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Sammanfattning 

 

Denna intervjustudies syfte är att undersöka 

säkerhetssamordnares motivation för och inställning till 

krisövningar. Sex säkerhetssamordnare har intervjuats 

utifrån en forskningsmetod där vi ställt öppna frågor och 

personen har fått tala fritt om sina upplevelser kring 

krisövningar. Studien undersöker hur gehör skapas genom 

olika kategorier av faktorer. Det saknas forskning på dessa 

områden i kombination med varandra, denna studie bidrar 

därför till förståelsen och dess resultat kan användas för 

vidareutveckling av krisövningar. Denna studies resultat kan 

sammanfattas i tre teman: gehör för behov av övning skapas 

genom både övning och skarpa händelser i en organisation; 

genom tydligare styrning skulle motivationen för övning 

kunna öka; det finns ett behov av fler korta, resurseffektiva 

övningar som inte tappar fart när det kommer till utvärdering 

och implementering. Det sistnämnda är något som vi anser är 

vårt viktigaste resultat då en organisation genom ett 

hängivet utvärderings- och implementeringsarbete kan 

bedriva ett systematiskt förbättringsarbete, vilket även 

främjar motivationen hos medarbetarna. 

 

Nyckelord: krisövning, motivation, gehör, 

säkerhetssamordnare, styrning 
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1. Inledning 

Krisberedskap är något som är på agendan i det svenska samhället, i 

maj 2018 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut 

broschyren “Om krisen eller kriget kommer”, den skickades ut till 4,8 

miljoner hushåll i Sverige (MSB 2018). Kommunerna har en betydande 

roll i den svenska krisberedskapen, bland annat genom att öva sin egen 

förmåga för att kunna vara förberedda på oförutsägbara händelser. 

  

En sökning i Nationalencyklopedins hemsida (u.å.) på ordet motivation 

ger följande definition: “motivation (av motiv), psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål.” En djupare förståelse för hur krisövningar kan skapa 

motivation hos individen och organisationen kan leda till att övningar 

genererar utveckling och förbättringsområden för dem båda. Med 

större förståelse för hur säkerhetssamordnare upplever motivation kan 

gehör lättare skapas inom organisationen vilket skulle kunna leda till 

mer effektiva övningar. Med gehör menar vi förståelsen för och 

inställningen till övning. Viktigast av allt är dock att dessa identifierade 

områden fortsätter att analyseras av organisationen och implementeras 

fullt ut i verksamheten. En övning är inte avslutad i och med att själva 

övningen är avslutad, utan det gäller att hålla lågan, och därmed 

motivationen, uppe tills dess att förbättringsområdena till sist är en del 

av organisationens hjärta. 

  

I den här studien undersöker vi krisövningar ur ett 

motivationsperspektiv, vilket få andra studier gjort tidigare. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motiv
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1.1 Syfte  
Motivation existerar inte objektivt, den kommer någonstans ifrån, 

individer skapar och bygger vidare på den. I den här studien kommer 

vi undersöka och analysera hur olika säkerhetssamordnares motivation 

uppkommer och präglar deras organisations övningsarbete. Vi kommer 

vidare att undersöka och analysera hur gehör för krisövningar kan 

skapas på olika sätt. Detta är intressant eftersom 

säkerhetssamordnarens motivation har en betydande roll för en 

kommuns övningsverksamhet och därmed dess krisberedskap. Om 

individen inte är motiverad kan det föreligga utmaningar i att lyckas 

motivera en hel organisation till övningar.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka säkerhetssamordnares 

motivation för och inställning till krisövningar. Vidare undersöker vi 

vad olika säkerhetssamordnare har för tankar kring hur övningar skulle 

kunna förbättras. Vårt resultat kommer att belysa hur motivation och 

krisövningar kan påverka varandra.  

1.2 Frågeställningar 
Hur upplevs övningar av olika säkerhetssamordnare? 

Hur upplever säkerhetssamordnare motivation för övning? 

Hur tycker säkerhetssamordnare att övningar skulle kunna förbättras? 

 

2 Bakgrund: Yrkespraktikens ramar 

För att läsaren ska förstå i vilken kontext denna studie är genomförd 

kommer vi i detta avsnitt beskriva hur svensk krishantering är 
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utformad, hur en säkerhetssamordnare arbetar samt hur kommunal 

övningsverksamhet kan se ut.  

2.1 Krishantering i Sverige 
För att kortfattat förklara hur det svenska krishanteringssystemet 

fungerar beskriver vi tre grundprinciper, principerna präglar 

säkerhetssamordnarens arbetsuppgifter och bör därför vara 

inkluderade i övningars uppbyggnad då vår uppfattning är att de kan 

påverka motivationen att öva. Samverkan är av central betydelse för 

hur vi arbetar med krishantering, det bygger på att flera parter 

samarbetar för att gemensamt vara handlingskraftiga för att kunna 

arbeta både förebyggande samt under och efter en kris. De tre 

grundprinciperna är ansvarsprincipen (vilken innebär att den som 

normalt bär ansvar för en verksamhet även gör det under en kris); 

likhetsprincipen (vilken innebär att verksamheterna vid en kris ska 

fungera som vanligt så långt det går); närhetsprincipen (vilken innebär 

att en kris ska hanteras där den inträffar och av de som är ansvariga) 

(Krisinformation.se 2017). 

 

Det finns två lagar som reglerar den svenska krisberedskapen på 

kommunal nivå; lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

(SFS 2006:544) samt lagen om skydd mot olyckor (LSO) (SFS 2003:778). 

Lagarna redogör för ansvarsområden mellan lokal, regional och statlig 

nivå samt hur och vem som ska täcka de kostnader som kan uppstå 

under det förebyggande arbetet med bland annat övningar samt arbetet 

med skydd mot olyckor och åtgärder inför och vid extraordinära 
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händelser. I vissa fall är kommuner tvungna att delta i 

övningsverksamhet som gäller sanering efter utsläpp av radioaktiva 

ämnen från kärntekniska anläggningar enligt LSO Kap 6, 9 § (SFS 

2003:778) i övrigt finns inget lagkrav på vad och hur ofta en kommun 

ska öva. LEH Kap 2, 8 § (SFS 2006:544) redogör för att kommuner och 

landsting måste öva de förtroendevalda och anställda för att säkerställa 

att den anställde har den utbildning som behövs samt att den övas i de 

arbetsuppgifter som kan uppstå vid extraordinära händelser i fredstid.  

  

En överenskommelse om kommunernas krisberedskap har tagits fram 

gemensamt mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och MSB 

för hur kommunernas ersättning regleras samt målbeskrivningar och 

riktlinjer för arbetet med LEH. Avsnittet om utbildning och övning 

redogör för målsättningen för hur ofta kommunen ska öva. Målet är att 

utifrån risk- och sårbarhetsanalyser öva anställda och förtroendevalda 

minst två gånger per mandatperiod och kommunens 

krisledningsnämnd minst en gång per mandatperiod. Varje övning ska 

också utvärderas för att identifiera styrkor och svagheter som 

framkommit från övning, även kommunens förmåga att samverka med 

andra aktörer ska inkluderas i utvärderingen (SKL & MSB 2012, s. 12).  

  

I nästa stycke går vi igenom hur en säkerhetssamordnares ansvar och 

arbetsuppgifter kan se ut, för att ge en förståelse för bakgrunden till vad 

vi senare i resultatet kopplar till motivation. 

2.2 En säkerhetssamordnares roll 
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En sökning på yrkesrollen “säkerhetssamordnare” i Platsbanken (2018) 

den 16 april 2018 gav 10 träffar, av dessa har vi valt att titta närmare på 

fyra som alla var för kommunala tjänster. Genom att läsa igenom och 

jämföra arbetsbeskrivningarna har vi sett att en säkerhetssamordnare 

har det övergripande ansvaret för all säkerhet i kommunen. 

Säkerhetssamordnaren har en samverkande funktion inom kommunen 

och med länsstyrelsen. Säkerhetssamordnarens primära uppgift är att 

arbeta med samverkan genom att stödja och planlägga säkerhetsarbetet 

för att uppnå en god krisberedskap inom kommunens olika 

verksamheter. Säkerhetssamordnarna arbetar ofta tillsammans i ett eget 

nätverk på regional nivå kopplat till länsstyrelsen som har 

tillsynsansvar och som i sin tur rapporterar till regeringen på nationell 

nivå. 

  

De måste förhålla sig till LEH samt LSO, förutom detta ingår ofta de 

kommunala försäkringsfrågorna, arbete med risk- och 

sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och krisledningsplaner i 

säkerhetssamordnarens arbete. De har även ansvar för att utbilda och 

planera övningar inom de olika verksamheterna. Därför kommer vi nu 

kortfattat ge en bakgrund till övningsverksamhet. 

2.3 Övningsverksamhet 

 

Före, under och efter en kris krävs det att olika aktörer, både offentliga 

och privata, samverkar och kommunicerar både internt och med 

varandra på bästa sätt. Poängen med övningar är att öka samhällets 

förmåga att hantera skarpa händelser när de sker (MSB 2016a, s. 11). 
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Med skarp händelse menar vi något som går utöver den vardagliga 

verksamheten och kräver aktiva åtgärder. När det gäller hur övningar 

är utformade, vilka syften de har och vilka som deltar så varierar detta 

beroende på vilken sorts övning aktören/aktörerna vill använda sig av. 

Det finns tre olika former för övning, dessa är seminarieövning, 

simuleringsövning med motspel och övning med fältenheter (ibid. s. 

44).  En övning kan arrangeras av en ensam aktör med syfte att öva hela 

eller delar av organisationen, eller gemensamt med flera olika aktörer. 

Viktiga och vanliga delar att öva är samverkan och kommunikation, att 

praktiskt testa olika krisledningsplaner eller larmrutiner, samt att 

belysa styrkor eller svagheter inom olika områden. En övning är ett bra 

tillfälle att testa sina förmågor i en trygg miljö där det är tillåtet att göra 

fel, och gör aktören förberedd den dagen en skarp händelse inträffar 

(ibid. ss. 11, 45-49). 

 

Nedan beskrivs seminarieövningar och simuleringsövningar utförligare 

eftersom dessa diskuterades mer ingående av studiens 

intervjupersoner. 

 

Seminarieövningars syfte är att genom diskussion och reflektion utveckla 

deltagarnas förmåga att arbeta med risker och krisberedskap. De kan 

även kallas table top-övningar eller dilemmaövningar och det bör 

finnas förutbestämt vilka förmågor som ska övas. En seminarieövning 

genomförs oftast på ett par timmar men kan också pågå en till flera 

dagar, syftet ska vara övergripande och kan resultera i framtida mål för 

övningsverksamheten. Övningsformatet kan användas som 
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förebyggande inför en simuleringsövning men bör inte tillämpas när 

rutiner ska fastslås eller övas, därför att diskussionen under övningen 

är det primära syftet (MSB 2016b, ss. 11-13). 

 

Simuleringsövningar med motspel består av två delar - de som övar och 

ett motspel. De som övar får enbart kommunicera med varandra eller 

med de som agerar motspel, att ta kontakt med personer som inte 

deltar i övningen är inte tillåtet. För att underlätta denna 

kommunikation används en så kallad sambandskatalog där alla 

nödvändiga kontaktuppgifter finns nedtecknade. I motspelet används 

en inspelslista där all kommunikation som ska förse de som övar med 

händelser finns nedskriven. Dessa inspel görs via telefonsamtal, e-post 

och så vidare. När en aktör reagerar på ett inspel ska det ske så 

verklighetstroget som möjligt, de får till exempel inte fatta egna beslut 

om de i verkligheten skulle behöva kontakta någon annan först. Man 

kan använda sig av en simuleringsövning när man ska pröva eller 

utveckla olika förmågor som till exempel att öva och pröva samverkan 

med andra, att testa sina planer och rutiner, att öva och testa sin 

förmåga när det gäller lägesbild (MSB 2016c, ss. 11-13). 

3 Tidigare forskning 

Att koppla motivation till övningsverksamhet har inte gjorts tidigare i 

någon större utsträckning. Vi kommer i denna studie använda oss av 

två tidigare studier (Hede 2017; Enander, Hede & Lajksjö 2015) som 

båda har studerat just denna koppling. Dessa tidigare studier som 

nedan redovisas har påvisat att det är just att delta under en övning 

eller skarp händelse som är en avgörande faktor för motivationen att 
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arbeta med krisberedskap. För att identifiera vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns inom övningsverksamhet kommer vi 

i denna studie på djupet identifiera olika grundfaktorer som påverkar 

motivationen hos säkerhetssamordnarna i studien.  

 

Enander et al. (2015) har i sin studie skrivit om vad som motiverar 

arbete med beredskap och säkerhet inom kommuner i Sverige. De 

utvecklade en modell utifrån den empiri som de fått fram genom två 

olika uppsättningar kvalitativa dataset. De som deltog i studien var alla 

personer som hade någon form ledningsposition i olika kommuner.  

  

 

Modellen belyser hur tre kategorier interagerar och skapar motivation 

hos individer under normala omständigheter. Dessa tre kategorier är 

organisations- och kontextfaktorer; aktivitetsrelaterade faktorer och 

personrelaterade faktorer. Förutom dessa tre vardagliga kategorier 

identifierade de en fjärde kategori som utgjordes av kriserfarenhet (ibid. 
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s. 3). Modellen beskrivs utförligt nedan då vi kommer att använda den 

senare i vår analys.  

  

Organisations- och kontextfaktorer handlar om faktorer utanför individen, 

såsom arbetsplatsförhållanden, huruvida det finns stöd eller tvång från 

andra aktörer, huruvida ledningen på arbetsplatsen fungerar, men 

också hur stödet från kollegor kan påverka motivationen. 

Aktivitetsrelaterade faktorer handlar om vardagliga faktorer som har att 

göra med arbetet med krisberedskap, och hur detta arbete i sig kan 

påverka motivationen hos individen. Det kan handla om risk- och 

sårbarhetsanalyser, planerandet av övningar och utbildning samt 

genomförandet av dessa. De aktivitetsrelaterade faktorerna skapar genom 

en händelse medvetenhet och engagemang hos medarbetare, en skarp 

händelse skapar mening åt aktiviteter som har ett förebyggande syfte. 

Studien påvisar att riktiga händelser ökar motivationen att arbeta med 

de problemen som uppstått under händelsen. Aktiviteter som upplevs 

som orealistiska kan sänka motivationen. De som upplever en relation 

mellan det dagliga arbetet och risk- och krisberedskap kan ha en ökad 

motivation till att arbeta med den typen av arbetsuppgifter. Men om 

det finns en otydlig eller avsaknad av koppling kring de 

arbetsuppgifterna kan medarbetaren istället bli omotiverad. 

Personrelaterade faktorer handlar om individen som person och dennes 

förutsättningar, styrkor och svagheter. Det handlar även om hur dennes 

yrkesroll uppfattas då detta påverkar motivationen hos individen. Om 

uppfattningen är att krisberedskap är något utöver eller långt ifrån det 

vardagliga arbetet kan detta medföra att individen blir mindre 
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motiverad. Den fjärde kategorin har direkt påverkan på de andra tre i 

och med att faktisk erfarenhet påverkar individen på så vis att 

individen nu varit med om och vet hur hen ska hantera samma sak om 

det skulle inträffa igen, ens professionella roll har därmed blivit än 

tydligare. Kriserfarenhet påverkar organisations- och kontextfaktorer 

genom att skarpa händelser skapar medvetenhet kring att liknande 

saker kan inträffa, det för upp det på agendan inom organisationen och 

skapar faktisk kriserfarenhet (Enander et al. 2015, ss. 4-6). 

  

Studien lyfter även att det är viktigt att identifiera och förstå vad som 

motiverar och vad som kan avskräcka beslutsfattare i risk, säkerhet och 

krisförberedelser (Enander et al. 2015, s. 2). Eftersom studien belyser 

hur olika faktorer kan påverka motivation kan vi se att det finns en 

anledning att studera relationen mellan övning och motivation vidare 

med denna studie, detta för att utveckla förståelsen för vad det är som 

motiverar säkerhetssamordnare i arbetet med övningsverksamhet.  

  

Hede (2017) påvisar likt Enander et al. (2015) ett samband mellan 

individer som har varit med under övningar eller skarpa händelser och 

i och med detta fått praktisk erfarenhet, vilket resulterat i att deras 

motivation att engagera sig i krisberedskapsarbete har ökat. En individ 

som har varit med om en skarp händelse känner mer engagemang än 

den som bara känner oro. Det starkaste sambandet som noterades var 

att individer med erfarenheter från skarpa händelser generellt sett var 

mer motiverade till att arbeta med krisberedskap än de som inte hade 

någon praktisk erfarenhet. Hede har sett samband mellan ålder och  
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inställning till att arbeta med krisberedskap, det tros bero på att en 

erfaren person kan relatera mer till detta eftersom den kan ha deltagit i 

flera händelser och därför ha en positiv bild av krisberedskap. Efter att 

en krishändelse har inträffat upplevde även vissa chefer och 

medarbetare att de var mer motiverade och hade större förståelse för 

vikten av övningsverksamhet medan andra upplevde motsatsen. En 

skarp händelse kan också leda till att organisationen tenderar att öva 

det som just inträffat vid nästa övningstillfälle. Det kan ses som aningen 

naivt om organisationen endast övar det som senast inträffade och som 

de då redan har hanterat en gång (Hede 2017, ss. 84, 86-87).  

  

Hede undersöker hur chefer och tjänstemän i den kommunala 

ledningen uppfattar krishantering inom sin organisation och på 

individnivå samt identifierar faktorer som bidrar till uppfattad 

krisberedskap och motivation till att arbeta med 

beredskapsutmaningar. Genom att identifiera vilka faktorer som bidrar 

till att arbeta med dessa utmaningar kan det vara möjligt att förstå vad 

som skapar motivation gällande arbete med krisberedskap. I likhet med 

Hede har vi har också sett att säkerhetssamordnarna besitter en 

relevant ledningsroll inom sina kommuner och deras motivation är 

avgörande för kommunens krisberedskap. Kommunala ledares 

motivation påverkas av hur andra kommunala ledare arbetar med 

krisberedskap och hur de genomför den typen av arbete. Motivationen 

hos andra är därför viktig eftersom i en organisation är en beroende av 

och hur andra agerar under en krishändelse (Hede 2017, ss. 84-85). 
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Den kommunala ledningens bedömning av krisberedskapsförmågan 

påverkar kommunen i stort och därigenom även övningsverksamheten. 

Hede har påvisat att motivationen kan växa fram om en har deltagit 

under själva övningen men även att skarpa händelser ökar 

motivationen. För att motiveras i arbetet med krisberedskap behöver 

ens riskperceptioner påverkas via en övning eller en skarp händelse. 

Om en individ har mycket erfarenhet från en viss typ av risk uppfattas 

den som mer sannolik och får ett större fokus. Riskperception blir också 

personlig, då upplevelsen av att bli påverkad är det som motiverar en 

till att arbeta med krisberedskap. Även oro över den personliga 

förmågan att hantera något är viktig för motivationen, att vara 

personligt ansvarig driver på den individuella motivationen att arbeta 

med krisberedskap (Hede 2017, ss. 89-90). 

  

För att sammanfatta avsnittet ovan handlar den tidigare forskning vi 

tagit upp om hur motivation för arbete med förebyggande 

krisberedskapsarbete, såsom krisövningar, mycket om hur motivation 

kan skapas. Ofta sker detta genom insikter vunna efter genomförda 

övningar eller efter att en skarp händelse ägt rum och som 

organisationen och individen hanterat och därmed dragit lärdomar 

från. Efter ha gått igenom tidigare forskning kommer vi med en teori 

belysa hur individer upplever arbetsrelaterad motivation, specifikt 

inom övningsverksamhet. 
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4 Teori 

Det finns ett flertal olika motivationsteorier, vi kommer kort redogöra 

för två av de som kan ses som de klassiska teorierna från bland annat 

Maslow, Hackman och Oldham (Hein 2012 s. 18).  De klassiska 

teorierna redogör hur olika teoretiker anser att motivation skapas och 

utvecklas, denna studie tar huvudsakligen avstamp i Herzbergs 

tvåfaktorsteori (Herzbergs, Mausners & Snydermans, 1993) och 

förklaras därför mer ingående nedan. 

 

En av de klassiska motivationsteorierna är Maslows behovsteori som 

utgår ifrån Maslows grundtanke om att människan har olika behov som 

behöver uppfyllas. Det sker likt biologiska funktioner som bygger på 

att automatiskt sträva efter en balans i kroppen, exempelvis behöver 

människan energi triggas en lust till att äta. Denna anpassning som 

biologiskt finns inuti människan menar Maslow finns i människans 

beteende också. Om något behov inte är uppfyllt kan kroppen triggas 

till att tillföra eller hitta andra sätt att fylla behovet, detta sker då 

mentalt (Hein 2012, ss. 68-69). Maslows teori om motivation bygger på 

att både ouppfyllda och uppfyllda behov i sin tur skapar nya behov. 

När individen har uppfyllt ett behov är det inte längre motiverat att 

arbeta och utveckla just det behovet (ibid. ss. 79-81). 

 

Hackman och Oldhams teori grundar sig i att försöka förstå hur 

arbetsuppgifter utformas och paketeras för att uppnå en högre inre 

motivation. Detta bygger på att medarbetaren och arbetet i sig matchar 
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vilket då leder till ökad motivation. En medarbetare som har 

arbetsuppgifter som inte matchar leder till att individen blir omotiverad 

vilket då inte gynnar organisationen. Genom att se till så att 

medarbetaren har matchande arbetsuppgifter kan hen motivera sig 

själv. Om medarbetare är omotiverade kan ledningen behöva se över en 

omstrukturering som bygger på att medarbetaren får matchande 

arbetsuppgifter vilket då kommer öka motivationen hos individen och 

därmed gynna organisationen på sikt (Hein 2012, ss. 148- 150). 

 

Med en psykologisk teori kan en fördjupad analys av vad som 

motiverar säkerhetssamordnaren göras för att se hur motivation 

påverkar övningsverksamheten. Genom att förstå de psykologiska 

grunderna kring motivation kan vi studera hur övningsverksamheten 

påverkar organisationen och individens motivation gällande 

krisövning. Det möjliggör en viss grundförståelse för varför det kan 

vara utmanande att upprätthålla motivationen hos en individ då 

behoven ständigt förändras. Summeringen av ovan nämnda 

psykologiska teorier visar att de kan vara relevanta att använda för en 

analys av ett sociologiskt fenomen. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur säkerhetssamordnares 

motivation  för och inställning till krisövningar. För att göra detta har vi 

använt oss av en teori som belyser motivation gällande individer och 

deras inställning till hur de upplever motivation i sitt arbete, nämligen 

Herzbergs et.al. (1993) tvåfaktorteori. Vi kommer nedan beskriva 
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tvåfaktorteorin mer ingående då den används för att analysera vårt 

resultat.  

4.1 Tvåfaktorteorin 

Vi kommer i denna studie som tidigare nämnt att använda oss av 

tvåfaktorteorin för att analysera resultatet från våra intervjuer. Genom 

att i utsagorna identifiera olika faktorer som vi ser motiverar 

säkerhetssamordnarna vilket har  lett oss till att se vilka specifika delar 

av övningar som har betydelse för utveckling av förmågan. 

Tvåfaktorteorin utgår från att motivation hos individen är kopplat till 

två faktorer - hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg et al. 1993, 

ss. 113-119).  

 

Hygienfaktorer relaterar till arbetets kontext, dessa faktorer definieras 

som något som främjar just hygien och håller sjukdom borta, dessa 

faktorer fungerar alltså förebyggande för medarbetaren. Saknas dessa 

faktorer leder det till osäkerhet, missnöje och en överlag förändrad 

attityd till arbetet hos individen, men finns det leder de sällan till ökad 

tillfredsställelse eller motivation. Om dessa faktorer fungerar som det 

ska tar de bort hinder för tillfredsställelse i arbetet, det betyder dock 

inte att personalen per automatik känner tillfredsställelse i sitt arbete. 

De hygienfaktorer som identifierats inkluderar ledning, interpersonella 

relationer, arbetsmiljö, lön, företagspolitik och annan administration, 

arbetsplatsförmåner, och anställningstrygghet. Dessa faktorer kan inte i 

sig öka individens möjlighet till självförverkligande, det är något som 
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istället sker när individen utför en uppgift som förstärker hens ambition 

(Herzberg et al. 1993, ss. 113-114).  

 

Detta leder oss vidare till det som kallas för motivationsfaktorer som 

syftar framåt istället för att enbart uppfylla basbehov som rör 

arbetsförhållanden. Dessa motivationsfaktorer är de som frambringar den 

sortens engagemang och kreativitet hos individen som främjar 

motivation i arbetet. Dessa faktorer är prestation, bekräftelse, själva 

arbetet, ansvar, befordran. Skulle det vara så att det på en arbetsplats är 

svårt att få till motivationsfaktorerna blir det extra viktigt att 

hygienfaktorerna finns på plats och fungerar, däremot leder de som sagt 

inte till samma nivå av motivation och tillfredsställelse hos individen. 

Det fungerar även tvärtom, om motivationsfaktorerna i hög grad 

uppfylls, det vill säga att individen då upplever sitt arbete som 

spännande och utmanande, kan individen stå ut med att 

hygienfaktorerna kanske inte uppfylls till fullo, man kanske står ut med 

dålig ledning om arbetet i sig upplevs som motiverande (Herzberg et al. 

1993, ss. 59-62, 114-116).  

 

Det har framförts kritik mot teorin genom åren, och kritiken har ofta 

handlat om huruvida lön ska ses som en hygienfaktor eller en 

motivationsfaktor eller om den rentav kan platsa i båda kategorierna. 

Den kritiken uppkom redan när Herzbergs teori var relativt ny (Opsal 

& Dunnette 1966, ss. 96-97) och den har kvarstått genom åren (Matei & 

Abrudan 2016 s. 100). 
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En annan del av kritiken har handlat om hur Herzbergs studie 

genomfördes, i och med att genom frågornas utformning i negativa 

eller positiva händelser. Smerek och Peterson (2007, ss. 230-231) tar upp 

hur formuleringen av intervjufrågorna på detta sätt kan påverka 

intervjupersonerna att framhålla sina egna fördelar genom att koppla 

positiva händelser till sin egen person och negativa händelser till saker 

utanför sig själva. 

 

Bassett-Jones och Lloyd (2005, ss. 935, 940 ) genomförde en enkätstudie 

och fick över 3200 svar. De ville undersöka om Herzbergs teori kunde 

appliceras på dagens arbetsmarknad med dess förändrade 

organisationsstrukturer och arbetsuppgifter. Fokus i deras studie var 

vad som motiverar anställda att föreslå förbättringar på sin arbetsplats. 

De kom fram till att trots att Herzbergs teori är såpass gammal så har 

den fortfarande bäring i dagens samhälle i och med de resultat de fick 

fram. Bland annat framkom att lön inte spelar den roll för en individs 

motivation som många tror. Inre drivkrafter kom fram som mycket 

viktigare för motivationen hos deltagarna i studien. En annan aspekt 

som framkom i studien var hur ett dåligt ledarskap på arbetsplatsen 

kan fungera som en hygienfaktor och därmed minska motivation att 

bidra till förbättringar på arbetsplatsen. De avslutar med att hävda att 

genom att skapa fungerande system och processer där medarbetare kan 

arbeta tillsammans för att lösa problem är en framgångsfaktor, samt att 

ledningen spelar en stor roll i medarbetares motivation. 
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Skälet till att vi i denna studie har använt tvåfaktorteorin är att den 

möjliggör en analys som har resulterat i att vi kunnat utläsa motivation 

i utsagorna, även om våra intervjufrågor inte uttalat behandlat just 

motivation, detta går vi in på i vårt resultat och analys. Genom att 

förstå hur säkerhetssamordnare tänker kring bland annat ledarskap, 

styrning och medarbetares uppfattningar, kan vi se hur de tänker och 

interagerar med omgivningen. Med stöd av tvåfaktorteorin kan vi 

kategorisera olika faktorer som påverkar säkerhetssamordnarens arbete 

med övningar. Det kan då identifiera hur motivation kan främjas 

utifrån de två generella faktorer som tvåfaktorteorin bygger på.  

 

5 Metod 

I detta avsnitt kommer vi gå genom hur vi gått tillväga för att 

genomföra denna studie, och hur vi analyserat den empiri vi fått fram 

genom våra intervjuer. 

5.1 Urval 
Jämtlands län har under senare år haft flera stora 

kommunöverskridande övningar och vi tänker av den anledningen att 

motivationen i länet kan vara hög eftersom det därför finns en etablerad 

övningskultur. Eftersom syftet för denna studie är att bredda 

förståelsen för hur säkerhetssamordnares upplever övningar har vi valt 

att intervjua sex säkerhetssamordnare i olika kommuner i Jämtland. De 

har ett perspektiv på och en kunskap om övning som är centralt i vår 

studie, i och med deras roll inom kommunal övningsverksamhet.  
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5.2 Metod för insamling av data 
För att vi skulle ha en god uppfattning om en säkerhetssamordnares 

ansvar läste vi in oss på lagarna LEH, LSO, samt vad guider och 

instruktioner producerade av MSB säger om övningsprocessen. Detta 

gav oss en bredare förståelse för vårt ämne och vi kunde därefter 

definiera teman som vi såg som intressanta att utforska under våra 

intervjuer. 

 

Vi har, efter att vi bokat in intervjuer med intervjupersoner, skickat ut 

ett informationsbrev (bilaga 2) där vi informerat utförligare kring syftet 

med studien. Vi informerade om hur intervjun skulle gå till, vilket 

område våra frågor skulle täcka in och hur lång tid den beräknades ta i 

anspråk. En annan sak vi tog upp i brevet var hur vi skulle hantera det 

inspelade material som intervjun genererade. Vi har även ansett det 

viktigt att vara tydlig med att intervjupersonerna kommer 

avidentifieras i den resulterande studien för att de under intervjun 

skulle känna att det var möjligt att prata fritt kring ämnet. En sista sak 

vi tog upp i informationsbrevet var att deras medverkan var frivillig 

och att de när som helst kunde avbryta den. Bifogat till 

informationsbrevet var ett formulär för skriftligt samtycke (bilaga 3) till 

medverkan i vår intervjustudie.  

 

För att genomföra intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide 

(bilaga 1) indelad i olika teman för att få fram hur intervjupersonerna 

upplever övningar, och hur deras inställning till och motivation för 

övningar ser ut. Frågorna i denna guide var av öppen karaktär för att 
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låta intervjupersonen själv styra hur hen formulerade sig och värderade 

det hen berättar. För att formulera frågor av öppen karaktär användes 

Trosts bok om kvalitativa intervjuer för att vi under intervjun skulle 

vara medvetna om hur frågor som “berätta mer” och “vad innebär det” 

kan få intervjupersonen att berätta mer och utveckla svaren. Särskild 

vikt lades på att vi inte skulle sammanfatta det som intervjupersonen 

svarade under intervjun, utan hela tiden ställa frågor som uppmuntrar 

till utveckling av svaret (Trost 2005, ss. 85-86). 

  

Vi deltog båda två och turades naturligt om att ställa frågor vid 

samtliga intervjuer som varade mellan 60 och 90 minuter. Intervjuerna 

ägde rum på olika platser: i mötesrum på säkerhetssamordnarnas 

arbetsplatser; i mötesrum på Mittuniversitetet samt över telefon. 

Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades de ordagrant. 

Dessa transkriberingar gav oss ett textmaterial med ett omfång på 8-12 

sidor per intervju. Hur dessa transkriberingar hanterades går vi igenom 

i nästa avsnitt där beskriver hur vi genomförde vår analys. 

5.3 Metod för analys av data 

Efter att transkriberingarna skrivits ut har vi läst igenom dem 

upprepade gånger. Detta sätt att läsa texten kallas enligt Ahrne och 

Svensson (2015, s. 224) för öppen respektive fokuserad kodning. Först 

sker en genomläsning utan förutfattade meningar och därefter framstår 

ett mönster genom dessa av oss skapade kodningar. Syftet var att 

identifiera meningar i dessa teman, meningar i betydelserna hur 

personen uppfattar och själv skapar mening kring dem, samt den 

mening som vi, i egenskap av forskare, kan utläsa mellan raderna. Efter 
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att vi identifierat vissa teman har vi återigen läst igenom de utskrivna 

transkriberingarna för att se om något nytt framträdde som vi från 

början inte var uppmärksamma på. Ahrne och Svensson (ibid. ss. 228-

231) betonar vikten av att reducera sitt material, det är omöjligt att ha 

med allt som intervjupersonerna säger och själva verkar tycka är viktigt 

att ta upp.  

 

Vi har i denna studie haft ett intresse av att förstå motivation i 

kombination med krisövning utifrån individernas egna perspektiv. 

Genomgående i vårt arbete med intervjuerna har vi följt kriterierna för 

en kvalitativ forskningsintervju där intervjupersonerna har fått berätta 

fritt utifrån det valda ämnet, i vårt fall krisövningar och samordnarens 

motivation för dem (Kvale och Brinkman 2009, ss. 44-48). 

 

Eftersom vi båda deltagit under samtliga intervjuer har detta gjort att vi 

under arbetets gång haft möjlighet att jämföra våra uppfattningar av 

vad intervjupersonerna berättade för oss. Det har bidragit till våra 

diskussioner, både direkt efter genomförd intervju och vid 

återkommande tillfällen efteråt. Dessa diskussioner dokumenterades 

löpande och vi har kunnat gå tillbaka till dem när vi har genomfört 

analysen av våra resultat. Detta arbetssätt har gjort att vi skapat oss en 

mer sammansatt bild av vad intervjupersonerna berättat för oss än vad 

vi hade fått fram om vi hade delat upp detta arbete mellan oss. Detta 

arbetssätt har förutom en fördjupad bild varit väldigt givande för oss 

på så vis att vi tillsammans skapat materialet, mer än att vi sammanfört 

det vi kommit fram till på varsitt håll. Dessutom har vi, i egenskap av 
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två individer, då kunnat ha två perspektiv på vad vi kan utläsa av vårt 

empiriska material, även detta ger analysen ett större djup än den 

annars kunnat ha. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015, ss. 231-233) är det en förutsättning att 

den som genomför en studie eller skriver en uppsats har som ambition 

att bidra till forskningen, att vidareutveckla teorier och begrepp. 

Arbetet med reduceringen av vårt material avlöstes därför sedan av vår 

argumentation, där vi satte vårt material i relation till tidigare forskning 

och den teori vi valt att använda för denna studie. 

5.4 Metoddiskussion  
De personer vi har valt att intervjua har alla haft värdefulla insikter att 

bidra med till vår studie och utifrån vårt syfte med denna studie som 

har varit att undersöka säkerhetssamordnares upplevelser och 

motivation för övning anser vi att kvalitativ intervju har varit lämplig 

metod att använda. Vi anser att intervjuerna har gett oss en möjlighet 

att få en djupare förståelse för olika säkerhetssamordnares motivation 

för krisövningar då intervjupersonerna har fått prata fritt kring olika 

öppna frågor vi ställt, vi hade inte kunnat få samma breda empiri 

utifrån ett enkätmaterial. Intervjuerna har dessutom gett oss som 

forskare en bredare bild över en säkerhetssamordnares vardag i deras 

yrke, samt en utförligare förståelse för övning, än vad enbart vår 

inläsning på området hade kunnat ge oss. 

  

Intervjupersonerna har intervjuats utifrån sina yrkesroller som 

säkerhetssamordnare men erfarenheterna de besitter som individer är 
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sprungna ur ett helt yrkesliv, vilket sammantaget kan påverka hur de 

ser på motivationen när det gäller övningsverksamhet. Detta är något vi 

har haft med oss i tanken när vi analyserat vårt material. För att 

analysera det som framkommit genom våra intervjuer har vi använt 

tvåfaktorteorin som verktyg för att skapa en förståelse som vi annars 

skulle ha saknat. Genom att använda tvåfaktorteorin har vi belyst hur 

olika faktorer i en säkerhetssamordnares vardagliga yrkesliv kan 

påverka hens motivation både positivt och negativt. Med hjälp av 

teorin har vi kunnat dela upp dessa faktorer i hygien- och 

motivationsfaktorer, och därmed har vi kunnat identifiera vad som 

utgör grunden i intervjupersonernas motivation för arbete med övning 

samt även hur motivationen skulle kunna öka. 

  

Hade vi haft möjlighet att utvidga denna studie hade det varit givande 

att komplettera denna intervjustudie med en enkätundersökning för att 

se eventuella samband mellan olika faktorer som påverkar motivation 

hos individer. Det skulle även kunna göra bilden av fenomenet 

motivation för övning mer detaljerad. Detta tillvägagångssätt kallas för 

triangulering och kan användas för att öka trovärdigheten i kvalitativa 

studier (Ahrne & Svensson 2015, ss. 25-26). En annan aspekt som hade 

varit intressant att studera är huruvida motivation hos 

säkerhetssamordnare i olika delar av landet ser ut att skilja sig. 

Alternativt att studera hur motivation skiljer sig mellan de samordnare 

med eller utan tidigare erfarenhet som varit med om en skarp händelse 

och de som inte varit det. 
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Vi anser att vi kan styrka vår studies trovärdighet även utan denna 

form av triangulering då vi till stor del kommer fram till samma 

resultat vad gäller hur motivation kan skapas som Enander et al. (2015) 

och Hede (2017). Att använda oss av tvåfaktorteorin formulerad av 

Herzberg et al. (1993) har även det gjort att andra skulle kunna komma 

fram till liknande resultat som vi genom att analysera vår empiri med 

hjälp av den. Vi har genom hela arbetet med denna studie lagt stor vikt 

vid att sträva efter en god kvalitet och följa aktuella rekommendationer 

kring metod, från planeringen av den, urvalet av intervjupersoner, hur 

vi formulerade vår intervjuguide till hur intervjuerna samt 

transkribering och efterföljande analys gick till. 

  

Efter att ha gått igenom hur vi gjort för att genomföra denna studie 

redovisar vi nedan våra resultat och analyser utifrån vår empiri, 

tidigare forskning och tvåfaktorteorin. Därefter följer en fördjupad 

diskussion som avslutas med en kort sammanfattning över det som vi 

ser som de mest relevanta resultaten i hela studien. 

6 Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att bredda förståelsen för 

säkerhetssamordnarens motivation för och inställning till krisövningar. 

Utifrån analysarbetets olika faser har vi konstruerat tre teman: 

säkerhetssamordnaren, gehör och vad som gör en bra övning. Vi 

kommer nedan gå genom våra resultat i relation till tvåfaktorteorin och 

tidigare forskning. 
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6.1 Hur ser säkerhetssamordnarna på sin roll? 

Det första temat vi kommer redovisa är “säkerhetssamordnaren”. Vad 

har de egentligen för arbetsuppgifter och vad är det som styr deras 

arbete? Med temat avser vi att förklara utifrån säkerhetssamordnarens 

perspektiv hur de ser på sin roll och vilka faktorer som kan påverka 

deras motivation.  

 

Intervjuerna har bekräftat det som vi såg i vår tidigare sökning i 

Platsbanken, nämligen att det kan skilja sig mellan olika 

säkerhetssamordnares arbetsuppgifter och ansvarsområden. En av 

intervjupersonerna uttryckte det så här:  

 

 “... ska jag vara riktigt krass ska jag jobba med LEH, jag ska 

lämna in en risk- och sårbarhetsanalys, det är det jag ska 

göra, men sen klär man ofta på den här personen med [...] 

allt från dåligt grusat till terror till våldsbejakande 

extremism…”.    (IP2) 

Otydligheten i yrkesrollen kan ses som en del av arbetsmiljön vilket 

utifrån tvåfaktorteorin sett är en hygienfaktor, det skulle då kunna leda 

till en känsla av osäkerhet vilket kan påverka motivationen. Om 

säkerhetssamordnaren har sina grundförutsättningar gällande 

arbetsmiljön uppfyllda kan motivationen vidareutvecklas (Herzberg et 

al. 1993, ss. 113-114). Det krävs att säkerhetssamordnaren har tydliga 

ramar för att öva vilket leder till att bland annat styrning är en 

förutsättning för övningsverksamhet. Säkerhetssamordnaren upplever 

att det delvis hänger på hen själv att engagera andra, skapa förståelse 
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för behovet att öva samt att initiera övning. En av intervjupersonerna 

talar om arbetet med krisberedskap som “en plusmeny” och menar då 

att det i viss mån saknas förståelse för hens arbete i resten av 

verksamheten. En egenskap som har blivit uppenbar är att 

säkerhetssamordnarna själva har ett driv för förankringsarbetet kopplat 

till övning inom organisationen vilket kan påverka motivationen för 

övningsverksamheten i kommunen.  

  

En situation som uppstår med jämna mellanrum i en organisation är att 

personal slutar eller byter arbetsuppgifter, både IP1 och IP4 tar upp 

detta som något som ökar utmaningarna med både övningsprocessen 

och krisberedskap överlag. “[...] det händer ju så mycket under en sån 

här lång planering, det är folk som slutar i sina roller, det är allt möjligt, 

och då måste man liksom gå tillbaka, och knåpa ihop det här för att alla 

ska ha samma bild igen och då kommer man inte framåt [...]” (IP1) och 

“[...] oftast så byts det ju ut lite folk på olika positioner som ingår i en 

krisorganisation kanske och då är det ju viktigt att man, när man har 

bytt ut personal, att man övar och att man får in alla personer i det 

tänket och hur man ska arbeta.” (IP4). Utmaningarna uppstår i och med 

att erfarenheter, kunskap, nätverk internt och externt är personbundna 

och kan då rinna ut i sanden i samband med att personal slutar. Det blir 

en extra stor utmaning när det gäller längre övningar eftersom kunskap 

och förståelse för övningen behöver byggas upp på nytt hos den som 

får ta över arbetsuppgifterna, vilket kan leda till att bland annat 

förberedelser gällande övning kan ta längre tid och att 

säkerhetssamordnaren får nya och fler arbetsuppgifter. Det leder i sin 
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tur till att arbetet med krisberedskap kompliceras ytterligare, samtidigt 

ökar behovet av att öva när ny personal kommer in för att dessa också 

ska förstå tänket och hur arbetet ska gå till. Om det finns en osäkerhet 

kring arbetsuppgifter kan det utifrån tvåfaktorteorin ses som en 

hygienfaktor då osäkerhet kring arbetsgruppens utformning kan bidra 

till en känsla av otrygghet och missnöje vilket kan leda till att det är 

utmanande att uppfylla det som klassificeras som motivationsfaktorer. 

För att se vad som är motiverande hos säkerhetssamordnare kan vi 

genom att applicera tvåfaktorteorin se detta som en ouppfylld 

hygienfaktor. Det tycks dock vägas upp av motivationsfaktorerna 

gällande prestation, ansvar och bekräftelse då arbetet med övningar 

upplevs som spännande och utmanande (Herzberg et al. 1993, s. 115).  

  

Styrning är en grundförutsättning för motivation, med 

överenskommelsen mellan SKL och MSB (2012) samt lagarna LSO (SFS 

2003:778) och LEH (SFS 2006:544) gör säkerhetssamordnarens komplexa 

roll lite tydligare kring vad som faktiskt förväntas gällande 

övningsverksamhet. Under intervjuerna har säkerhetssamordnarna 

tagit upp och diskuterat överenskommelsen mellan SKL och MSB, det 

som intervjupersonerna fokuserade på i denna var hur målsättningen 

för övningsverksamheten är formulerad. En av intervjupersonerna (IP3) 

lyfte att det finns olikheter kring hur kommunerna tolkar 

överenskommelsen. Säkerhetssamordnarens motivation påverkas av 

styrning från andra parter och styrdokument, vilket till exempel IP3 

talar om på följande sätt: “det står ju i lagtexten till exempel att vi ska 

öva, så även ifall det finns ett visst ointresse i en organisation så har 
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man ju ändå [...] minst si och så många gånger på en mandatperiod så 

ska ni göra det här”. Styrningen skapar en grund för goda 

arbetsförhållanden för att bli motiverad till att prestera, vilket i sin tur 

leder till ökad motivation hos säkerhetssamordnaren, då prestation i sig 

ses som en motivationsfaktor. Säkerhetssamordnarens primära roll är 

enligt intervjupersonerna att vara rådande till en högre chef då 

säkerhetssamordnarens status i organisationen inte innebär någon 

beslutande rätt vilket påverkar vilken roll övningsverksamhet får i 

kommunen. Vissa säkerhetssamordnare önskar mer styrning från 

länsstyrelsen och andra menar att de borde uppfattas mer som ett stöd, 

vi kunde se en tydlig skillnad i hur de uttryckte sig kring detta. För att 

säkerhetssamordnaren ska kunna vara motiverad och prestera har detta 

tema för oss resulterat i en insikt om att det behövs ökad styrning för 

att motivationen ska öka ytterligare.  

  

Vi har i vårt empiriska material även upptäckt en osäkerhet kring 

huruvida överenskommelsen mellan SKL och MSB är något som ska 

göras eller bör göras. Överenskommelsens avsnitt om utbildning och 

övning är inte skrivet som bindande, utan kan tolkas som att det är bara 

en målsättning hur ofta man ska öva under en mandatperiod, vilket 

leder till att kommunernas egen tolkningar påverkar deras 

övningsverksamhet och denna kan då kan skilja sig från kommun till 

kommun. IP3 säger så här om det: 

  

“[...] det är ju LEH som ligger till grund för mitt arbete, med 

en viss modifikation eftersom mycket av lagtexten har man 
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träffat överenskommelser om att det gäller eller det gäller 

inte. “Ja, vi vet att det finns en lag som säger så här, men ni 

kan prioritera på de här lagtexterna” säger man ju [...]” 

  

Det har under intervjuerna framkommit att de själva inte övas i sin roll 

som säkerhetssamordnare, något både IP1 och IP2 upplever som en stor 

brist, men samtidigt har de förståelse för varför det ser ut som det gör. 

Flera av dem har tagit upp att de drar många lärdomar och skaffar sig 

erfarenheter av själva planeringsarbetet inför en övning. 

Intervjupersonerna har lyft att det positiva med övningar är att de 

skapar insikter och ger motivation till efterarbetet, till exempel så 

uttrycker IP4 det så här: “En fördel med att öva är ju att jag kan styra en 

övning åt ett visst håll, dit jag vill, vad jag vill uppnå så att säga [...] 

men sedan så att vara övad gör ju kanske också att jag blir bättre i min 

yrkesroll, det kanske gör att jag kan öva andra vid ett senare tillfälle på 

ett bättre sätt.” Vi kommer fördjupa oss i denna aspekt senare i 

diskussionsavsnittet. 

  

Genom att säkerhetssamordnaren får gehör för övningsverksamhet kan 

de driva en agenda som främjar denna inom organisationen och 

därmed kan motivationen till att öva öka. I nästa tema kommer vi att 

beskriva hur gehör för övning kan skapas genom att faktiskt öva samt 

hur det skapas nästan per automatik genom skarpa händelser. 

6.2 Gehör för behov av övning 
Från att ha beskrivit säkerhetssamordnaren roll, styrningen som de har 

att förhålla sig till och hur detta påverkar deras och deras organisations 
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motivation för övning kommer vi här gå djupare in på gehör och hur 

det kan skapas. 

  

Vi har i vårt empiriska material sett ett annat tema som handlar om 

gehör för behovet av övning eller inställning till övning inom 

organisationerna. Intervjupersonerna har alla tagit upp att verkliga 

händelser skapar gehör inom organisationen, men även att gehör kan 

skapas genom att en medvetenhet väcks efter genomförd övning.  

  

“Rent krasst är ju den bistra verkligheten kanske det bästa hjälpmedlet 

man har." (IP1) Är individen/organisationen med om något har det en 

förmåga att väcka en medvetenhet hos människor, och det gäller förstås 

även hos en organisation. Något man får uppleva praktiskt gör att man 

blir på tårna. Förutom att man blir medveten är det även när något 

skarpt händer som individen och organisationen får ett kvitto på om 

förmågan man hade nådde ända fram. Detta skapar i sig en motivation 

för vidare arbete med krisberedskap som syftar framåt till bättre 

förberedelser inför nästa eventuella händelse. En aspekt som uppkom i 

flera intervjuer var den som handlade om hur verksamheten ser ut, är 

det en verksamhet som ofta får hantera händelser kan det ha hjälpt 

organisationen att utveckla en kultur som inbegriper både motivation 

för och medvetenhet kring behov av övning. I kommunal verksamhet 

finns många delar som sällan eller aldrig upplever skarpa händelser, 

detta kan skapa utmaningar på olika sätt. Är det så att man arbetar i en 

organisation där det sällan sker händelser så måste detta engagemang 
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skapas på annat sätt, ett sätt kan då vara genom övning. Som IP3 

uttryckte det:  

  

“Antingen så har man förståelse för behovet och då är det ju 

enkelt, eller så har man inte förståelse för behovet och då får 

man utsättas för någonting, förhoppningsvis då inte en skarp 

händelse och liksom misslyckas utan förhoppningsvis i en 

övning som ändå påvisar brister så att man har, utifrån det 

då, utvärderingen och uppföljningen att ta det steget vidare. 

Det trivsammaste vore ju att det är alternativ ett, att man har 

förståelse för det här, såklart.” 

  

När organisationen övar får de upp ögonen för vad som fungerar samt 

vad som kan förbättras för att öka förmågan att hantera en händelse på 

riktigt. En övning gör även att både individen och organisationen ser 

hur de kan dra nytta av det som övas under en övning, eftersom de då 

får möjlighet att pröva förmågor som behövs under en skarp händelse. 

Att få möjlighet att uppleva detta skapar i sig en motivation för övning. 

Det kan vara så att deltagarna är skeptiska innan en övning, att de ser 

det som ytterligare en börda istället för en möjlighet till förbättring. 

Denna inställning ändras dock ofta efter övning, kopplat till 

motivationsfaktorer tolkar vi detta som bekräftelse på prestation och 

denna bekräftelse leder då till ökad motivation för framåtsyftande 

arbete (Herzberg et al. 1993, s. 114). 
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I vårt material har vi tydligt sett att både skarpa händelser och övningar 

skapar medvetenhet och ökad förståelse, här är vårt resultat 

samstämmigt med Enander et al. (2015) i och med hur just 

kriserfarenhet påverkar individers motivation. Kriserfarenhet (eller 

erfarenheter skaffade genom en övning) har stor effekt när det handlar 

om förståelse, är en med om något förstår en det på ett helt annat sätt 

än om det enbart är något teoretiskt som organisationen diskuterat vid 

ett möte till exempel, det går att “ta på” på ett helt annat sätt. 

  

Detta tema har handlat om gehör och hur det kan skapas genom övning 

eller skarpa händelser som leder till ökad medvetenhet kring behovet 

av övning. Det leder oss in på nästa tema som handlar om vad en 

framgångsrik övning kan innebära.  

6.3 Vad är det som gör en övning framgångsrik? 
I förra avsnittet skrev vi om hur gehör kan skapas inom en organisation 

eller hos en individ. I detta avsnitt kommer vi beskriva det sista temat 

som handlar om vad det är som gör en övning framgångsrik. 

Detta tema har vi skapat utifrån det som vi sett att intervjupersonerna 

alla beskrivit som en bra övning; syftet med övning är att utveckla 

individ och organisation och skapa ett engagemang och motivation för 

att driva frågorna framåt. Vi kommer nedan gå mer in på de olika 

delarna, vissa av delarna utvecklar vi sedan i diskussionsavsnittet. 

  

“Men just att kan få öva och reflektera över olika saker… det 

måste vi göra faktiskt för att någonstans i alla fall kunna se 

vad som krävs till nästa gång när någonting sker i skarpt 
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läge, och just kunna få pröva olika saker både organisation 

och hur man ska agera, så är det ju faktiskt det vi kan göra 

idag, det är att öva.” 

(IP2) 

 

Övning skapar utveckling genom att den utmanar och sätter både 

organisation och individ på prov. Övning är ett sätt att testa i en trygg 

miljö utan att riskera att göra fel vid en skarp händelse. Det är i en 

övning tillåtet att göra misstag, dessa misstag har då potential att leda 

vidare till både en insikt, medvetenhet samt till utveckling. Detta är 

genomgående i vårt material, att övningar är framåtsyftande, men 

också att om man inte övar kan det leda till osäkerhet och en oförmåga 

att agera på rätt sätt vid en skarp händelse. “Det är väl först egentligen 

när det där läget som man har övat för dyker upp som man kan veta 

om man har övat nog.” (IP4) Övning ses alltså av intervjupersonerna 

som ett verktyg att använda för att bli bättre på att hantera framtida 

händelser. Det handlar även om att utveckla förmågan att agera 

tillsammans som en grupp i organisationen, övning syftar således till 

att skapa en lagkänsla och denna lagkänsla främjar organisationens 

arbete såväl i kris som i vardagen. IP5 uttryckte det på följande sätt: 

“Genom att öva hittar man hem [...]” och hen avslutade med att säga att 

“det man inte övar kommer inte fungera när det bränner till heller.”  

  

IP4 tar upp att “[...] det finns ju vissa generella områden som man 

behöver öva jämt, en sådan är ju kanske krisledning [...]”. 

Intervjupersonerna har alla framhållit att korta övningar är viktiga för 
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att öva specifika saker som till exempel uppstarter, lägesrapportering, 

stabsarbete, kommunikation. Sättet att öva på dessa sker oftast genom 

någon form av simuleringsövning där organisationen testar momenten 

på riktigt och ser hur god förmågan är. Om organisationen inför en 

större övning behöver testa delförmågor är detta ett bra sätt, det är 

intervjupersonerna alla överens om. Ett annat sätt att testa förmågor 

inför en större övning är att genomföra seminarieövningar där 

deltagarna får möjlighet att diskutera sina tankar med varandra, dessa 

två övningsformat har alla talat om som bra sätt att öva. De har även 

talat om att stora och långa övningar tar mycket tid och kraft från 

organisationerna. Däremot är de eniga om att det behövs en 

kombination av stora och små övningar för att testa förmågan och 

utvecklas inom organisationerna. IP1 tar upp att stora övningar behövs 

med jämna mellanrum för att kunna öva samverkan och dra lärdomar 

av varandra, men att hen genom mindre övningar kommer närmare 

verksamheten och då får höra hur de resonerar och avslutar med att 

säga att båda behövs. 

En speciell aspekt kring formatet som framkommit är hur korta, 

specifika och effektiva övningar kan öka chanserna att utvärdering och 

efterföljande implementering görs, att de tar reda på erfarenheterna på 

ett effektivt sätt. IP2 uttryckte att “vi övar för lite alltså, det är det jag 

säger egentligen”, detta är något som har genomsyrat empirin, att det 

övas både för sällan och då i för stort format. De menar att med korta 

övningar skulle organisationen och individen kunna se resultat och dra 

lärdomar snabbare. Detta är något som många tagit upp som en 

utmaning idag. Vid stora övningar kan utvärderingen bli komplex, 
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eftersom att det är svårt att reda ut vad som beror på vad, när så många 

olika faktorer samspelar. Det kan, enligt IP1, leda till att organisationen 

accepterar ett problem istället för att gå till botten med det. Inom 

organisationen hoppas man helt enkelt att samma problem inte ska 

uppstå vid en verklig händelse. En annan aspekt kring det här med 

utmaningar efter en övning är att man, som IP2 och IP5 uttrycker det, 

har en “känsla av att nu är övningen klar så jag fortsätter med annat” 

och “vardagen rullar ju på med 75 nya grejer. Det gäller att komma ihåg 

det, det får inte ligga för länge då tappar man det”. I och med att den 

praktiska delen av övningen är slutförd, finns det en risk att man också 

känner sig klar med hela arbetet kring övning. Detta belyser behovet av 

att fokusera på hur motivation kan skapas i just arbetet med 

utvärdering och implementering efter en övning. En förklaring till att 

implementering kanske inte sker kan vara en avsaknad av uppfyllda 

hygienfaktorer samt att motivationsfaktorerna inte heller blir 

tillfredsställda (Herzberg et al. 1993, s. 114). Vi kommer att fördjupa 

resonemanget gällande utvärdering och implementering i 

diskussionsavsnittet. 

  

För att se vad som gör en övning framgångsrik kan vi använda oss av 

modellen över motivationsfaktorer av Enander et al. (2015, s. 5), 

modellen över motivationsfaktorer, och då specifikt organisations- och 

kontextfaktorer och personrelaterade faktorer. Hur framgångsrik en 

övning blir beror på hur arbetsplatsen fungerar och hur väl 

underbyggd inställningen till övning och förståelsen för övningars roll i 

verksamheten. Det kan även ses utifrån hygien- och 
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motivationsfaktorer i och med att det krävs en tydlighet från ledningen 

att övning är prioriterat och därmed inget att tveka kring behovet av 

(Herzberg et al. 1993, s. 116). Dessutom ger det en ökad motivation för 

individen att få bekräftelse genom att öva, både när det går bra och när 

det går mindre bra, båda kan sporra till vidare arbete med utveckling 

av områden som upptäckts under övningen.  

 

I diskussionsavsnittet nedan kommer vi inledningsvis diskutera hur 

säkerhetssamordnarens styrning kan påverka motivationen, därefter 

hur viktigt det är att skapa gehör för övningsverksamheten, 

avslutningsvis diskuteras orsaker till varför utvärdering och 

implementering ibland rinner ut i sanden. Vi kommer genom dessa 

diskussioner vidareutveckla hur övningar skulle kunna bli än mer 

framgångsrika. 

  

7 Diskussion 

7.1 Styrning 
Som en del i förberedelserna inför intervjuerna hade vi läst in oss på 

LSO och LEH men ett styrdokument om överenskommelsen mellan 

SKL och MSB framkom som relevant under intervjuerna. När vi läste in 

oss på överenskommelsen förstod vi det som att det är just en 

målsättning att det ska övas ett visst antal gånger per mandatperiod. Vi 

anser att det kan finnas för- och nackdelar med att det är formulerat 

som en målsättning, eftersom den därmed inte är bindande. Vissa 

kommuner kanske inte har förmågan att uppfylla kvaliteten i 

övningarna vilket skulle kunna vara en rimlig anledning till att öva en 
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gång ordentligt istället för tre halvdana övningar. Men nackdelen som 

vi ser och som kan belysas med tvåfaktorteorin är att det blir en 

otydlighet gällande en grundförutsättning i arbetssituationen om en då 

tolkar det som ett krav eller inte. Ytterligare en nackdel är att 

övningsverksamheten då skulle kunna skilja sig åt mellan 

kommunerna. Det skulle då kunna vara svårare som 

säkerhetssamordnare att få gehör för övningsverksamheten om det inte 

står skrivet som ett krav, då övriga i organisationen inte känner sig 

tvungna att öva. Detta kan då leda till att övningsverksamheten inte blir 

en självklar del i ens arbetsuppgifter. 

 

Genom att formulera tydliga syften inför en övning och kombinera dem 

med de praktiska upplevelserna under och efter en övning kan 

motivation skapas och öka. För att arbeta effektivt med övningar anser 

vi att den ansvariga behöver arbeta med flera angreppssätt samtidigt, 

dels behöver organisationen i sig motiveras, sedan behöver de 

personliga intressena synliggöras och stimuleras för att individen ska se 

nyttan med att öva och arbeta med övningsverksamhet. Detta är en 

viktig del att ha med sig i arbetet med övning, att även om en individ 

har en uppgift att arbeta med betyder det inte att hen finner det 

intressant eller motiverande. Det gäller då att den som leder arbetet 

med övning är uppmärksam på detta, något som kan vara nog så 

komplext i sig. Vi talade under temat “Hur ser säkerhetssamordnaren 

på sin roll“ om hur viktigt det är att samordnaren har ett eget driv och 

engagemang, och därmed en känsla av eget ansvar för krisberedskap 



  

38 
 

och därmed övningsverksamhet för att skapa motivation hos andra 

inom organisationen.  

7.2 Gehör 
Vi kan med stöd i vårt empiriska material se att nyttan med övningar 

behöver vara förankrad innan en övning initieras för att kunna bygga 

upp en motivation för övningsverksamhet i organisationen och hos 

individerna. Detta för att kunna upprätthålla motivationen under hela 

övningen inklusive utvärderings- och implementeringsdelen. För att få 

gehör och även väcka motivationen till att öva, kan mindre övningar på 

enskilda moment såsom överlämningar och skiftbyten fungera som 

ögonöppnare. Dessa korta övningar är också mer effektiva, givande och 

nödvändiga för organisationen, inte bara som en inledning till en 

eventuell större övning. Detta skulle kunna upprätthålla motivationen 

till att arbeta med implementering från övningen, eftersom både 

organisationen och individen får bekräftelse direkt. I Jämtland har det 

genomförts ett flertal större kommunöverskridande krisövningar de 

senaste åren. Dessa övningar skulle kunna ha påverkat hur 

övningsverksamheten ser ut i länet och specifikt hur motivationen till 

att öva framöver ser ut. En fördel för säkerhetssamordnare i Jämtland 

skulle därför kunna vara att de lättare kan få gehör gällande 

övningsverksamhet. Genom att förankra hur övningen ska genomföras 

och vilket syfte den har skulle övningar kunna bli mer effektiva både 

för individen och organisationen. Om en övning blir för komplex kan 

det vara utmanande att få gehör för den eftersom det blir svårt för 

individen att sätta sig in i något som för den låter osannolikt. Det kan 
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även leda till att det kan vara svårt att få resurser och avsätta pengar till 

övningen om det saknas förståelse för det som ska övas. 

7.3 Utvärdering och implementering 
Något som vi anser vara en faktor som påverkar utvärderings- och 

implementeringsdelen av övningar är att en vill avsluta och känna sig 

färdig med saker. Genom att dela upp övningen skulle motivationen 

vid längre övningar eventuellt kunna ökas i och med att man då kan se 

övningen som i två delar. Övningen kan då ses som en fas som avslutas 

och utvärdering och implementering skulle kunna bli en egen del som 

påbörjas och avslutas separat från själva övningen. Vi anser att den här 

uppdelningen skulle kunna skapa motivation till att avsluta 

arbetsuppgifter som en övning kan generera.  

  

Större fokus bör läggas på att implementera de lärdomar 

organisationen har fått genom övningar och skarpa händelser för att 

undvika att arbetsuppgifterna går ut på att konstant släcka bränder. För 

att motivationen för utvärderings- och implementeringsdelen ska 

kunna öka behöver säkerhetssamordnarens grundförutsättningar vara 

stabila. Det finns en uppenbar risk att man inom organisationen börjar 

acceptera de problem och brister som har identifierats genom övning. 

Detta kan då leda till att utveckling uteblir och övningen har därmed 

endast påverkat organisationen och individen med en känsla. 

Anledningen till att individen endast tar med sig en känsla av 

subjektiva upplevelser från en övning kan bero på att hen känner sig 

färdig med den efter att de praktiska momenten av övningen är 

slutförda. Det kan i sin tur leda till att utvärderings- och 
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implementeringsdelen av övningen inte genomförs, eftersom känslan 

av att övningen är slutförd uppkommer innan arbetet med utvärdering 

ens har kommit igång.  

  

Svårigheter gällande just implementering av de erfarenheter som en 

övning eller skarp händelse har resulterat i kan också upplevas som 

komplexa. De upplevs som komplexa eftersom det kan vara utmanande 

att reda ut vem som ansvarar för vad inom en organisation eller att det 

är många faktorer som behöver samspela och man går därför inte till 

botten med de svagheter som har identifierats under övningen. För att 

lyckas med utvärderings- och implementeringsdelen behöver 

motivationsfaktorer gällande den typen av arbetsuppgifter identifieras 

tidigt för att se till att övningen uppnår maximal nytta för både 

individen och organisationen.  

  

Genom att öva skapas förståelse för vad som behöver förbättras, både 

styrkor och svagheter synliggörs och därmed kan organisationen och 

individen motiveras till att arbeta vidare med att stärka 

krisberedskapen. Detta kan leda till personlig utveckling som i sin tur 

skulle kunna bidra till att organisationen utvecklas. Den primära 

anledningen till att öva är just att bli bättre, vilket i sig låter självklart 

men vi anser det relevant att lyfta eftersom utvärderingen är något som 

kan komma att falla i glömska eller att bortprioriteras. Varför är det så? 

Det kan, som vi tidigare diskuterat, vara utmanande att upprätthålla en 

uthållighet att arbeta vidare efter övningen. Därför anser vi att det 

skulle behövas läggas större vikt vid just utvärdering och framförallt att 
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det som framkommer i utvärderingen ska implementeras i 

organisationen. För varför ska en organisation övas igen om det 

föregående inte är åtgärdat? När förbättringarna från övningen har 

implementeras bör det övas igen. När detta då övas är det relevant att 

överväga vilken typ av övningsform som ska användas, tidigare 

nämndes seminarieövningar och simuleringsövningar vilka är två typer 

av övningar som passar en viss typ av syften, för att öva just det som 

organisationen eller individerna avser.  

  

Det kan vara lätt att tänka att det endast är det praktiska 

övningsmoment som är både mål och syfte med övningsverksamhet. Vi 

vill därför här poängtera att övningsverksamhet är en process och 

genom att se hela övningen som en lärandeprocess kan individer och 

organisation under hela arbetets gång dra lärdomar för att i framtiden 

kunna hantera oförutsägbara händelser bättre. 

7.4 Slutsats 

Genom korta övningar och förbättrat arbete kring utvärdering och 

implementering kan motivationen för krisberedskap stimuleras och på 

så vis kan kommuner och säkerhetssamordnare vara bättre förberedda 

om krisen eller kriget kommer.  

För att forska vidare på hur motivationen kring övningar kan se ut 

skulle medarbetare till säkerhetssamordnare kunna inkluderas i det 

empiriska materialet för att skapa en bredare förståelse för hur 

ledningen och arbetarna upplever motivation till att arbeta mot det 

oförutsägbara. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Tema: Bakgrund - erfarenheter av övning 

 

Frågor: 

Vad tänker du när vi säger ordet övning?  

Följdfrågor om personen inte pratar så mycket: 

Är det en speciell sorts övning (skrivbords-, fullskale- eller annan sort)?  

Har du deltagit i någon övning? Eller har du arrangerat någon övning?  

Hur förberedde du dig inför övningen? 

 

Tema: Inställning till övning 

Frågor: 

Vad tycker du är roligt med övning? 

Följdfrågor om personen inte pratar så mycket: 

Finns det något som har större betydelse än något annat? 

Finns det något som är tråkigt med övning?  

Hur skulle du vilja att det var? 

 

Hur känns det efteråt?  

Följdfrågor om personen inte pratar så mycket: 

Hur pratar ni i arbetsgruppen om övningen efter? 

Vad händer efter övning? Hur arbetar ni, vad förändras?  

 

Tema: Motivation till övning 

 

Frågor: 

När det gäller övning, vad är det som sporrar dig? 

Följdfrågor om personen inte pratar så mycket: 

Varför övar ni? Vad är poängen med övning? 

Vad är dåligt med övningar? Vad är bra med övningar? 

 

Tema: Yttre ramar 
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Frågor: 

Hur mycket styr du själv över arbetet med övning?  

Följdfrågor om personen inte pratar så mycket: 

Hur styrs ditt arbete av dokument, lagar och förordningar? Vilka är 

dessa? 

Finns det andra dokument som vägleder dig i ditt arbete? Vilka och 

hur? 

 

Hur ser du på vad samverkan är? 

Följdfrågor om personen inte pratar så mycket: 

Hur fungerar den? Vad fungerar bra/dåligt? 

 

Intervjupersonens personliga bakgrund 

 

Vad har du gjort innan din tjänst du arbetar på nu?  

Hur ser din arbetsgrupp ut, vilka är dina kollegor? 

 

Några följdfrågor till intervjupersonens svar: 

Berätta vidare? 

Hur menar du då? 

Vad betyder det att…? Vad innebär det? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

 

Vi heter Fredrik Ekstrand och Maria Ståhle och vi läser tredje året på 

Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. 

Som avslutande del i utbildningen ingår att skriva en C-uppsats i 

sociologi. 

 

Uppsatsens syfte är att bredda förståelsen för hur säkerhetssamordnare 

upplever övningar. Detta vill vi göra genom att ta reda på hur 

inställningen till och motivationen för övningar kan påverka 

samordnares upplevelser. Vi hoppas kunna belysa vilka delar i 

övningar som av säkerhetssamordnare upplevs ha betydelse. På längre 

sikt skulle detta kunna leda till utvecklade och effektivare övningar.  

 

Ditt deltagande i vår uppsats innebär en intervju, antingen som ett 

fysiskt möte eller över telefon, på cirka 45-60 minuter. Under intervjun 

kommer vi att ställa frågor om hur du upplever krisövningar, särskilt 

vad som motiverar dig i ditt arbete med övningar. Hela intervjun 

kommer att spelas in för att underlätta transkriberingen. Därefter tolkas 

och analyseras den sedan av oss. Efter det att uppsatsen är godkänd 

kommer ljudfilen att raderas. Det är endast vi, Fredrik och Maria, som 

kommer ha tillgång till ljudfilen och denna intervju behandlas 

konfidentiellt och dina uppgifter kommer att avidentifieras i uppsatsen.  

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

 

Hälsningar, 

Fredrik & Maria 

Fredrik Ekstrand   Maria Ståhle 

frek1502@student.miun.se   mast1303@student.miun.se 

073 67 88 357    073 994 28 33 

 

Handledare: 

Mikael Linnell 

mikael.linnell@miun.se 

010 142 88 15  

mailto:frek1502@student.miun.se
mailto:mast1303@student.miun.se
mailto:mikael.linnell@miun.se
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Bilaga 3 
 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 

bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande 

är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i 

studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i 

denna intervjustudie som handlar om säkerhetssamordnares 

upplevelser av övningar. 

 

 

Namnunderskrift deltagare  Ort/Datum/År 

 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

Namnunderskrift studenter  Ort/Datum/År 
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