med tidigare krigsupplevelser skulle 

säkert må fruktansvärt dåligt. 

            (Skolsköterska, grundskolan) 

 

Att brottas med sina egna känslor och samtidigt behöva ta hand om ledsna och 

förvirrade barn är något informanterna framhåller som en möjlig svårighet i sitt arbete 

under höjd beredskap. Förmodligen skulle personalen tvingas lägga sina egna känslor 

åt sidan och fokusera på barnens välmående i första hand. Informanterna berättar 

vidare om problematiken med att förmedla en känsla av lugn i en stressad situation 

präglad av oro: 

 
Att hålla stressnivån nere och att man förstår att det är ett arbete man ska 

utföra, att vara samlad och möta skolbarnen med lugn och trygghet, det tror 

jag kan vara en utmaning för många.   

    (Förskollärare 3) 

 

[...] Du kan ju inte vara närvarande om du själv är orolig, då är ju din tanke 

någon annanstans. Tyvärr är det ju så i vardagen som lärare också, att din oro 

som du har på hemmaplan, den måste du lämna vid dörren när du går till ditt 
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jobb, den får inte följa med in. Därför då är inte du där, du är inte där på 

riktigt. Barnen känner det direkt om du inte är där. 

    (Lågstadielärare 2) 

 

Jag tror att det skulle vara svårt att kanske vara fullt ut närvarande tycker jag. 

Tänk att man håller på med mattelek och språklek och så vet man att det är ett 

krig som rasar utanför, det skulle vara oerhört svårt att vara helt engagerad i 

det på nåt sätt. [...] Det svåra sammanfattningsvis är väl att hantera sina egna 

känslor, det tror jag skulle vara det svåra. 

    (Förskollärare 2) 

 

I citaten ovan framkommer att informanterna tänker sig att det vore problematiskt att 

vara närvarande och att hålla stressnivån nere i arbetet under krigsförhållanden. En 

informant säger att det, även i vardagssituationer, är en del av läraryrket att lämna 

eventuella negativa känslor hemma för att dessa inte ska spilla över på barnen. Detta 

kan härledas till det Hochschild kallar känsloregler; att normerna i den sociokulturella 

kontexten styr personal att uppvisa en viss typ och mängd av känslor samt vara och 

agera på ett visst sätt (Hochschild 2003, s. 56-57). Det kan tänkas att känsloreglerna 

inom skola/barnomsorg utgörs av att personalen förväntas vara professionella 

förebilder och förmedla positiva känslor, såsom glädje, trygghet och engagemang, 

även om känslorna inombords inte alltid överensstämmer med de ”korrekta” 

känslouttrycken. 

Informanterna tror att de negativa känslor en krigssituation medför skulle innebära en 

stor utmaning i arbetssituationen; att det skulle vara svårt att behålla lugnet och 

förmedla en känsla av trygghet gentemot barnen. Det skulle således vara 

problematiskt att uppvisa de känslor som förväntas av personalen och som anses 

lämpliga i normala fall. När det blir som informanterna beskriver, att de måste brottas 

med och förtrycka sina egna känslor, för att utåt förmedla de för situationen 

“korrekta” känslorna till barnen, uppstår det som Hochschild kallar ytagerande. 

Personalen döljer då sina egentliga känslor och ger istället uttryck för de känslor som 

förväntas av dem. Inom ytagerande reflekteras inte individens inre känslor av de 

känslouttryck som förmedlas utåt (Hochschild 2003, s. 33). En av informanterna var 

inne på att barn kan känna av personalens känslor. I arbete med barn kanske det 

därför inte alltid fungerar att enbart förändra kroppsspråk, röstläge och så vidare; om 

den inre känslan inte överensstämmer med det yttre kanske barnen ändå känner av 

den “äkta” känslan. Om personalen istället försöker förändra känslorna inombords så 

att de ska matcha de känslouttryck de vill förmedla utåt tillämpas det Hochschild 

kallar djupagerande. Genom detta blir känslorna och uttrycken överensstämmande och 

därigenom mer genuina och trovärdiga (Hochschild 2003, s. 38-42).  

 

Om krigssituationen skulle pågå en längre tid och personalen ständigt skulle tvingas 

kämpa med att förtrycka sina oroskänslor till förmån för, i arbetssituationen, mer 

lämpliga känslouttryck, skulle detta kunna leda till emotionell dissonans. Att, i längden, 

upprätthålla barriären mellan den äkta och den framtvingade känslan kan leda till 

negativa effekter på individens välmående (Hochschild 2003, s. 90). 
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5.1.2 Praktiska svårigheter 

Utöver de känslomässiga svårigheter som togs upp bland informanterna beskrevs 

även praktiska aspekter som exempelvis upprätthållandet av mat- och 

vattenförsörjning, hygien och medicin som potentiella svårigheter i arbetet under höjd 

beredskap.  

 

Har jag ingen el så kan jag inte vaccinera, för då har jag ingenstans att förvara 

vaccinet och det blir ju ett jätteproblem att vissa läkemedel inte går att 

använda. Och sen kan jag inte ringa och beställa mer läkemedel heller. Det ska 

man ju veta att det finns ett extremt litet lager på varje skola [...] 

     

       (Skolsköterska, grundskolan) 

 

Ta sig till och från jobbet. Skolmaterial till exempel eller om det är något barn 

som behöver mediciner eller om man behöver akut läkarvård, sådant kan ju bli 

svårt om det är krig. Att det kommer fram mat så det räcker till alla, vatten 

finns ju i skolan om inte avloppen är sönder, belysning och sånt men det ska 

väl kommunen kunna sköta. 

    (Förskollärare 3) 

 

Det informanterna ger uttryck för är att en situation av höjd beredskap potentiellt 

skulle innebära en rad praktiska svårigheter vilka skulle kunna försvåra bedrivandet 

av normal skolverksamhet. Om målet är att bedriva skolverksamheten så normalt som 

möjligt, men detta försvåras genom exempelvis avsaknad av mat, vatten, el och 

mediciner, skulle en känsla av maktlöshet kunna sprida sig bland personalen. I ett 

sådant läge känner personalen kanske att de inte har något att säga till om och att de 

inte kan påverka situationen, vilket skulle kunna leda till känslor av maktlöshet och 

brist på självbestämmande. Utifrån SDT påverkas motivationen av graden av 

självbestämmande individen känner; således kan tänkas att motivationen i ett läge 

som det beskrivna skulle vara ganska låg (Ryan & Deci 2000, s. 56-59). 

 

Skulle det inte finnas tillgång till mat, el, mediciner och så vidare, skulle det kunna 

tänkas ge upphov till en mängd negativa känslor hos både vuxna och barn; stress och 

frustration över att läget ser ut som det gör, hunger, vilket i sin tur skulle kunna leda 

till ökad irritation och oro. Det kan alltså tänkas att praktiska utmaningar skulle 

kunna leda till ytterligare emotionella utmaningar, utöver dem som krigsplaceringen i 

sig redan innebär. Utifrån teorin om känsloarbete skulle detta skapa ett ännu större 

behov av antingen ytagerande eller djupagerande, och således ökad risk för 

emotionell dissonans (Hochschild 2003, s. 33, 38-42, 90). 

 

5.2 Motivation 

 

Under intervjutillfällena fick informanterna bland annat besvara frågor, som 

exempelvis om de tror att deras inställning till sitt nuvarande arbete skulle förändras 

om de blev krigsplacerade vid sin arbetsplats. Informanternas utsagor gav en generell 

bild av att arbetet med barn och ungdomar ses som meningsfullt på ett personligt 
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plan, som ett kall. Vår tolkning är att detta skulle kunna vara en källa till motivation 

att arbeta även under de svåra och farliga förhållanden som höjd beredskap skulle 

kunna innebära: 

 

[...] Det finns ju en grundanledning till att man valt just denna typen av jobb 

och det handlar ju faktiskt om utbildning av barn och ungdomar och deras väl 

och ve. Och det försvinner ju inte för att situationen råkar förändras runt 

omkring. Sen kan det ju bli mer eller mindre jobbigt men det är ju en helt 

annan sak. 

(Lågstadielärare 1) 

 

[...] Sen så tycker ju jag då att jobba med barn i ett sånt här läge skulle kännas 

meningsfullt men att delta aktivt i kriget skulle jag ha svårare att känna någon 

mening i, faktiskt. 

 (Förskollärare 2) 

  

[...] Jag tänker man gör ju det inte för lönen (skrattar) den saken är ju klar, utan 

någonstans så är det ju ett kall. Man gör ju det för att man vill kunna göra 

någonting gott. Och i just den här situationen så, även om man kanske hellre 

hade velat springa hem med sina egna barn och gömma sig någonstans så 

finns ju inte det på kartan. 

(Lågstadielärare 2) 

 

Informanterna beskriver att valet av arbete grundar sig på en välvilja gentemot barn 

och ungdomar, en vilja att göra gott och att det skulle kännas meningsfullt att bedriva 

sitt arbete även under höjd beredskap. Att gå till jobbet i en situation där tillvaron 

vänts upp och ned torde kräva motivation av något slag. Inom SDT (Ryan & Deci, 

2000) skiljer man på inre och yttre motivation och det vi ser i citaten ovan skulle 

kunna tolkas som en form av det senare. Det är svårt att definiera vilken nivå av yttre 

motivation det handlar om men enligt oss är det tydligt att där finns en grad av 

självbestämmande (Ryan & Deci 2000, s. 55).  

Informanternas utsagor visar på att de yttre regleringarna (här krav på att arbeta 

under höjd beredskap) går ihop med deras värderingar och att vikten av handlingen 

förstås, varför det kan ses som en blandning mellan identifiering och integrerad styrning. 

Men för att kunna avgöra vilken av dessa det rör sig om behövs större förståelse för 

huruvida informanternas inställning beror på vetskapen om att deras arbete är viktigt 

för barnen och samhället (identifiering); eller om de ser lärarrollen som en del av dem 

själva samt handlingen som överensstämmande med egna värderingar och behov 

(integrerad styrning) (Ryan & Deci 2000, s. 61-63). 

 

Skulle informanterna, i en reell situation, bli krigsplacerade skulle de inte ha något 

val; det skulle i grunden inte finnas något självbestämmande alls (extern reglering). 

En person som inte hade sett meningen med arbetet och inte alls velat ställa upp hade 

således utfört handlingen enbart utifrån tvång. Om individen emellertid, som 

beskrivet ovan, ser vikten med samt accepterar handlingen utgörs den, trots att det 

egentligen inte finns något val, till viss del av självbestämmande. Det är viktigt att 

komma ihåg att även om informanternas utsagor liknar varandra kan de inte ge en 

generell bild, varken för lärare i allmänhet eller för den grupp individer som 
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medverkat i studien. Detta eftersom graden av motivation är individuell och 

situationsbunden samt kan förändras beroende på tidigare erfarenheter och 

förändrade värderingar. Beroende på individens inställning till handlingen samt hur 

situationen ser ut kan alltså såväl graden som typen av motivation variera (Ryan & 

Deci 2000, s. 62-63). 

 

Under intervjun med skolsköterskan skedde en intressant förändring i tanken om var 

hen skulle kunna göra störst nytta under höjd beredskap. Denna förändring vill vi 

lyfta fram i förhållande till just individens inställning till en handling, samt 

situationens karaktär, och hur dessa faktorer kan påverka en individs motivation.  

 
[...] Om det skulle uppstå en sån här situation så tror jag att det skulle vakna 

nån liten akutsköterska i mig som skulle vilja ut å göra lite nytta. Men om man 

sen tittar ur samhällsperspektiv så kanske den bästa nyttan är att jag är här och 

ser till att 450 barn har det bra här, det är kanske det bästa man skulle kunna 

göra. [...] Strukturerar vart vi ska gräva diken för att kissa, vi kissar i den 

riktningen och hämtar vatten där och så vidare… Nej men jag menar det 

kanske är här man gör mest nytta egentligen. 

         (Skolsköterska, grundskolan) 

 

Vi kan se att informanten har en initial tanke om att vilja ut i akutsjukvården i en 

krigsliknande situation men att meningen förändras till att den största nyttan kanske 

ändå skulle kunna göras i skolan. Inledningsvis i intervjun var informanten inställd på 

att hen skulle bli flyttad från skolan till sjukvården i händelse av höjd beredskap. 

Allteftersom intervjun pågick leddes informantens resonemang, på egen hand, mer 

och mer in på att det kanske faktiskt är i skolan hen skulle kunna göra störst nytta för 

totalförsvaret. 

Om informanten valt att arbeta med barn på grund av att det känns meningsfullt och 

som ett kall kan det, som nämnt, tänkas öka motivationen då det möjligen är på en 

skola hen kan tänkas göra störst skillnad under höjd beredskap. Om personens 

värderingar och behov är att hjälpa barn i första hand, skulle dessa överensstämma 

med handlingen som är just att hjälpa barn i en svår situation. Alltså skulle då, enligt 

Ryan & Deci, en hög grad av självbestämmande, och således ökad motivation uppstå 

(Ryan & Deci 2000, s. 63).  

 

Om en arbetsgivare eller de som fattar beslut om att i framtiden eventuellt 

krigsplacera personal inom barnomsorg/skola kan förändra individers inställning på 

liknande sätt som informanten själv förändrade sin inställning, torde det vara möjligt 

att höja motivationen hos de krigsplacerade. En sådan förändring skulle kunna leda 

till en typ av yttre motivation som karaktäriseras av högre känsla av 

självbestämmande, likt identifiering eller integrerad styrning, där en handling utförs 

för att den någonstans är i linje med individens egna värderingar. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till ökad kvalitet på de arbetsuppgifter den krigsplacerade utför, vilket 

kan härledas till det Ryan och Deci (2000) nämner om att en handlings kvalitet kan 

variera beroende på motivationstyp (Ryan & Deci 2000, s. 55). 
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5.3 Skolans roll i krig 

 

Detta tema formulerades då aspekter gällande skolan under höjd beredskap frekvent 

togs upp bland våra informanter, samt då det går i linje med den tidigare forskning vi 

presenterat om vikten av skola och utbildning i kris och krig. Personalen utgör en 

vital del av skolan och det är de som skulle upprätthålla aktiviteter och rutiner i 

skolan under höjd beredskap. 

Att skolor och utbildning utgör en avgörande roll för barn i krig, såväl fysiskt som 

psykiskt, betonas av såväl Nicolai och Triplehorn (2003) som Roger (2002). Även 

informanterna behandlar detta område och framhäver bland annat vikten av rutiner 

och normalitet för barn, särskilt under svåra förhållanden: 

 
Alltså då tror jag att man i första hand får inrikta sig mycket på 

omhändertagande och trygghetsskapande åtgärder för att sen så snabbt som 

möjligt återgå till ordinarie verksamhet. Att normalisera så gott det går för 

barn är viktigt för de kan inte sätta en situation i förhållande till något annat, i 

ett annat perspektiv. 

              (Skolpsykolog, grundskolan) 

 

[...] Jag tänker att skolan blir någonstans en trygg plats. Den som blir rutinen i 

vardagen, vi går dit varje dag precis som vi ska och det gör fröken också. [...] 

Jag tänker att rutinen måste upprätthållas för att någonstans hålla barnen 

lugna och må bra, att skolan måste ju liksom, ännu mer än vad den är idag, 

kanske vara ännu tydligare med vad det är som gäller, tider, mat, lektioner... 

Jag tänker att det måste bli ännu striktare just för att vi ska hålla rutinerna och 

känna sig trygg. 

(Lågstadielärare 2) 

 

Bland informanterna finns en samlad mening om att skolan, under höjd beredskap, 

bör följa sina vanliga rutiner i högsta möjliga utsträckning och att normalitet är viktigt 

för barn. Det är informanternas uppfattning att skolan, även i denna situation, ska ha 

en trygghetsskapande och omhändertagande roll. En informant menar även att 

rutinerna, under krigstid, kanske behöver vara mer strikta än i normala fall. 

Informanternas utsagor om vikten av rutiner och normalitet går hand i hand med det 

Nicolai och Triplehorn (2003) säger, nämligen att skolan erbjuder regelbundna rutiner 

vilket främjar barns utveckling och återhämtning, att dagliga scheman skapar en trygg 

rytm, struktur och mening. Informanterna belyser även hur skolan, i en krigsliknande 

situation, potentiellt skulle behöva förändras. Några av informanterna pratar om att 

skolan eventuellt skulle behöva bli en dygnet-runt-verksamhet där barn, vars 

föräldrar har en krigsplacering, skulle kunna övernatta på skolan. Att hålla 

skolverksamheten öppen även i tider av konflikt och krig bidrar, enligt Roger (2003), 

till en känsla av normalitet, självförtroende och säkerhet, vilket kan skydda barnen 

mot isolering och depression (Roger 2002, s. 46). Utifrån detta kan vi se att det både 

enligt tidigare forskning såväl som skolpersonalen själva, är oerhört viktigt att söka 

upprätthålla normalitet och rutiner i högsta möjliga utsträckning under höjd 

beredskap. Därför kan tänkas att arbetet med återuppbyggandet av civilförsvaret 

behöver inriktas på förberedande åtgärder som kan säkerställa skolans kapacitet att 

fungera så normalt som möjligt även vid kris eller krig, där personalen kommer ha en 



 

27 
 

viktig roll. Informanterna nämner, utöver rutiner, att skolan ska utgöra en trygg 

punkt, i en annars osäker tillvaro: 

 
Skolan blir den trygga punkten där allting är som det ska vara. Och man 

glömmer bort det jobbiga som finns hemma eller utanför landet. Det är där 

man får lov att vara den man är, att leka, umgås, snacka, skratta och ha roligt 

fastän det är tungt och jobbigt vid sidan om.  

    (Lågstadielärare 1) 

 

I citatet ovan betonas vikten av att skolan ska vara en plats där barnen kan leka, ha 

roligt och där allt är som vanligt. Genom att erbjuda bland annat detta kan skol- och 

fritidsaktiviteter, i krig, utgöra fysiska skyddselement för barn (Nicolai & Triplehorn 

2003, s. 11). 

 

En annan faktor informanterna framhäver som en väsentlig del av skolan är att det 

finns personal tillgänglig som barnen känner igen och känner sig trygga med. Nicolai 

& Triplehorn menar att skolpersonal utgör en viktig roll då de är medvetna om 

barnens behov och kan identifiera barn i behov av extra stöd (Nicolai & Triplehorn 

2003, s. 21-22). I enlighet med detta menar informanterna att det är viktigt att det finns 

utbildad skolpersonal med kompetens att bemöta och hantera barn under stress: 

 
[...] Barnen har någonstans att gå och så kan det vara bra att barnen är 

omgivna av vuxna som har någon slags utbildning i vad det innebär att ta 

hand om barn under stress, när de inte vet vad som händer och så. Det kan 

vara bättre än att vara hemma säkert, att man är med andra barn och vuxna 

som vet hur barnen ska bemötas.   

    (Förskollärare 3) 

 

[...] Det skulle väl sprida sig en generell ångest i en krigssituation, så 

svårigheten skulle väl vara att överhuvudtaget få hit barnen till skolan 

hemifrån. Men när dom väl skulle komma hit och med personal som är 

välutbildad så tror jag att man skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt. 

 

           (Skolpsykolog, grundskolan) 

 

Informanterna anser att, även om det kan ses som en eventuell utmaning att få barnen 

till skolan under dessa förhållanden, skulle de bli väl omhändertagna när de väl 

kommit på plats. Däremot skiljer sig meningarna åt, i fallet nedan, gällande skolans 

beredskap för att ta hand om barn i sorg eller trauma: 

 

Arbetssituationen skulle kunna vara ganska omfattande därför att vi jobbar ju i 

våra verksamheter med kris och riskhantering i stor del, så jag skulle kunna 

vara tillgänglig för omhändertagande och stöd för trauman och så vidare. Både 

för de som arbetar och de vi arbetar med. 

              (Skolpsykolog, grundskolan) 

 

De flesta skolor har en kurator eller skolsköterska, men jag kan ju inte säga att 

de är utbildade för varken sorg eller trauma. Och då handlar det inte bara om 

ett barn om det skulle vara i händelse av krig, då handlar det kanske om 
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många barn... Jag tänker att den beredskapen har ju inte en skola. Och där e ju 

ingen personal som kan fånga upp det. Det är ju lite så skolan är idag, det är ju 

fröken som får göra det… 

   (Lågstadielärare 2) 

 

Vi tror inte att meningsskiljaktigheter som de ovanstående enbart förekommer i vår 

studie, utan att de återspeglar verkligheten och kan bero på vilken arbetsplats det 

gäller samt dess förutsättningar i dagsläget. Roger skriver att ett sätt för att värna 

utbildningen under svåra förhållanden kan vara att förse personal med utbildning i 

att upptäcka barn i behov av psykologiskt stöd (Roger 2002, s. 47). För att kunna 

upprätthålla skolverksamheten under höjd beredskap och värna om barnen på ett så 

bra sätt som möjligt torde således träning i hantering av barn i kris/krig vara något 

som lärare/fröknar behöver.  

 

När vi frågade om informanterna anser att det vore rimligt att krigsplacera 

skolpersonal, visade samtliga på en positiv inställning till detta. Det framhölls att 

barnen måste ha någonstans att ta vägen för att annan krigsplacerad personal ska 

kunna utföra sina uppgifter: 

 
[...] säg att ena föräldern är läkare och andra föräldern är polis eller militär 

eller vad han nu är... Ja, vad ska de göra? Då förlorar vi ju två personal för att 

inte vi vill jobba, för de måste ju vara med sina barn i så fall…  

    (Förskollärare 1) 

 

[...] Det hade ju varit väldigt tokigt om det inte var så att skolpersonal och 

förskolepersonal var krigsplacerad, för var skulle alla barn ta vägen då tänker 

jag? Alltså jag menar rent praktiskt, de som faktiskt behöver jobba... Var ska 

deras barn vara under dagarna? 

    (Lågstadielärare 2) 

 

Vi kan se en uppfattning, bland informanterna, om att annan samhällsviktig personal 

skulle kunna gå förlorad, om skolverksamhet inte skulle bedrivas under höjd 

beredskap, då de skulle bli tvungna att själva ta hand om sina barn. Detta resonemang 

underbyggs av tidigare forskning som menar på att skolgång för barn i kris/krig är 

viktig då det ger föräldrarna möjligheten att utföra nödvändiga uppgifter och 

säkerställa inkomstkällor (Nicolai & Triplehorn 2003, s. 12).  

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

 

Informanternas utsagor om hur de föreställer sig sitt arbete i händelse av 

krigsplacering under höjd beredskap samt vilka potentiella svårigheter de tänker sig 

kan uppstå till följd av detta pekar sammanfattningsvis på följande:  

 

En av de största utmaningarna, enligt informanterna, anses vara känslomässiga 

svårigheter; att tygla sina känslor och behålla lugnet i en situation som är allt annat än 

lugn, och samtidigt ombesörja barn som också är rädda och ledsna. Detta kan förstås 
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utifrån Arlie Hochschilds teori om känsloarbete genom begreppen känsloregler, 

ytagerande, djupagerande och emotionell dissonans. Även praktiska svårigheter ses 

som en av de möjliga utmaningarna i arbetet under höjd beredskap; att funktioner slås 

ut som försvårar försörjningen av till exempel mat, vatten, mediciner, vilket skulle 

skapa stora problem för såväl personal som barn och även kunna leda till 

känslomässiga besvär och sänkt motivation. Flera av informanterna ser sitt arbete med 

barn som någon form av kall och tycker att det skulle kännas meningsfullt att utföra 

sitt ordinarie arbete även i en krigsliknande situation. Att se en handling som 

meningsfull kan tänkas öka en individs motivation, och genom att tillämpa SDT 

(Ryan & Deci 2000) har vi försökt att belysa detta. Vikten av att ha en fungerande 

skola, under höjd beredskap, med fasta rutiner och så mycket normalitet som möjligt 

för att barnen ska må bra framhävs också av informanterna; något som kan 

underbyggas av den tidigare forskning vi presenterat om skolor och utbildning i 

konflikttider (Nicolai & Triplehorn 2003; Roger 2002). 
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6 Diskussion 

 

I detta kapitel presenteras de huvudsakliga resultaten av studien samt egna tankar 

och reflektioner i förhållande till dessa. Slutligen ger vi förslag på vidare forskning 

inom området. 

6.1 Återkoppling till forskningsfrågorna 

 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur personal inom 

barnomsorgen/skolan tänker sig att arbetssituationen skulle se ut om de var 

krigsplacerade under höjd beredskap samt vilka utmaningar de tänker sig att 

situationen skulle kunna innebära. Vi ville även undersöka vilka faktorer som för 

personal kan verka meningsskapande i relation till att arbeta under svåra 

förhållanden.  

Nedan tittar vi på studiens resultat i förhållande till dess frågeställningar. 

 

6.1.1 Hur föreställer sig personal inom barnomsorg/skola sitt arbete i händelse 

av krigsplacering under höjd beredskap?  

Informanternas föreställningar om hur arbetssituationen skulle se ut under höjd 

beredskap visade sig handla bland annat om såväl praktiska som känslomässiga 

prövningar. De betonade även att det vore viktigt att upprätthålla trygghet, rutiner 

och normalitet för barnen under höjd beredskap, vilket går i linje med den tidigare 

forskning vi lyft fram om skolor i kris och krig av Nicolai och Triplehorn (2003) samt 

Roger (2002). Även vikten av kompetent personal i skolan framhölls av 

informanterna; i likhet med detta säger forskning att skolpersonal spelar en oumbärlig 

roll i formandet av unga människors liv (Nicolai & Triplehorn 2003, s. 25).  

 

En inställning om att det vore rimligt att krigsplacera skolpersonal återfanns hos 

samtliga informanter då krigsplacerad personal inom andra sektorer, såsom polis och 

sjukvård, skulle kunna gå förlorad om deras barn inte skulle ha någonstans att ta 

vägen. Tidigare forskning framhåller att skolgång för barn i kris/krig är viktig då det 

ger föräldrarna möjligheten att utföra nödvändiga uppgifter och säkerställa 

inkomstkällor (Nicolai & Triplehorn 2003, s. 12).  

Enligt MSB ska föräldrar/vårdnadshavare som är krigsplacerade tjänstgöra, och 

barnomsorgen bedrivas av skola/förskola även under höjd beredskap, vilket går i linje 

med informanternas utsagor. Det påvisar även att det finns ett behov av att faktiskt 

krigsplacera skol- och barnomsorgspersonal, dels för att skolan ska kunna bedrivas 

och dels då de annars riskerar att ianspråktas av andra delar av totalförsvaret vid höjd 

beredskap. 

 

Såväl informanterna som tidigare forskning, framhäver alltså att skolan utgör en 

essentiell funktion för barn i kris och krig, vilket givetvis är mycket väsentligt att 

poängtera. Emellertid kan det tänkas att skolan är oerhört viktig för dess personal 

också. Kanske skapar det trygghet, i en otrygg situation, även för skol- och 
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barnomsorgspersonal att gå till jobbet, att veta vad de ska göra och att ha rutiner och 

normalitet. Att omges av kollegor i samma situation som en själv kan även tänkas 

vara en tröst och skapa stark gemenskap mellan alla som befinner sig på skolan, såväl 

vuxna som barn. Vi anser att det är av stor vikt att de vuxnas perspektiv inte glöms 

bort när man talar om skolans roll i krigsliknande situationer. I den tidigare forskning 

vi tittat på verkar det nästan vara en självklarhet att det finns personal på plats i 

skolan och att det finns kapacitet att ta hand om barnen. Det verkar emellertid inte 

finnas någon tydlig plan, i Sverige, för hur skolverksamheten ska bedrivas under höjd 

beredskap, då skol- och barnomsorgspersonal i dagsläget inte är krigsplacerade.  

 

6.1.2 Vilka potentiella svårigheter tänker sig personalen kan uppstå till följd av 

detta?  

Utifrån vår forskningsansats hade vi en förväntning om att informanterna, i 

huvudsak, skulle lyfta fram materiella och praktiska svårigheter kopplat till arbetet 

som krigsplacerad. Emellertid ägnades de känslomässiga svårigheterna större 

uppmärksamhet än de praktiska i informanternas utsagor, vilket gett oss en annan 

bild av personalens föreställningar än den vi först hade. 

 

Informanterna menade att det skulle vara utmanande att ge uttryck för de känslor 

som eventuellt förväntas av dem i arbetet under höjd beredskap. Vi belyste detta 

utifrån begreppet känsloregler, vilket beskrivs som att det, för olika situationer, finns 

särskilda känslouttryck som är lämpliga/korrekta (Hochschild 2003, s. 56). Hur vet 

man emellertid vilka känslor som är de korrekta i en situation man aldrig upplevt 

förut? Vi har länge varit förskonade från krig och således skulle arbetet som 

krigsplacerad i händelse av höjd beredskap vara en fullkomligt främmande situation 

för de flesta. Hur ser sociala och kulturella normer ut i en sådan situation? Finns det 

känsloregler i en sådan kontext eller måste situationen ha upplevts tidigare för att 

dessa regler ska finnas? 

 

Vi upptäckte meningsskiljaktigheter bland informanterna kring huruvida skolan har 

kapacitet att hantera en så pass omfattande situation, med många upprörda och 

ledsna barn, som en krigsliknande situation utgör. Vi tror att dessa skilda meningar 

hos informanterna, trots att de arbetar inom samma verksamhet, skulle kunna bero på 

att de har olika utbildningsbakgrund och erfarenhet vilket kan tänkas påverka deras 

bild av skolans och personalens förmåga. 

 

I teoridelen presenterades tre karaktärsdrag för känsloarbete och vi konstaterade att 

två av dessa var direkt överförbara till vårt forskningsområde. Det tredje 

karaktärsdraget som kännetecknas av att arbetsgivaren, genom träning och 

handledning, kontrollerar vilket emotionellt tillstånd den anställde ska ge uttryck för 

(Hochschild 2003, s. 147) ansågs däremot inte överförbart till vårt forskningsområde. 

Vår uppfattning är att lärare/fröknar inom barnomsorg/skola, i normala fall, besitter 

förmågan att göra en bedömning av vilket känslotillstånd de ska förmedla till barnen. 

Emellertid tänker vi oss att det kanske vore lämpligt med någon form av övning eller 

coachning i hur man ska agera under kris- och krigssituationer, då de innebär en 
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påfrestning vilket också poängteras av informanterna. Vi tror även att ökad kunskap i 

hur man upptäcker barn i behov av psykologiskt stöd skulle vara användbart för 

personalen i en sådan situation. Personalen skulle således kunna fånga upp barnen i 

ett tidigt stadie och se till att de får den hjälp de behöver genom att koppla in 

kuratorer och psykologer. 

 

6.1.3 Vilka faktorer kan potentiellt skapa motivation, hos civil personal, till att 

arbeta under höjd beredskap? 

Informanterna framhöll att arbetet med barn och ungdomar ses som ett kall; det 

beskrevs bland annat att det skulle kännas meningsfullt att jobba med barn i ett 

sådant läge som höjd beredskap utgör, samt att man då skulle vilja göra så stor nytta 

som möjligt. Att se mening i det man gör, att vilja bidra till samhället och att känna en 

inre drivkraft för att utföra en handling, tänker vi, kan vara en potentiellt 

motivationshöjande faktor. Även att själva situationen är svår, och att det finns ett 

extra stort skyddsbehov hos barnen, skulle i detta fall kunna tänkas skapa motivation 

hos personalen. Att, som krigsplacerad, utföra sitt vardagliga arbete även under höjd 

beredskap verkar alltså vara en handling informanterna ser mening i. 

 

Genom att analysera informanternas utsagor utifrån det motivationsteoretiska 

perspektivet SDT, argumenterar vi för att det, hos informanterna, finns en känsla av 

inre motivation och därmed en känsla av självbestämmande då de ser handlingen 

som meningsfull (Ryan & Deci 2000, s. 56-59). Detta även fast handlingen inte alls är 

frivillig, utan utförs genom extern reglering då krigsplacering styrs av lag. 

Ryan och Deci menar att en handlings kvalitet kan variera beroende på 

motivationstyp (Ryan & Deci 2000, s. 55). Vi tänker att en handling som utförs utifrån 

en motivationstyp präglad av en hög grad självbestämmande därför torde ha högre 

kvalitet än en handling utförd genom en motivationstyp präglad av låg grad 

självbestämmande. 

 

6.1.4 Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna vi kan dra av studien är att informanterna föreställer sig att 

arbetssituationen som krigsplacerad under höjd beredskap skulle innebära såväl 

praktiska som känslomässiga svårigheter, med betoning på det senare; att de anser en 

potentiell framtida krigsplacering av skol- och barnomsorgspersonal som rimlig; samt 

att en känsla av meningsfullhet i arbetet kan skapa motivation hos civil personal till 

att arbeta under höjd beredskap. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

 

Som nämnt förväntade vi oss att informanterna skulle belysa praktiska svårigheter i 

större utsträckning än vad de faktiskt gjorde. Störst vikt lades på de emotionella 

svårigheter som eventuellt skulle uppstå i arbetet som krigsplacerad i 

skola/barnomsorg under höjd beredskap. För vidare forskning tänker vi därför att det 

vore intressant att, mer djupgående, titta på just känsloarbete och känslohantering hos 
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civil personal i kris och krig. Viktiga lärdomar skulle kunna dras av att undersöka hur 

civil personal, som har erfarenhet av att tjänstgöra under krigsliknande förhållanden, 

tillämpar känslohantering i sitt arbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

 
Tema 1 – Föreställningar 

1. Vad tänker du om att behöva gå till jobbet i ett scenario som det beskrivna? 

- Hur tror du att det skulle vara?  

-  Vad tror du skulle hända? 

1. Hur tror du att arbetssituationen skulle skilja sig från hur den vanligtvis ser 

ut? 

2. Tror du att det vore möjligt att bedriva arbetet som vanligt? 

3. Vad tror du de största utmaningarna skulle vara med att arbeta under 

krigsliknande förhållanden? (Rent konkreta svårigheter? Småsaker som blir viktiga 

på just din arbetsplats?) 

4. Vad tror du är viktigt för människor och för samhället när något kris- eller 

krigsliknande inträffar? 

- Har du sett detta tillämpas? Exempel? 

 

 

Tema 2 – Inställning 

5. Vad tycker du om ordet krigsplacering? Varför? 

6. Hur skulle du känna om du blev krigsplacerad vid din arbetsplats?  

7. Tror du att din inställning till ditt nuvarande jobb skulle förändras om du 

blev krigsplacerad? 

- På vilket sätt?  

- Varför? 

8. Kommunen är skyldig att vidta åtgärder för att säkerställa att samhällsviktiga 

verksamheter fungerar även under extraordinära händelser och under höjd 

beredskap.  

- Anser du att barnomsorgen/skolan är en samhällsviktig verksamhet? 

- Tycker du att det vore rimligt att krigsplacera personal inom 

barnomsorgen/skolan? 

9. Anser du att det är rimligt att personer kan bli krigsplacerade mot sin vilja?  

- Varför? 

10. Skulle du kunna tänka dig att gå med på krigsplacering frivilligt? 

 

 

Tema 3 – Ansvar 
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11. Anser du att det innebär ökat ansvar att vara krigsplacerad? 

- Om ja, skulle du känna dig bekväm med att axla det ansvaret?  

- Om nej, varför inte? 

 

12. Tycker du att det är bra att stat/myndighet/arbetsgivare strukturerar upp och 

bestämmer vem som ska vara på vilken plats vid krigssituationer?  

- Eller tycker du att sådant borde baseras mer på frivillighet? 

 

Tema 4 – Konsekvenser 

13. Ser du några fördelar med krigsplacering av personal inom 

barnomsorgen/skolan? 

- Vilka? 

- Varför? 

14. Ser du några nackdelar med krigsplacering av personal inom 

barnomsorgen/skolan? 

- Vilka? 

- Varför? 

15. Vilka möjliga konsekvenser skulle en krigsplacering innebära för dig rent 

praktiskt i ditt arbete, tror du? 

16. Tror du att det skulle bli svårare att anställa personal inom barnomsorg/skola 

om krigsplacering skulle vara ett krav i anställningsavtalet? 

- Varför? 
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Bilaga 2 – Scenario  

 

Vid terrorattentatet på Drottninggatan blev personal inom barnomsorgen tvungna att 

stanna kvar på sina arbetsplatser eftersom trafiken stannade upp på många håll och 

föräldrar inte kunde komma och hämta sina barn. Det är ett exempel på ett tillfälle då 

personal utförde sina ordinarie arbetsuppgifter under svåra förhållanden, trots att det 

inte fanns någon planering för det.  

 

Nu tänker vi tänker oss att Sverige befinner sig i krig eller krigsfara. De som har gjort 

lumpen blir inkallade av Försvarsmakten för att tjänstgöra i det militära försvaret. 

Även sjukvården och polisen ökar sin personalstyrka. Uppmaningar om att lagra mat 

och rent dricksvatten samt annan information till allmänheten spelas upp på radio och 

TV. En mängd åtgärder har alltså utförts för att öka förmågan att hantera den rådande 

situationen. En av dem är att krigsplacera personal inom skolan/barnomsorgen för att 

säkerställa att denna samhällsviktiga verksamhet upprätthålls. Kommunen har 

beordrat viss personal att infinna sig på sin arbetsplats som vanligt trots denna oroliga 

situation och du är en av dem. 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

 

Vi heter Amalia Hammarström och Sebastian Meglic och läser sista terminen på Risk- 

och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi arbetar nu med 

vårt examensarbete (C-uppsats) som kommer att handla om civilt försvar - mer 

specifikt civilt arbete under svårare förhållanden än normalt. Studiens syfte är att 

undersöka hur personal inom barnomsorg/skola föreställer sig sitt arbete vid händelse 

av krigsplacering under höjd beredskap.  

Deltagandet i studien innebär medverkan i en telefonintervju om cirka 30-45 minuter 

som kommer att spelas in. Dessa intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt, 

enligt Sekretesslagens föreskrifter och inga identiteter kommer att presenteras i 

studien. Att delta i studien är frivilligt och det är tillåtet att när som helst, utan att 

ange anledning, avbryta sin medverkan.  

 

Kort om civilt försvar och krigsplacering:  

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap. 

Dess syfte är att möjliggöra för samhället att hantera situationer i händelse av höjd 

beredskap och krig. Målet med civilt försvar är att värna civilbefolkningen, säkerställa 

de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta 

ett väpnat angrepp.  

Krigsplacering är en planeringsåtgärd som innebär att en anställd har skyldighet att 

inställa sig på sin ordinarie arbetsplats när regeringen beslutar om höjd beredskap. 

Myndigheter kan krigsplacera personal utan deras samtycke, och den som inte fullgör 

sina skyldigheter kan dömas till böter eller fängelse för brott mot totalförsvarsplikten. 

Även icke-krigsplacerad personal har skyldighet att gå till jobbet men deras 

inställelseplats är inte given, och kan ändras.  

 

På uppdrag av regeringen pågår just nu ett återupptagande av det civila försvaret. 

Som en del av arbetet med detta har statliga myndigheter såsom polisen, tullverket 

och skatteverket fått besked om att krigsplacera sin personal. Även kommunerna ska 

arbeta med planering och utveckling av det civila försvaret och det finns en tanke om 

att krigsplacera personal som anses väsentlig för totalförsvaret. Barnomsorg/skola är 

en av de verksamheter som i framtiden kan komma att bli aktuell för krigsplacering 

av personal då det, även under extraordinära händelser och höjd beredskap, krävs att 

dess personal är tillgänglig och inte kan tas i anspråk av Försvarsmakten.  

 

Ser fram emot att ta del av era tankar!  

 

Hälsningar  

Amalia Hammarström & Sebastian Meglic 

 

 

 


