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Syftet med denna underökning är att belysa hur arbetet med skolans kris- och 
katastrofhanteringsplan bedrivs på medelstor F-9 skola i Mellansverige. 
- Hur resonerar skolpersonal om det regelverk som styr krishanteringsplanen, samt 
hur denna arbetats fram och hur arbetet med planen bedrivs idag, hur kunskap om 
krishantering sprids till personal, samt hur personal tycker att krishanteringen på 
skolan fungerar. 
 
Undersökningen är kvalitativ och genomförd med semistrukturerade personliga 
intervjuer kompletterade med litteraturstudier. 
 
Den undersökta skolans krishanteringsplan utarbetades för ca åtta år sedan. Få av 
skolans nuvarande krisgrupp var med i upprättandet av planen. Tanken är att den 
ska revideras årligen. Dock visade det sig vid undersökningen att det var två år sedan 
sist. Skolan har varit förskonad från större tillbud vilket kan vara en av orsakerna till 
att frågan inte aktualiserats. Det kan även bero på vissa oklarheter kring ansvar för 
uppdatering, revidering osv. Ingen av de intervjuade lärarna har fått någon 
utbildning i kris- och katastrofhantering, varken under lärarutbildningen eller 
senare. Under intervjuerna framkom önskemål från samtlig personal att lyfta denna 
fråga mer och att få utbildning och övning för att bättre kunna bemöta elever i kris. 
Några av lärarna har erfarenhet av krishantering då en elev på skolan dog. Trots att 
de då saknade utbildning upplevde de ändå att de kunde klara av situationen, mycket 
tack vare stöd från kyrkan. 
 
De regelverk som styr skolans arbete med krishanteringsplanen är huvudsakligen 
Arbetsmiljölagen och de föreskrifter som hör till denna. Tillkomsten av 
handlingsplaner för kris- och katastrofhantering i skolan är i första hand inte 
reglerade i lagtext utan har tillkommit utifrån den kunskap som byggts upp efter de 
större kriser och katastrofer som skett inom de senaste tjugo åren. Skolan bär ett 
särskilt ansvar vid kriser och katastrofer genom att man möter så många elever och 
har ett ansvar för deras kunskapsinhämtning. Genom en väl fungerande 
krisorganisation kan skolan förbereda sig och på så sätt vara ”efterklok på förhand”. 
 
 
Nyckelord: Krishantering, skola, krisplan, handlingsplan, regelverk 
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1 INLEDNING 
Under avslutningsveckan till min egen student hände det fruktansvärda. Två 
skolkamrater var i full färd med att spela in ett filmbidrag till skolans filmfestival. I en 
scen skulle den ene cykla ned i ån som flyter genom den stad där jag gick i gymnasiet. 
För att inte cykeln skulle sjunka ned till bottnen hade den cyklande killen bundit fast 
sig i ett snöre till cykeln. Katastrofen blev ett faktum då undervattensströmmarna 
drog ned både honom och cykeln till botten. Hans liv gick inte att rädda och 
avslutningsveckan tog en oväntad vändning, från glädje till sorg. 
 
Med detta som bakgrund har mitt intresse för krishantering i skolan vuxit fram.  
Vilket förhållningssätt skall jag som lärare ha den dagen då jag själv ställs inför en 
traumatisk händelse? Vilka regelverk och handlingsplaner reglerar detta?  Då kris- 
och katastrofhantering inte ingått som någon kurs under min lärarutbildning och då 
jag anser att det är en kunskap som är viktig för varje lärare så avser jag att fördjupa 
mina kunskaper för att bli bättre rustad i min roll som lärare. 
 
I de flesta skolor inträffar varje termin något dödsfall på grund av olyckshändelse, 
självmord eller svår sjukdom. Det kan avse personal, elev eller elevs familj (Dyregrov, 
2006: 5). En ökad krismedvetenhet har vuxit fram de senaste tjugo åren till följd av 
de större olyckor och katastrofer som hänt. Bussolyckan i Norge 1988, då 12 elever 
och fyra vuxna omkom under en skolresa, blev den första i raden av flera allvarliga 
händelser som uppmärksammat behovet av krishantering och samordning av 
samhällets resurser (Jonsson, Hagström 1990). År 1994 förliste M/S Estonia där 552 
svenskar fanns ombord, av dessa omkom 501. År 1998 inträffade brandkatastrofen i 
Göteborg då 63 ungdomar miste livet (SoS 2001). År 2004 drabbades Indiska 
oceanen av tsunamin, över 250 000 människor dog, av dessa var 543 svenskar och 
över 1500 svenskar skadades. Dessa händelser har indirekt och direkt berört väldigt 
många barn och ungdomar och därmed skolor och andra arbetsplatser i Sverige.    
 
Med tanke på att skolan rör ett stort antal elever befinner den sig i en särställning i 
samband med katastrofer. Idag har det därför införts psykosociala beredskapsplaner 
på de flesta skolor och arbetsplatser. Atle Dyregrov belyser att beredskapsplaner är 
viktiga även vid fall då bara en elev drabbas, då även en sådan händelse kan orsaka 
chockvågor som påverkar hela skolans vardag (Dyregrov 2006: 6-7).  
 
Det är vanligt att elever får problem med skolarbetet efter en traumatisk händelse och 
dessa problem kan ofta bestå under lång tid. I samband med en närståendes död kan 
det dröja ett till två år innan arbetskapaciteten återgår till normal nivå. Vid 
traumatiska situationer påverkas minne och koncentrationsförmåga som är centrala 
funktioner för inlärning. Efter discoteksbranden i Göteborg uppgav till exempel 60 % 
av eleverna att de fick sämre betyg och ungefär en fjärdedel av eleverna tvingades gå 
om en årskurs eller sluta skolan till följd av den traumatiska reaktionen. Skolan 
måste därför se till att elever som uppvisar problem till följd av en krisupplevelse får 
den hjälp de behöver (Dyregrov 2006: 16-21). 
 
Utifrån dessa erfarenheter är det angeläget för skolan och enskild skolpersonal att få 
en ökad kunskap och förståelse för hur viktigt det är med en fungerande kris- och 
katastrofberedskap. Det handlar om ”att vara efterklok på förhand”.   
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna underökning är att belysa hur arbetet med skolans kris- och 
katastrofhanteringsplan bedrivs på en medelstor F-9 skola i Mellansverige. 
- Hur resonerar skolpersonal om det regelverk som styr krishanteringsplanen, samt 
hur denna arbetats fram och hur arbetet med planen bedrivs idag? 
- Hur resonerar skolpersonal om hur kunskap om krishantering sprids till personal?  
- Hur tycker skolpersonalen att krishanteringen på skolan fungerar? 

1.2 Definition Kris- och katastrofstöd 
Kris. Ett kristillstånd inträffar när man råkar ut för en händelse där ens tidigare 
erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt 
bemästra den aktuella situationen. Det är viktigt att veta vad den utlösande 
situationen är. Det kan t.ex. vara plötsliga och oväntade svåra yttre påfrestningar, 
som en nära anhörigs död mm. Dessa reaktioner som är utlösta av klara yttre skäl 
kallar vi traumatiska kriser (Cullberg 1983: 14). 
 
Krisstöd. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd 
avser krisstöd det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i 
samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som 
kan utlösa krisreaktioner (AFS 1999: 7).   

1.3 Disposition 
Uppsatsen presenteras utifrån följande disposition. Kapitel 1 innehåller en kort 
inledning följd av syfte och frågeställningar. Här finns även några centrala 
defintioner. I kapitel 2 behandlas bakgrunden utifrån tidigare forskning samt 
regelverk som styr skolans arbete. Metoden utgör kapitel 3, där redogörs för 
forskningsstrategi, insamlingsmetod, urval, tillvägagångssätt, metodproblem, 
reliabilitet, validitet samt forskningsetisk hänsyn. Intervjuresultatet presenteras 
tematiserat i kapitel 4. Kapitel 5 innehåller analys av resultatet och slutligen, i kapitel 
6 redogörs för diskussion.  Som bilaga följer skolans Kris- och 
katastrofhanteringsplan samt intervjuguider. 
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2 BAKGRUND  
I den lagtext jag tagit del av har jag inte funnit så mycket skrivet specifikt om 
upprättande/skyldighet att ha krishanteringsplaner i skolan. Däremot finns det visst 
stöd utifrån Arbetsmiljölagen avseende skyldighet att upprätta handlingsplaner. Det 
finns annan litteratur som berör ämnet. På detta område är Atle Dyregov en av 
världens främsta specialister. Han är klinisk psykolog, verksam i Bergen, Norge och 
är specialist inom psykosociala insatser vid katastrofer. Många andra hänvisar till 
hans litteratur och därför dominerar han även teorin i denna uppsats. Jag har även 
tagit del av; Cullberg, Birkehorn med flera. Genom detta arbete har jag sett att det 
främst tycks vara erfarenheter från större olyckor och kriser som genererat en ökad 
förståelse för betydelsen av att i förväg, genom god planering, vara förberedd på det 
oförutsägbara.  

2.1 Varför kris- och katastrofhanteringsplaner? 
I en krissituation är det nödvändigt att snabbt skapa ordning. Därför är det viktigt för 
skolan att ha en krisplan där det framgår hur personalen ska agera vid olika 
krishändelser. En krisledningsgrupp bör också finnas för att organisera arbetet 
(Skolverket 2000). 
 
Skolan lyder som arbetsplats under Arbetsmiljölagen (AML 1977: 1160), som 
specificerat anger krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. Lagens syfte är att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Lagens 
tillämpningsområde omfattar allt arbete. I AML finns särskilda föreskrifter om 
elevskyddsombud (AML kap 6, 17–18 §§). Även elever vid alla skolor omfattas i 
huvudsak av arbetsmiljölagen. Lagen gäller allt praktiskt och teoretiskt arbete som 
eleverna utför. 
 
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. 
Arbetsskador skall utredas, risker i verksamheten skall fortlöpande kartläggas och 
åtgärder som föranleds av detta vidtas. Åtgärder som inte omedelbart kan vidtas skall 
tidsplanernas. Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver 
dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid 
upprättas (AML kap3 § 2). Arbetsgivaren skall vidare svara för att det finns den 
företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Arbetsgivaren ska se till att 
arbetstagare har den utbildning som behövs och vet vad han ska iaktta för att undgå 
risker i arbetet. 
 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999: 
7) skall chefer och arbetsledande personal ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för 
att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt. Utöver beredskap för första 
hjälpen är det värdefullt att även ha beredskap och kunna tillgodose det behov av 
psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos arbetstagare som på olika 
sätt drabbas av akuta kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser (AFS 1999: 7). 
 
Enligt (AFS 1999: 7) skall det 

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och 
krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. 
Vid planeringen skall de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan. 
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Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är 
organiserat på arbetsstället.  
De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.  

 
Föreskrifterna gäller för all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen. För skolan 
ingår även att kartlägga de risker som finns under raster. Att ordna beredskap och 
rutiner för första hjälpen och krisstöd på arbetsstället kan ses som en naturlig del av 
arbetsgivarens internkontroll av arbetsmiljön. Återkommande information och 
övningar behövs. Det är viktigt att inom organisationen kunna garantera kvalité och 
anpassning till ändrade förhållanden. Det är viktigt att inom skolan informera även 
elever/studerande om hur första hjälpen och krisstödet är organiserat. Det är också 
viktigt vikarier inte glöms bort i sammanhanget (AFS 1999: 7). 
 
Enligt Arbetsmiljölagen har skyddsombud en särskild roll i arbetsmiljöarbetet. De 
skall företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en 
tillfredsställande arbetsmiljö.  
Skyddsombud skall medverka vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. § 2a 
.Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får den 
utbildning som krävs för uppdraget (AML 1977: 1160). 
 
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001: 1) utvecklar och 
preciserar hur arbetsgivaren skall gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar inom 
Arbetsmiljölagen. Enligt föreskriften skall arbetsgivaren fördela uppgifter i 
verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra 
arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare skall det tillses att de som får uppgifter 
är tillräckligt många och att de har de befogenheter, kunskaper och resurser som 
behövs. Om det finns fler än tio arbetstagare på verksamheten skall 
uppgiftsfördelningen dokumenteras skriftligt. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt 
ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats.  
 
Det är väsentligt att arbetstagaren får klart för sig vilka risker som finns med de egna 
arbetsuppgifterna och vad som skall göras för att undvika ohälsa och olycksfall. Det 
är också väsentligt att känna till andra risker som arbetstagaren kan komma i kontakt 
med i arbetet (AFS 2001: 1). 
 
Företagshälsovården har en viktig roll i den psykologiska och sociala 
katastrofberedskapen. Företagshälsovården kan till exempel i förebyggande syfte föra 
ut kunskap om normala krisreaktioner och krisbemötande. Detta ökar beredskapen 
inom respektive organisation. (Socialstyrelsen 1991: 2) Företagshälsovården skall 
kunna utnyttjas av både arbetsgivare och arbetstagare. Det är lämpligt att den anlitas 
som en sammanhållen resurs och inte enbart till enstaka tjänster. Därmed säkras 
kontinuitet och en allsidig bedömning av arbetsmiljöförhållandena. 
Företagshälsovårdens expertkunskap är ofta nödvändig både när det gäller att 
undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna och när det gäller att föreslå 
åtgärder och medverka vid genomförandet (AFS 2001: 1).  
 
Om en kris eller katastrof drabbar skolan bär skolan ett särskilt ansvar att bearbeta 
och hantera den då bland annat lärarna stöter på problem i att, på ett godtagbart sätt 
undervisa sina elever. Eleverna drabbas så att de kan få problem med att bedriva 
godtagbart goda studier. Genom en krisorganisation och en krishanteringsplan kan 
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skolan förbereda sig inför mötet med en svår situation (Andersson & Ingemarsson 
1994: 15). Vidare kan omfattningen av en kris begränsas genom att kris- och 
katastrofhaneringsplanen är väl känd hos skolans personal samt om den är anpassad 
för lokala förhållanden. Planen ska fördela ansvar och roller samt ge personalen 
konkreta handlingsalternativ (Raundalen & Schultz 2007: 226). Enligt Dyregrov 
befinner sig skolan i en särställning genom den har kontakt med ett stort antal elever. 
Lärare räknas då, enligt Dyregrov, som psykosocial stödpersonal då de är personer 
med ansvarsuppgifter i det konkreta stödarbetet. Lärarna behöver därför ha kunskap 
om katastrofarbetets organisation. De bör också ha kunskap om organisatoriska 
problem i krisarbetet. God planering motverkar ofta de vanligaste problemen. Det är 
viktigt att upprätta planer för psykosocialt hjälparbete med tydlig ansvarsfördelning 
för åtgärder som kan vidtas före en katastrof. Enligt Dyregrov borde det finnas 
resursgrupper som kan bistå lärare om en krissituation skulle uppstå. Lokala resurser 
måste vara väl koordinerade. En väl organiserad samordning av olika katastrofplaner 
tryggar en bättre kommunikation och bättre hjälpinsatser när en olycka väl är 
framme (Dyregrov, 2002: 53-54, 194). 
 
Enligt Dyregrov utvecklas beredskapen medan planen framarbetas och formas. 
Genom att lokalt konkret prata om risksituationer, resurser mm, utvecklar 
personalen samtidigt förståelse för beredskapens värde. När en beredskapsplan har 
utformats ska den hållas vid liv (Dyregrov, 2006: 65). Planen bör innehålla 
övningsstrategier. Eftersom personalen måste få lära sig vilka reaktioner de kan 
vänta sig då de ska arbeta under extrem stress är det av stor betydelse att 
krishanteringsplanen kompletteras med övningar (Andersson, Tedfeldt & Larsson, 
2000: 84). Det är även viktigt att det finns personer som ansvarar för att ta del av 
forskning och nya kunskaper på krisområdet och som ser till att dessa tillförs planen 
eller finns bland planens referenslitteratur. Vid skolor är det en fördel att utse en 
kris- eller beredskapsgrupp med ansvar för informationsspridning och uppdatering 
av beredskapsplanen. Där beredskapsplaner saknas eller har brister kan en sådan 
grupp ansvara för att utveckla beredskapen. Beredskapsplanen handlar om att ”vara 
efterklok på förhand”.  Skolledare har en viktig roll i att motivera sin personal att 
delta i framarbetandet och vidareutvecklandet av skolans beredskapsplan (Dyregrov, 
2006: 64-65). 
 
I skolans beredskapsplan ska det framgå tydligt hur information ska hämtas in och 
förmedlas. Planen bör, förutom ansvarsfördelning, även innehålla planer för 
underrättelserutiner samt hur information kan förmedlas via skolans webbplats mm. 
Flera skolor har lagt upp sin beredskapsplan på webbsidan. Länkar till andra former 
av stöd och information kan också läggas där (Dyregrov, 2006: 48).   
 
Då lärarna ofta är engagerade i sina elever gör de många gånger sitt yttersta för att 
hjälpa och stötta sina elever. När en elev drabbas av en kris är det lätt att identifiera 
sig så starkt att man riskerar att bli för involverad. Kriser som drabbar skolan leder 
ofta till starka reaktioner hos enskilda lärare, ibland hela kollegiet. Därför är det 
viktigt att beredskapsplanen även innehåller åtgärder som stöttar den egna 
personalen (Dyregrov, 2006: 21). 

2.2 Hur arbetar man fram en kris- och katastrofhanteringsplan? 
Enligt Dyregrov bör den kris- eller beredskapsgrupp, med ansvar för 
informationsspridning och uppdatering av beredskapsplanen, bestå av t.ex. följande 
personer: två lärare, en skolkurator eller rådgivare, en skolsköterska eller annan 
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representant från skolhälsovården, skolans rektor eller dennes ställföreträdare. Där 
beredskapsplaner saknas eller har brister kan en sådan grupp ansvara för att utveckla 
beredskapen (Dyregrov, 2006: 66). I framarbetandet av kris- och 
katastrofhanteringsplanen har krisgruppen bland annat följande uppgifter:  
 
- Identifiera möjliga krissituationer, utarbeta planer för hur de ska hanteras. 

Gruppen ska även uppmärksamma svaga punkter i den befintliga planen. 
- Uppdatera adress- och telefonlista till elevernas närmaste anhöriga. 
- Utveckla åtgärdsplaner och övningsprogram.  
- Etablera kontakt med BUP, externa psykologer samt präst. 
- Anordna seminarier för hela personalen. 
- Förbereda/utbilda de anställda på egna reaktioner, så att de kan få ett realistiskt 

förhållande till sin egen insats.  
- Se till att lärarna har tillgång till litteratur i ämnet. 
- Se till att det finns informationsbroschyrer med vanliga reaktioner och råd, som 

kan delas ut. 
- Ta del av andra skolors erfarenheter, se till att kollegor får del av informationen.  
- Eventuellt samordna beredskapsplanen med grannskolor, så att extrahjälp vid 

behov kan tillkallas (Dyregrov, 2006: 66). 
 

I beredskapsarbetet är företagshälsovården en resurs som kan anlitas för både 
riskbedömning, utbildning och planering av åtgärder vid första hjälpen och krisstöd. 
Den kan ofta ge konkret hjälp, och när det behövs professionella insatser. Inom 
skolan kan även skolhälsovården anlitas. I beredskapsplanen är det viktigt att alla i 
organisationen känner till vem som gör vad och vad som förväntas av var och en. 
Rutinerna bör även innehålla överenskommelser som gjorts angående 
”specialistinsatser”, till exempel företagshälsovård, POSOM eller annan organisation 
(AFS 1999: 7). POSOM, en förkortning för Psykiskt och socialt omhändertagande,  är 
en grupp inom kommunen avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala 
omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid stor olycka eller katastrof 
(SoS 2002: 36). 
 
I Krisberedskapsmyndighetens utbildningsserie (KBM 2004: 1) lyfts trossamfundens 
kunnande och engagemang fram. Regeringen betonar, enligt KBM, att detta ska tas 
till vara avseende själavård, krishantering, barn- och ungdomsarbete samt social 
omvårdnad. Människor söker sig ofta till kyrkan i händelse av kris och katastrof för 
att få stöd och svar på svåra frågor (KBM 2004: 1: 7). Trossamfundens lokaler kan 
även fungera som en tyst plats där människor kan få samla tankarna. Religiösa 
ceremonier och symboler kan hjälpa till att skapa trygghet i kaoset (KBM 2004: 1:17). 
 
Medierna har en viktig roll vid kriser och katastrofer. De kan, enligt Dyregrov, ses 
både som medpart och motpart. De fyller en roll som informationsspridare, men 
utgör också en risk för enskilda, då dessa inte kan överblicka de långsiktiga 
konsekvenser det kan innebära att framträda i media. Därför är det nödvändigt med 
tydliga gränser för media i händelse av kris. Barn och föräldrar bör förberedas på vad 
ett framträdande i media kan innebära. Det kan vara värdefullt för en skola att ordna 
med praktisk mediaträning för anställda som ska ta hand om informationen vid en 
kris (Dyregrov, 2006: 51). 
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2.3 När det händer 
Psykiskt och socialt omhändertagande innebär i det akuta skedet att skapa trygghet 
och ge omsorg. Den/de drabbade ska skyddas från ytterligare hot och ges ett 
medmänskligt omhändertagande. När tryggheten är säkrad ska möjlighet ges att dela 
med sig av sina upplevelser. Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av 
stor betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida 
sjukdomstillstånd (AFS 1999: 7). Vid en kris eller katastrof är målet för skolans 
krisorganisation att ”se till att alla drabbade och berörda får ett psykiskt, fysiskt och 
socialt omhändertagande, som ryms inom skolans verksamhet eller tillse att annan 
ger detta” (Andersson & Ingemarsson, 1994: 27) . 
 
För att lättare kunna känna igen och bemöta människor i kris är det, enligt Thore 
Persson, lektor i social metodik, viktigt med kunskaper om vilka försvar krisdrabbade 
använder sig av. Kännedom om hur kriser uppstår och hur krisförlopp kan se ut kan 
också vara bra att känna till. Kunskapen bidrar till ökad säkerhet i det personliga 
agerandet, men samtidigt varnar Persson, för att det kan skapas en överdriven tilltro 
till kunskapens betydelse. Han menar att det är först när kunskapen djupnar till 
insikt och mognar till medvetenhet som den kan omsättas till handling (Persson, 
1995: 53, 54).  
 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd, är det vid 
allvarliga händelser mycket viktigt att ge tydlig och saklig information, då människan 
har en tendens att fylla ut det hon inte vet med fantasins hjälp. Det är därför viktigt 
att information om allvarliga händelser ges kontinuerligt till samtliga berörda. Att 
samla alla berörda så snart som möjligt efter en allvarlig händelse ger möjlighet att 
komplettera information. Här finns också möjlighet att informera om vanliga 
stressreaktioner i samband med kris. De är viktigt att även de som av olika 
anledningar är frånvarande nås av informationen. För att kunna nå de anhöriga till 
en skadad samt för att samla personal med flera är det bra om det på arbetsplatsen 
finns tillgång till en lista med aktuella telefonnummer under dagtid (AFS 1999: 7). 
 
Om händelsen inträffat utanför skoltid är det viktigt att skolledningen snabbt 
informerar skolans krisgrupp. Därefter underrättas klassföreståndaren och övrig 
personal om det inträffade. Så snart som möjligt bör kontakt tas med hemmet så att 
skolan får vetskap om hur mycket information föräldrarna tillåter skolan meddela 
klassen (Nordblom & Magnusson Rahm, 2002: 14).  Även lärarkollegiet behöver få 
tillgång fakta som gör det möjligt för dem att stävja eventuell ryktesspridning. Vidare 
är det viktigt att gå igenom hur dagen ska läggas upp utifrån det inträffade (Dyregrov, 
2002: 196) 
 
Vid plötsliga, oväntade eller andra kriser som berör många elever är det bra och 
lämpligt att genomföra strukturerade klassrumssamtal (psykologisk debriefing). 
Syftet med dessa är att klarlägga vad som hänt. Ge eleverna möjlighet att dela med sig 
av sina reaktioner samt att normalisera dessa genom att gå igenom vanliga 
krisreaktioner. Ett annat syfte är att hjälpa eleverna att stötta varandra. Samtalet kan 
ta upp till ett par timmar. Man bör undvika pauser förutom för de yngsta eleverna. 
Samtalen bör ledas av två lärare vilka helst ska vara kända för eleverna. Samtalen bör 
struktureras enligt följande: Introduktion, fakta, tankar, reaktioner, information och 
avslutning (Dyregrov, 2006: 31). Det är inte ovanligt att elever även vill bearbeta sin 
sorg tillsammans även efter skoltid. Många uppskattar att kunna slappna av 
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tillsammans och enligt Ekvik visar erfarenheter att ett till exempel ett öppet 
ungdomsrum i församlingshemmet är en bra mötesplats (Ekvik, 1991: 17). 
 
Det som är viktigast för eleverna under de omedelbara insatserna är att de omges av 
omsorg, värme och trygghet och att de får information om vad som hänt och vad som 
kommer att ske framöver Samma dag som händelsen inträffar bör man vara försiktig 
med att tvinga eleverna att gå igenom den i detalj. Det bör istället ske inom loppet av 
följande vecka (Dyregrov, 2006: 29, 31). 

2.4 Vad händer efter en kris/katastrof 
Om katastrofen drabbar skolan genom att elever och/eller lärare har omkommit, eller 
genom att elever har mist sina föräldrar, ska detta uppmärksammas och markeras i 
skolan. Detta kan till exempel ske genom att arrangera en minnesstund. Den bör 
utformas av lärarkollegiet eller av någon från skolledningen i samarbete med 
klassföreståndaren. Eftersom det kan bli aktuellt att genomföra en minnesstund med 
kort varsel, är det att rekommendera att skolan har en färdig plan för hur en sådan 
kan arrangeras. Kyrkan kan vara till stor hjälp i detta sammanhang. Det kan vara av 
stor betydelse för eleverna att få delta i arrangerandet av minnesstunden (Dyregrov, 
2002: 207).  
 
Stödarbete kan indelas i psykosocial akuthjälp och långtidsintervention. Efter en 
katastrof återupprättas barns trygghet bäst om man kan skapa kontinuitet i deras 
dagliga rutiner och livsföring. Det är viktigt med snabb återgång till skola, daghem 
och fritidsaktiviteter. Så snart som möjligt bör barnen få tillfälle att gå igenom det 
som hänt, så att eventuella missuppfattningar kan klaras upp och eleverna får en 
bättre förståelse av händelseförloppet. Aktuell fakta ska förmedlas till eleverna, och 
de bör även uppmuntras till kontakt med sina kamrater. Dyregrov menar att den 
bästa hjälpen i katastrofsituationer kommer från familjen, vännerna, arbetsplatsen 
och samhället (hälso- och sjukvård, kyrkan, lokalsamhället). (Dyregrov, 2002: 75, 
184-194).  
 
I samhället har det byggts upp hjälporganisationer för insatser vid katastrofer och 
stora olyckor. I Socialstyrelsens allmänna råd, om psykiskt och socialt 
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (1991: 2), beskrivs organisation 
och resurser för omhändertagandet av drabbade. En särskild psykologisk/psykiatrisk 
katastrofledningsgrupp (PKL-grupp) eller motsvarande finns inrättad på flertalet 
akutsjukhus, med uppgift att leda och samordna det psykologiska och sociala 
omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid stor olycka eller katastrof 
(SoS 2002: 36). Vidare bör inom varje kommun finnas en beredskapsgrupp för 
psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM- grupp) för att kunna klara behoven 
hos enskilda eller grupper av drabbade vid akuta kriser, olyckor eller katastrofer (AFS 
1999: 7). 
 
Det konsultativa stödteamet (POSOM) har en viktig uppgift i relation till skolor och i 
relation till massmedia. Det kan ge råd och vägledning avseende arrangerande av 
minnesstund, information om normala krisreaktioner, samtalsvägledning angående 
samtal i klassen, råd om hur lärarna kan hjälpa barnen att uttrycka sig om händelsen, 
samt ge råd beträffande föräldrainformation med mera. Genom att finnas tillgängliga 
i till exempel lärarrummet för rådgivning, och tillsammans med lärarna förbereda 
mötet med eleverna, kan lärarna få den trygghet som krävs för att de ska kunna 
hantera situationen på ett bra sätt (Dyregrov, 2002: 196, 209). 
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2.5 Litteratursammanfattning 
I den genomgångna litteraturen framstår handlingsplaner för kris- och katastrof som 
ett viktigt redskap i preventivt syfte. Med en väl fungerande plan vet ledning och 
personal på förhand hur de ska agera, roller ansvarsfördelning med mera. Detta 
skapar en större trygghet för elever och personal samt påskyndar återgången till 
”normala” skolförhållanden. Av litteraturen framgår att utbildning och regelbundna 
övningar stärker handlingsberedskapen och håller handlingsplanen vid liv.  
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3 METOD 

3.1 Forskningsstrategi  
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats för detta examensarbete, då jag 
har för avsikt att studera hur arbetet med kris- och katastrofhanteringsplanen bedrivs 
på en medelstor F-9 skola i Mellansverige. Jag var intresserad av att studera 
processer i arbetet med handlingsplanen, hur den uppfattas av ledning respektive 
enskilda lärare, vad de anser är viktigt och betydelsefullt i detta arbete. För att uppnå 
syftet valde jag att intervjua åtta personer på skolan. Kvalitativ forskning bygger i 
huvudsak på en induktiv inriktning där man drar allmänna, slutsatser utifrån 
empiriska fakta. Med det induktiva angreppssättet är teorin resultatet av 
forskningsansatsen. Kännetecknande för induktion är att man aldrig kan vara 
hundraprocentig i sin slutledning då den bygger på empiriskt material. Däremot kan 
man komma fram till mer eller mindre sannolik visshet. Den kvalitativa forskningen 
”föredrar att lägga vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet” (Bryman, 2007: 35). 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Som intervjumetod har jag valt semistrukturerade personliga intervjuer. Enligt 
Denscombe (2009: 234) är det lämpligt att använda denna metod när forskaren bör 
vara flexibel avseende frågornas ordningsföljd samt då man vill låta intervjupersonen 
utveckla sina idéer mer utförligt inom ämnet, det vill säga öppna svar. Personlig 
intervju innebär ett möte mellan intervjuperson och forskare. Fördelar med personlig 
intervjuer är flera, bland annat: att mötet med bara en person i taget underlättar för 
intervjuperson att fritt på berätta om sina självupplevda erfarenheter. Vid en 
gruppintervju finns en risk att intervjupersonen skulle kunna påverkas av andra i 
gruppen. En annan fördel är att enskilda intervjuer underlättar utskriftsarbetet då 
bara en röst åt gången hörs (Denscombe: 2009: 235). 
 
Enligt Kvale är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. 
Forskningsintervjun utgörs av ett samspel mellan människor där kunskap utvecklas 
genom dialog (Kvale, 1997: 117). Den ger frihet för intervjuaren att vara flexibel 
utifrån en i förväg sammanställd intervjuguide. Intervjuaren kan även under 
intervjuns gång komplettera med följdfrågor utifrån teman som framkommer under 
intervjun (Bryman, 2007: 301-302). Intervjuer kan dock innebära dolda risker och de 
kan misslyckas om de inte planeras noga samt om de inte genomförs med lyhördhet i 
mötet med intervjupersonen. Intervju är dock att föredra när forskaren vill få insikt 
om personliga åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Intervjun ger också 
möjlighet att få så kallad privilegierad information av utsedda nyckelpersoner i 
speciella positioner (Denscombe, 2009: 232).  

3.3 Urval 
Då syftet med undersökningen är att belysa arbetet med skolans kris- och 
katastrofhanteringsplan samt hur skolpersonal resonerar kring regelverk och 
krishantering ville jag ha med representanter från både skolledning, personal och 
kristeam. Skolans handlingsplan vid kriser och katastrofer berör flera yrkeskategorier 
var och en med sitt ansvarsområde(Bilaga 3). Av dessa valde jag följande: Rektor, 
biträdande rektor med särskilt ansvar för särskolan, skolkurator, två lärare med 
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arbetslagsledaransvar varav den ene även är skyddsombud på skolan samt ytterligare 
tre lärare med olika lång tid inom läraryrket. 
 
Rektor 1 För att få vetskap om hur framtagandet, uppdateringen och spridningen av 
Kris och katastrofplanen sker på ledningsnivå så beslöt jag att intervjua skolans 
rektor i egenskap av platschef och ytterst ansvarig för verksamheten på skolan. Redan 
tidigt i processen, 2008 informerade jag honom om att jag vid ett senare tillfälle 
skulle vara intresserad av att genomföra en intervju med honom. Under April 2010 
bokades en intervjutid in. Denna fick sedermera flyttas fram två gånger på grund av 
förhinder för rektorn. Rektorn har varit anställd vid denna skola sedan 2006 men 
han har även tidigare erfarenhet av skolledningsarbete. Rektorn betraktas som en 
nyckelperson. 
 
Rektor 2, rektor för särskolan. Vid genomläsning av handlingsplanen fann jag att 
särskolans rektor hade många betydande ansvarsuppgifter inom handlingsplanens 
område. Jag ansåg därför att hon vara en nyckelperson som jag ville intervjua.  Hon 
har arbetat på skolan i fyra år men har jobbat inom skolan sedan 1970-talet. Jag tog 
personlig kontakt på skolan och bokade tid för intervju. Hon var positivt inställd till 
att deltaga.  
 
Kurator med kunskap inom psykosocialt omhändertagande, elevhälsovård och 
förebyggande arbete arbetar som kurator på både den undersökta skolan samt 
kommunens gymnasieskola. Hon medverkar även i kommunens POSOM-grupp och 
har en given plats i skolans kristeam. Dessa centrala engagemang gör henne till en 
nyckelperson för undersökningen. Jag tog personlig kontakt med kuratorn för att 
bestämma tid och plats för intervjun. 
 
Skyddsombud/arbetslagsledare 1. Enligt Arbetsmiljölagen har skyddsombud en 
särskild roll i arbetsmiljöarbetet. De skall företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor 
och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombud skall även 
medverka vid upprättande av handlingsplaner enligt (AML 1977: 1160). 
Skyddsombud skall medverka och fungera som remissinstans i utformandet av olika 
handlingsplaner för skolans verksamhet. När jag tagit del av denna information 
ansåg jag att det var av stor betydelse att få intervjua honom som en av 
nyckelpersonerna i undersökningen. Vidare ansåg jag att hans kompetens och 
erfarenhet som lärare och arbetslagsledare gjorde honom intressant att intervjua. 
Han har arbetat på skolan som lärare, arbetslagsledare och skyddsombud sedan 
2002. 
 
Arbetslagsledare 2. Denna person valde jag främst, utifrån förkunskapen att hon i 
sitt arbete erfarit krisarbete med sin klass till följd av en svårt sjuk elev som senare 
avled. Hon har arbetat på skolan sedan femton år tillbaka. 
 
Lärare. Jag ansåg det relevant att undersöka hur informationen om 
handlingsplanen sprids till personal och hur kunskapen om den ser ut hos personal. 
Därför var de intressant att intervjua lärare med olika lång erfarenhet på skolan. Jag 
har tagit personlig kontakt för intervju med samtliga och alla var positivt inställda till 
att medverka. 
Lärare 1: Har arbetat som lärare i två år. 
Lärare 2: Har arbetat sex år som lärare varav fem år på denna skola. 
Lärare 3: Har arbetat femton år som lärare.  
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Intervjupersonerna är således subjektivt utvalda utifrån erfarenhet och kompetens på 
området. Enligt Denscombe (2009: 37) används detta urval då forskaren har viss för 
kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas. Valet av 
intervjupersoner förväntas då ge, för undersökningen, bäst informationen.   

3.4 Tillvägagångssätt 
Utifrån uppsatsens syfte och ovan beskrivna litteraturgenomgång förberedde jag 
frågor för intervjuerna genom att sammanställa en intervjuguide (Bilaga 1 & 2). Vid 
ett tidigt stadium tog jag personlig kontakt med respondenterna för att säkerställa 
deras deltagande. 
 
Intervjuerna genomfördes i olika avskilda lokaler på skolan och tiden för dess 
genomförande varierade mellan 30 till 60 minuter. Enligt Denscombe (2009: 252) 
kan det vara svårt att finna ostörda utrymmen på tillexempel skolor vilket det också 
visade sig vara. Under två av intervjuerna kom lärarkollegor in i rummet under 
intervjun. Detta orsakade inte något större problem för själva intervjun men det var 
ändå en störande faktor. Intervjun med kuratorn genomfördes på en annan skola då 
hon tjänstgör på två skolor i kommunen. Under intervjuerna användes 
intervjuguiden (Bilaga 1 & 2) men med stor variation och flexibilitet, utifrån 
respondentens arbetsuppgifter samt för att kunna följa intervjupersonens tankar 
under intervjun. Inför intervjuerna fick jag frågan om respondenterna skulle 
förbereda sig på något vis, vilket jag rekommenderade dem att inte göra eftersom jag 
ville ta del av deras nuvarande och aktuella tankar och kunskaper om krishantering 
på skolan. 
 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant. Enligt Kvale 
är utskrift en tolkande konstruktion som fungerar som användbart verktyg för ett 
givet syfte. Utskriften ger intervjusamtalet en form som lämpar sig för närmare 
analys. Val av utskrift beror enligt Kvale, på vad den ska användas till. 
Omformulering och koncentrering kan vara användbart för att ge ett allmänt intryck 
av intervjupersonens åsikt (Kvale, 1997: 152-156). För att långa uttalanden skall få en 
mer koncis innebörd kan man använda meningskoncentrering vilket innebär att 
större intervjutexter reduceras till kortare formuleringar. Utifrån dessa kan man 
sedan tematisera utifrån dominerande meningsenheter (Kvale, 1997: 174-177).  
 
Intervjuerna tematiserades utifrån följande teman: 
- Hur resonerar skolpersonal om det regelverk som styr krishanteringsplanen, samt 
hur denna arbetats fram och hur arbetet med planen bedrivs idag? 
- Hur resonerar skolpersonal om hur kunskap om krishantering sprids till personal?  
- Hur tycker personal att krishanteringen på skolan fungerar för närvarande? 

3.5 Problem 
I förväg hade jag en föreställning om att kris- och katastrofhantering på skola skulle 
vara förtydligat i de regelverk som styr skolan och dess arbete, Lpo -94 och Skollagen. 
När jag inte fann något stöd för detta fick jag leta vidare i annan lagtext och litteratur. 
 
Transkriberingen försvårades i några fall av dålig ljudupptagning. Det kan bero på 
bandspelarens placering samt på respondenternas röststyrka och artikulering. Vissa 
rum hade mer eko än andra. Eftersom olika grupprum användes var det svårt att 
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förutse dessa faktorer. Jag gjorde inga provinspelningar i lokalerna innan, vilket är en 
lärdom.  
 
En annan svårighet var att jag kände alla respondenterna som kollegor eftersom jag 
arbetat på skolan en tid. Det bidrog till att jag hade en viss förkunskap, vilket kan ses 
som både positivt och negativt. Positivt är att det har varit lätt att välja ut 
nyckelpersoner men svårt i intervjusituationen då inte allt blivit sagt i ord. I något fall 
då respondenten refererat till en viss händelse har min förkunskap bidragit till att jag 
inte har ställt följdfrågor vilket jag förmodligen hade gjort om skolan varit obekant.  

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om ”huruvida resultaten från en undersökning blir det samma 
om undersökningen genomförs på nytt eller om de påverkas av slupmässiga eller 
tillfälliga betingelser” (Bryman, 2007: 43).  
 
Validitet handlar om huruvida en bedömning om de slutsatser som genererats från en 
undersökning hör samman eller inte (Bryman, 2007: 43). Enligt Denscombe, handlar 
validitet om den grundläggande frågan: ”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet 
och har data uppmätts på ett riktigt sätt?” (Denscombe, 2009: 378) Extern validitet 
handlar om hur eller om resultaten kan generaliseras utöver den specifika 
undersökningskontexten (Bryman, 2007: 43-44). Generaliserbarhet är en fråga om 
forskningsfyndens förmåga att förklara eller förekomma i liknande händelser på en 
allmän eller universell nivå. Forskning där forskarens inverkan på resultatet är 
opartisk och neutralt betecknas som objektiv (Denscombe, 2009: 379). 
  
Enligt Denscombe är det inte lätt att bedöma den kvalitativa forskningens 
trovärdighet utifrån dessa kriterier. Det går inte att upprepa som ett experiment inom 
naturvetenskapen. Tiden förändrar saker och ting och möjligheten är liten att exakt 
återskapa liknande inramning och social miljö som inte förändrats (Denscombe, 
2009: 379). 
 
På den undersökta skolan har man sedan flera år tillbaka arbetat med kris- och 
katastrofhanteringsplaner och intresset för att delta i intervjuerna var stort. Alla 
tillfrågade tackade ja och har engagerat svarat på de frågor som ställts. Alla uttrycker 
en önskan om att utveckla och förbättra arbetet med detta vilket borde vara positivt 
avseende validiteten. Avseende reliabiliteten, ett begrepp som är ifrågasatt inom den 
kvalitativa forskningen, är det svårt att göra om arbetet exakt lika eftersom jag använt 
mig av semistrukturerade intervjuer. Jag eftersträvade dock enskilda erfarenheter, 
processer och tankar som är svåra att upprepa likt ett experiment.  

3.7 Forskningsetisk hänsyn 
Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer bör följande fyra punkter 
beaktas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (2004) 
 
Enligt informationskravet skall forskaren informera de av forskningen berörda om 
uppgiftens syfte samt om villkor för deltagande. Vid den första kontakten inför 
intervjuerna berättade jag om uppsatsens syfte samt att den utgör mitt 
examensarbete på Lärarutbildningen. Enligt samtyckeskravet har en deltagare rätt att 
själv bestämma över sin medverkan. Efter den inledande informationen om 
uppsatsens syfte deltog respondenterna frivilligt och engagerat i intervjuerna. Ingen 
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har önskat avbryta sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet skall uppgifter och 
personuppgifter förvaras och hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Risken för att individer oavsiktligt kan identifieras, med eventuellt negativa 
konsekvenser som följd, skall vägas mot värdet av det förväntade kunskapstillskottet. 
Jag har valt anonymisering av de deltagande samt den undersökta skolan. Personer 
utifrån kan inte utifrån detta identifiera enskilda deltagare. Det är dock troligt att 
personalen på den aktuella skolan kommer att kunna utläsa vem som sagt vad. Det är 
ett etiskt dilemma men borde inte orsaka problem då samtliga utrycker en önskan om 
fortbildning och utveckling avseende krishantering och arbetet med kris- och 
katastrofhanteringsplanen. Enligt nyttjandekravet får uppgifter endast användas för 
forskningsändamålet och forskaren måste överväga riskerna med att resultatet kan 
utnyttjas felaktigt.  
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4  RESULTAT/REDOVISNING  

4.1 Hur resonerar skolpersonal om det regelverk som styr 
krishanteringsplanen, samt hur denna arbetats fram och hur arbetet 
med planen bedrivs idag? 

Krishanteringsplanen (Bilaga 3) fanns redan på skolan när nuvarande rektor 
tillträdde, 2006. Han känner därför inte till vilka som var med och arbetade fram 
planen från början och inte heller hur de gick till väga. Kuratorn däremot tror att man 
använde POSOM-gruppens plan som grund/mall för framtagandet av skolans lokala 
plan? ”Jag törs inte svara, det är ju åtta år sedan. Jag tror att vi haft en viss förlaga av 
kommunens stora, POSOM-gruppens, som jag ingår i”.  Det var hon, som kurator, 
skolsköterskan, dåvarande rektor, studie- och yrkesvägledaren samt 
expeditionspersonal som var med och tog fram handlingsplanen då, för ca åtta år 
sedan. Enligt kuratorn brukar elevhälsoteamet (EHT) titta över den en gång per år, 
för att se vad som stämmer, inte stämmer med telefonnummer, adresser osv. Även 
rektorn tar upp revideringen. ”Ja, den ska revideras varje år. Förra sommaren så 
gjordes det inte utan det var sommaren innan det som den reviderades.” 
 
Krishanteringsplanen ligger, enligt rektorn, inom ramen för arbetsmiljön. Han har 
därför valt att ta med bland annat skyddsombuden i arbetet med den. Han är tydlig 
med att det är han, i egenskap av rektor, som bär det övergripande ansvaret och att 
det är han som beslutar vilka åtgärder som skall vidtas i händelse av kris. När det 
gäller personal vänder sig rektor i första hand till företagshälsovården för stöd. När 
det gäller elever är det i främst elevhälsoteamet som involveras. Vid större kriser kan 
POSOM kopplas in. ”POSOM-gruppen är ju suverän när det gäller elever  …  när det 
gäller personal så kontaktas ju företagshälsovården.” 
 
Skolans skyddsombud, som även är arbetslagsledare, har två roller i arbetet med 
krishantering. Som skyddsombud är han med i framtagandet av handlingsplaner för 
hot- och våld och för första hjälpen vid akuta händelser.  I arbetet med 
krishanteringsplanen är han med som remissinstans. ”Ja, jag har fått vara med som 
remissinstans, framförallt som skyddsombud.” Som arbetslagsledare ansvarar han 
för att viktiga dokument finns tillgängliga för lärarna. Dessa förvaras i den ”orangea 
pärmen” som ska finnas i varje arbetslagslärarrum. Arbetslagsledare 2 svarar att hon 
inte varit med i framtagandet av handlingsplanen men att hon fått den på remiss. 
”Nej, jag tror att vi säkert fått ut den i arbetslagen och tittat på den. Jag har inte suttit 
med men vi har fått ut den i gruppen, vilken grupp det nu är? … på typ remiss, läs 
igenom och tyck någonting. ”  
 
Skolan har valt att revidera Krishanteringsplanen varje år för att hålla 
kontaktuppgifter med mera aktuella. Under intervjuerna framkommer det dock att 
det nu är ca två år sedan planen gicks igenom och att några namn nu är inaktuella 
(Bilaga 3). 
 

 När jag går tillbaka ser jag att den är reviderad 2008 men den är redan inaktuell i vissa 
avseenden när det gäller namn och så. Den måste ju revideras så att den alltid är 
superaktuell, för annars så funkar den ju inte. (Rektor 2) 

 
 Rektor 2 tar också upp pärmen med viktiga dokument, men förtydligar att dessa 
pärmar inte är ”Krispärmen”, men att handlingsplanen ska finnas där i alla fall och 
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vidare att det vore önskvärt att all personal uppmanades att titta specifikt på 
handlingsplanen för att känna till den. Hon tror inte att det alltid sker nu. Under 
intervjun går hon till expeditionen för att hämta ”krispärmen”. Hon kommer tillbaka 
med ”utrymningspärmen” och upptäcker att det saknas personallista, anhöriglista, 
klass- och salsscheman, listor över hemklassrum och även katastrofplan i denna 
pärm. ”Det handlar om att slita åt sig en pärm … och då måste det ju finnas med där.”  
När det gäller uppdatering av pärmen med aktuella uppgifter och så, så tror hon inte 
att det är bestämt vem som ska ansvara för uppdateringen. ”Jag tror inte att det är 
bestämt vem som ska ansvara för krispärmens uppdatering.” 
 
Kuratorn beskriver en tydlig uppdelning mellan ansvar för personal, som ligger på 
skolledning och företagshälsovård, och hennes eget ansvarsområde, som i första 
hand gäller eleverna. ”Personalen har ju rätt enligt arbetsmiljölagen att få hjälp 
också, men vi skolsköterskor och skolkuratorer är anställda för eleverna.”  
 
Av den intervjuade skolpersonalen är det bara kuratorn som har kännedom om när 
och vilka som närvara vid upprättandet av skolans kris- och katastrofhanteringsplan. 
De övriga arbetade inte på skolan vid upprättandet eller så ingick de inte i den någon 
remissgrupp som diskuterade planen. Däremot nämner rektor 1 likväl som kuratorn 
att arbetet med framtagandet av planen vilar under skolans arbetsmiljö. Rektor 1 har 
det övergripande ansvaret och har valt att involvera skolans skyddsombud i 
revideringsarbetet. Samtliga nyckelpersoner uppger att kris- och 
katastrofhanteringsplanen revideras årligen men av intervjuerna framkom att den 
senaste revideringen uteblev och att kontaktuppgifter blivit inaktuella.  

4.2 Hur resonerar skolpersonal om hur kunskap om krishantering sprids 
till personal?  

Rektorn har delegerat ansvaret för att sprida informationen i krishanteringsplanen 
till arbetslagsledarna. Han uppger dock att han är osäker på i vilken omfattning det 
görs och tror att det kan skilja sig åt i de olika arbetslagen:  
 

Det är väl i första hand genom arbetslagen… och sen tas det upp att dom i sin tur ska ta 
upp den ute i verksamheten… men sen har jag dålig koll på hur mycket det görs… jag 
tror det är individuellt… Vissa har nog pratat om den medan andra kanske inte gjort 
det. (Rektor 1) 

 
Handlingsplanen ska finnas med som ett dokument i pärmen med just viktiga 
dokument (Den Orangea pärmen), som varje arbetslagsledare ansvarar för inom sitt 
arbetslag. Planen ska även finnas tillgängligt under mappen ”gemensam” på skolans 
server. Tanken är att den även skall finnas på skolans hemsida vilket det nog inte gör 
i nuläget, enligt rektorn.  ”Ärligt talat får jag lite halvdåligt samvete för den har 
kommit lite i skymundan. Alltså, vi har gått igenom den för två år sedan men sen har 
den nog inte lyfts mer.”  
 
Skyddsombudet/arbetslagsledaren säger att han för närvarande är osäker på 
huruvida alla i hans personalgrupp känner till innehållet i krishanteringsplanen.  En 
orsak till det är att ”skolan varit förskonad från katastrofer och att det på så sätt inte 
har varit aktuellt”. Nyligen hade dock frågan om nätmobbing och dess möjliga 
konsekvenser kommit upp som ett aktuellt ämne och i och med det tankar, frågor om 
även detta skulle kunna ingå i planen. En tanke som uttrycktes under intervjun var 
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därför att lyfta denna fråga och krishanteringsplanen i hela kollegiet, arbetslagsvis till 
hösten.  
 

Förmodligen kommer det att komma upp i början av höstterminen nu, att vi måste börja 
om. Vad har vi för plan om det här? … och då kommer vi ju givetvis att ta upp det i hela 
kollegiet arbetslagsvis. (Skyddsombudet) 
 

Den ”orangea pärmen” finns tillgänglig i lärararbetsrummen. Det finns dock en 
osäkerhet hos flera i personalgruppen huruvida handlingsplanen finns på intranätet 
REXNET eller på kommunens/skolans hemsida samt på personalens intranät. Av de 
åtta intervjuade uppger fem, huvudsakligen de i ledningsfunktion, att de känner till 
den ”orangea pärmen” med viktiga dokument. Av lärarna uppger alla tre att de har ett 
eget exemplar av handlingsplanen, de är dock osäkra på var den orangea pärmen 
finns och det finns även en osäkerhet och begreppsförvirring avseende den orangea 
pärmen och krispärmen, vad som är vad och var de förvaras.  Lärarna uppger att de 
får handlingsplanen i en samling dokument då de anställs samt vid varje 
höstterminsstart.  
 
Lärare 1 minns att hon fick handlingsplanen tillsammans med en bunt andra papper 
då hon blev anställd. Hon har inte fått någon utbildning i krishantering tidigare. Hon 
har heller inte tidigare funderat på att gå någon men säger samtidigt:  
 

Det är ju alltid så att när det väl händer, då är det ju för sent… och då är det ju 
egentligen väldigt bra att ha någonting i förebyggande syfte. Det blir ju katastrofer som 
typ Estonia, det är ju stolar tomma i klassrummen och då blir man tagen på sängen. 
(Lärare 1) 

 
Hon har ett eget exemplar av handlingsplanen, men är osäker på var krispärmen 
finns. Hon tror att det ska gå att hitta fler ex av handlingsplanen i arbetslagsrummet. 
 
Lärare 2 tror också att hon fick handlingsplanen i en samling med andra papper vid 
anställningen. Hon har inte varit med om någon utbildning, övning eller speciell 
genomgång vare sig innan eller efter det.  På frågan om var hon kan hitta 
handlingsplanen idag, svarar hon att utöver det ex. hon fick vid terminsstarten 
kanske den går att hitta på Rexnet? När det gäller krispärmen svarar hon att hon 
gissar att den finns på expeditionen, samt kanske i arbetslagsrummen? ”Jag kan väl 
gissa att den finns på expeditionen. Den kanske finns i arbetslagsrummen, det vet jag 
inte… men expeditionen tror jag väl har hand om sådana saker.”  
 
Lärare 3 minns inte om det fanns någon handlingsplan då hon började sin tjänst. 
Hon nämner i detta sammanhang Estoniakatastrofen och att det kanske var efter den 
som den kom och att den därefter delas ut en gång varje läsår. Sist hon minns att 
handlingsplanen var uppe för diskussion i arbetslaget var för cirka fyra-fem år sedan. 
Hon har ett eget ex. och vet att den ska finnas i någon pärm i arbetslagsrummet, dock 
osäker på viken pärm. ”I någon pärm? ... Nej, vet inte vilken pärm.” Hon tycker att 
planen borde tas upp mer i arbetslaget. ”För om det väl händer någonting så kommer 
man inte ihåg vad som står.”  
 
På frågan om vilka som ingår i skolans kristeam förekommer olika svar: rektor, 
expeditionspersonal, kurator, skolpsykolog, elevhälsoteamet, med flera. Lärare 2, 
som ingår i skolans trygghetsteam uttrycker en osäkerhet kring trygghetsteamets roll 
inom handlingsplanens område. ”Är det vi som är trygghetsteamet som ska ha hand 
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som sådant här med? ... Det vet jag faktiskt inte?” Lärare 3 svarar: ”Nej, det vet jag 
inte … eller ja, du menar rektor, skolsköterska, kurator och dom, elevhälsoteamet … 
men sen om det är fler lärare med, det vet jag inte.”   
Rektor 2 tar upp incidenter från tidigare arbete, då det saknades handlingsplan. Hon 
och några kollegor punktade då ner hur de gjorde i de fallen och att de tyckte att det 
blev väldigt bra, men den listan spreds inte till andra utan berörde bara de som fanns 
runt omkring just då. I den nuvarande planen har hon ansvar för att skylta upp till 
olika rum samt ansvar för att media håller sig inom anvisad plats. Hon funderar kring 
att dessa uppgifter kanske skulle fördelas på fler (Bilaga 2 & 3). 
 

Ja, det tror jag nog att jag skulle behöva … Men det står ju inte uttalat här. Men det är ju 
en sån sak som man kanske skulle tänka på? ... Men det kanske vore bra att man var flera 
… Tänker särskilt på en punkt... Då det handlar om det här att hela pressen kommer och 
ska hålla sig på angiven plats. (Rektor 2) 

 
Hon betonar även vikten av handlingsplanen eftersom att även personal kan bli 
emotionellt engagerade i händelse av kris. När det gäller rollen att hålla media på 
plats, tar hon upp hur det mediala intresset utvecklats under senare år, att de kastar 
sig över drabbade och anhöriga så fort som möjligt för att intervjua och ta bilder. Hon 
tror att detta är ett område som skulle vara bra att se över i handlingsplanen (Bilaga 
3).    
 
Från ledningen råder det en osäkerhet om i vilken utsträckning kunskaper om kris- 
och katastrofhanteringsplanen sprids ute i arbetslagen samt inom personalgruppen. 
Men att planen har stor betydelse för hur man ska agera under svåra och ofta 
stressade situationer lyfter tanken om att det vore bra att se över handlingsplanen. 
Lärarna uppger att de fått kris- och katastrofhanteringsplanen vid anställning 
och/eller vid varje terminsstart sedan den upprättades. De intervjuade lärarna vet att 
de har sitt exemplar men är osäkra på var någon mer stans de kan finna den, i 
arbetslagsrummet, i någon pärm eller på expeditionen? Ingen av de intervjuade, 
bortsett kuratorn har genomgått någon specifik utbildning för kris- och katastrof 
varken före eller under sin tid som yrkesverksam lärare (Bilaga 1). 

4.3 Hur tycker skolpersonalen att krishanteringen på skolan fungerar för 
närvarande? 

Ingen av de intervjuade lärarna/rektorerna uppger att de fått någon utbildning i kris- 
eller katastrofhantering under sin lärarutbildning/rektorsutbildning. De har heller 
aldrig fått någon fortbildning/fiktiv övning i ämnet. De som erhållit något slags 
utbildning är den läraren med skyddsombudsansvar samt skolans kurator. Kuratorn 
uppger att hon fått utbildning:  
 

När man jobbar som sjukhuskurator får man automatiskt utbildning för katastrof … sen 
när man är med i POSOM-gruppen är det återkommande utbildningar inom det. 
 

Avseende övningar uppger kuratorn att de hade någon form av övning under tidigare 
rektor, dvs. före 2006, och att de då de gick igenom Krislådan och undersökte var 
man kunde sitta för krisbearbetning med mera. Återkommande övningar och 
genomgångar av kris- och katastrofhantering tycker alla vore bra och att man pratar 
om det så att det hela tiden hålls aktuellt.  
 
När det gäller den befintliga handlingsplanen så är en och samma person utsedd att 
ansvara för både uppskyltning och guidning till olika rum. Samma person skall även 
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se till att press/media håller sig i skolans hemkunskapssal och inte cirkulerar på 
skolan då elever och anhöriga ska skyddas.  I intervjun uppger hon att det kanske 
vore bra att dela upp denna uppgift på flera personer. Inte minst genom att medias 
intresse för olyckor och katastrofer: ”massmedia kastar sig över alla … vill intervjua 
anhöriga och kompisar till den som det har hänt någonting” Flera tycker att det vore 
bra om man oftare tog upp ämnet krishantering för diskussion. Vem skall man vända 
sig till, vad har man för trygghet och så vidare? Alla nämner att man inte fått någon 
information eller kurs i ämnet under lärarutbildningen. Arbetslagsledare 2, som 
jobbat i 15 år, har inte heller varit med på någon övning under alla dessa år. Hon 
säger: 
 

Om det är något som händer i den enskilda klassen så blir det mentorn som ändå får ta 
största biten … och där har vi kanske … vi har dålig utbildning för det egentligen … men 
man får försöka vara medmänniska. 

 
När det gäller övningar anser Skyddsombudet att syftet inte behöver vara att hitta 
rätta lösningar utan det viktiga är att frågorna ventileras, att man pratar om det. 
Lärare 3 tillägger att det är viktigt att man tar upp frågan mer. ”För om det väl händer 
någonting så kommer man inte ihåg vad som står.” Lärare 1 uttrycker att: 
 

… det är ju alltid så att när det väl händer, då är det ju för sent ... och då är det egentligen 
väldigt bra att ha någonting i förebyggande syfte. 

 
Samma lärare uttrycker också att en kontinuerlig diskussion om ämnet vore bra för 
att hålla ämnet färskt. Rektor 2 betonar vikten av att handlingsplaner såsom Kris- 
och katastrofhanteringsplanen (Bilaga 3) alltid ska bygga på den verklighet som finns 
samt alltid hållas aktuell. Vidare belyser hon betydelsen av att alla alltid ska veta 
innehållet i Kris- och katastrofhanteringsplanen, att alla borde uppmanas att ta del av 
dess innehåll. Rektor 1 säger att han tror att det är olika huruvida arbetslagen tar 
upp, och i vilken omfattning de tar upp Kris- och katastrofhanteringsplanen. Sista 
revideringen/genomgången av handlingsplanen gjordes för ca 2 år sedan och den har 
nog egentligen inte lyfts mer efter det, enligt rektorn. Tyvärr är det nog så, säger han 
vidare, att detta är frågor som man inte tänker så mycket på förrän det smäller till, 
händer något. Samtidigt som det är just i dessa lägen som det är viktigt att veta och 
lätt kunna ta reda på vem som ska göra vad och vem som ansvarar.   
 
Lärare 2 säger att hon tror det är svårt att möta en klass i kris själv. Hon uppger att: 
 

…, om det nu finns nån sorts team som har hand om det, så tror jag att man skulle vända 
sig till dom först och främst för att ha någon med sig som rektor eller någon … för dom 
borde ju vara förberedda. 

 
Samma lärare uppger att det säkert finns fler dokument som skulle behöva en 
genomgång av personalen för att hållas aktuella.  
 
Kuratorn berättar att hennes roll är enskild krisbearbetning med elever men att hon 
även kan besöka hela klasser om det skulle behövas, allt beror på krisens omfattning. 
Skulle någon ur personalen drabbas av en kris ligger ansvaret på företagshälsovården 
istället för hos kuratorn. Det är deras psykologer och terapeuter som bär det ansvaret 
säger hon. När det gäller elever nämner hon att kyrkan är experter på detta område, 
att deras personal är tränade i att leda samtal, samt att de ofta har lämpliga lokaler 
för samtal.   
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Skolan har erfarenhet av dödsfall.  Arbetslagsledare 2 berättar om när en elev i 
hennes klass avled. De var då en grupp lärare och lärarassistenter/resurspersoner 
som tog kontakt med rektorn och bad om hjälp att hantera en sådan här situation 
med eleverna. De ville skapa en så bra situation som möjligt för dem. Dåvarande 
rektor tog i sin tur kontakt med en diakon i kyrkan. Diakonen kom även att hjälpa 
lärarna och resurspersonerna med att bearbeta deras känslor i förberedelserna för 
bemötandet av klassen.” Vi träffades varannan vecka så vi hade gått igenom precis, 
om det händer nästa måndag, vad gör vi då? ... Vi hade hela planen klar”. . På frågan 
om stöttningen till personalen, om det var av teamet eller företagshälsovården så 
svarade hon:  
 

… utan det var, ja, vi stöttade varandra … sen hade vi den där diakonen som vi pratade 
med. Vi hade ingen annan stöttning någonstans … hon var väldigt bra på att organisera 
saker å hjälpa oss. … Jag tror att vi hade fått mer stöttning från skolan om vi hade begärt 
det. 

 
Arbetslagsledare 2 tror att det vore bra med mer utbildning. Hon och hennes 
mentorskollega kände sig väldigt osäkra i sin roll till en början trots att de var 
sammansvetsade som mentorspar. ”Vad gör vi, vad säger vi?” är frågor som kan vara 
betydelsefulla att diskutera kring. 
 
Arbetslagsledare 1 berättade att detta dödsfall inte togs upp för samtal i de andra 

arbetslagen: 
 

  Det pratades inte om över huvud taget. Det sköttes av det arbetslaget som då fick gå till 
kyrkan och bearbeta det hela. Det sades utåt att den som kände behov av att vara med, av 
lärarna, fick gå med. Det var inget snack om, oavsett i vilket arbetslag man var med i så 
fick man gå med på den här krisbearbetningen genom kyrkan, men det blev i princip bara 
det arbetslaget som gick. 
 

Dödsfallet, som inträffade på sommaren, togs inte heller upp med elever i andra 
arbetslag vid skolstarten.  Även rektor 1 tar upp samarbetet med kyrkan vid dödsfall. 
Han säger att stödet från kyrkan även kan avse personal: ”Det är naturligt då kyrkans 
folk är duktigast på det” 

 
Trots att majoriteten av personalen på den undersökta skolan inget fått någon 
utbildning i ämnet varken under lärarutbildning eller under sin tid som 
yrkesverksam lärare så uppger de flesta att de ändå tror sig vara kapabla att möta en 
grupp i kris. Alla önskar dock något slags fortbildning samt att man tar upp 
krishanteringsplanen för diskussion. Några som varit med om en krissituation 
uppger att de fick bra stöd från bland annat kyrkans diakon. Även rektorn tar upp 
samarbetet med kyrkan som en positiv erfarenhet. 
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5 ANALYS 

5.1 Hur resonerar skolpersonal om det regelverk som styr 
krishanteringsplanen, samt hur denna arbetats fram och hur arbetet 
med den bedrivs idag? 

Skolan lyder som arbetsplats under Arbetsmiljölagen (AML: 1977:1160), i denna 
ingår upprättande av handlingsplaner avseende arbetsmiljön och vidare att 
arbetsgivaren ska svara för att det finns den företagshälsovård som 
arbetsförhållandena kräver. Arbetsgivaren ska vidare se till att personalen har den 
utbildning som krävs. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen 
och krisstöd (AFS: 1997:7) skall chefer och arbetsledande personal ha tillräckliga 
kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på lämpligt sätt. 
 
Enligt Socialstyrelsen (1991: 2) har företagshälsovården en viktig roll i den 
psykologiska och sociala katastrofberedskapen. De kan tillexempel föra ut kunskap 
om normala krisreaktioner och krisbemötande. AFS (2001: 1) tar också upp 
företagshälsovårdens roll. Enligt denna bör företagshälsovården anlitas som en 
sammanhållen resurs och inte enbart till enstaka tjänster. Vidare anges att 
företagshälsovårdens expertkunskap ofta är nödvändig både när det gäller att kunna 
undersöka och bedöma risker, såväl fysiska som psykiska samt när det gäller att 
föreslå åtgärder och medverka vid genomförandet.  
 
Av den intervjuade skolpersonalen är det bara kuratorn som har kännedom om när 
och vilka som medverkade vid upprättandet av skolans kris- och 
katastrofhanteringsplan. De medverkande som hon nämner är dåvarande rektor, 
skolsyster, kurator, studie- och yrkesvägledare samt expeditionspersonal. De övriga, 
inklusive nuvarande rektor, arbetade inte på skolan vid upprättandet eller så ingick 
de inte i någon remissgrupp som diskuterade planen.  Däremot nämner rektor 1 samt 
kuratorn att arbetet med framtagandet av planen vilar under skolans arbetsmiljö. 
Därför har han även valt att ta med skyddsombudet i planens revideringsarbete. 
Förutom kuratorn har ingen av de intervjuade fått någon utbildning inom kris- och 
katastrofhantering.  
 
I intervjuerna framgår det inte om företagshälsovården anlitades som en resurs i 
upprättandet av handlingsplanen. Den omnämns på så vis att företagshälsovården 
kan anlitas för stöd till personal i händelse av kris. I det konkreta fall som nämns i 
intervjuerna vände sig skolan dock till kyrkans diakon och inte till 
företagshälsovården. Personalen var nöjd med det stöd som kyrkan gav och 
efterfrågade inte själva vidare stöd. Nuvarande rektor uppger dock att han skulle 
vända sig till företagshälsovården i första hand för stöd till personal och till POSOM 
vid behov för stöd till elever. 
 
Enligt Dyregrov (2002) utvecklas beredskapen medan planen framarbetas och 
formas. Personalens förståelse av beredskapens värde utvecklas genom att konkret få 
prata om risksituationer, resurser med mera. Därför är det också viktigt att hålla en 
beredskapsplan vid liv efter att den har utformats. Enligt Andersson med flera (2000) 
har det stor betydelse att krishanteringsplanen kompletteras med övningar eftersom 
att personalen måste få lära sig vilka reaktioner som kan uppstå under extrem stress. 
 



22 
 

 

När det gäller övningar så nämner kuratorn att de hade någon form av övning före år 
2006. Skyddsombudet nämner att skolan genomfört utrymningsövningar. Samtliga 
intervjuade nyckelpersoner uppger att kris- och katastrofhanteringsplanen revideras 
årligen men av intervjuerna framkom att den senaste revideringen uteblev och att 
kontaktuppgifter blivit inaktuella. Det finns flera troliga orsaker till varför 
revideringen uteblivit. Rektor 2 nämner att hon inte tror att det blivit bestämt vem 
som ska ansvara för krispärmens uppdatering. Skyddsombudet säger att skolan varit 
förskonad från större kriser och att frågan genom det inte har varit aktuell. Rektor 1 
nämner också att planen inte har lyfts i egentlig mening sedan man gick igenom den 
för två år sedan. Tyvärr är det nog så, säger han, att detta är frågor som man inte 
tänker så mycket på förrän det smäller till, händer något. Samtidigt som han betonar 
att det är just i dessa lägen som det är viktigt att att veta och lätt kunna ta reda på 
vem som ska göra vad och vem som ansvarar. 
 
Enligt Dyregrov handlar beredskapsplaner om att vara efterklok på förhand. 
Skolledare har en viktig roll i att motivera sin personal att delta i framarbetandet och 
vidareutvecklande av skolans beredskapsplan. Han föreslår att man på skolan utser 
en kris- eller beredskapsgrupp med ansvar för informationsspridning och 
uppdatering av beredskapsplanen. En sådan grupp kan även ansvara för att utveckla 
beredskapen. Gruppen kan, enligt Dyregrov, förslagsvis bestå av följande personer, 
två lärare, skolkurator, skolsköterska eller annan representant från skolhälsovården, 
skolans rektor eller dennes ställföreträdare (Dyregrov, 2002).  

5.2 Hur resonerar skolpersonal om hur kunskap om krishantering 
sprids till personal?  

Enligt AFS (1999: 07) skall det säkerställas att arbetstagare känner till och förstår hur 
första hjälpen och krisstödet är organisterat på arbetsstället. De skall fortlöpande 
hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller. Eftersom att skolans handlingsplan 
för kris- och katastrof ingår i arbetsmiljöarbetet kan det vara intressant att titta på 
hur denna kunskapsspridning säkerställs för närvarande.  
 
Rektorerna, kuratorn samt arbetslagsledarna uttrycker en osäkerhet kring i vilken 
utsträckning kunskap om kris- och katastrofhanteringsplanen sprids ute i 
arbetslagen. De tror att det varierar mellan de olika arbetslagen. Lärarna uppger att 
de fått kris- och katastrofhanteringsplanen vid anställning och/eller vid varje 
terminsstart och att de då ombetts att läsa igenom den. De är dock osäkra på var 
skolans krispärm och handlingsplanen förvaras. Det tycks också råda en 
begreppsförvirring avseende den ”orangea pärmen” med viktiga dokument som finns 
i varje arbetslagsrum och skolans krispärm som förvaras på expeditionen. Planen ska, 
enligt rektor 1, finnas med som ett dokument i pärmen med viktiga dokument, som 
varje arbetslagsledare ansvarar för inom sitt arbetslag. Tanken är att den även ska 
finnas på skolans hemsida vilket den inte gör i nuläget.  
 
Enligt Andersson med flera (1994) bär skolan ett särskilt ansvar vid kriser och 
katastrofer i att hjälpa elever att bearbeta och hantera sina upplevelser. Genom en 
krisorganisation och en krishanteringsplan kan skolan förbereda sig inför mötet med 
en svår situation. Vidare kan omfattningen av en kris begränsas genom att planen är 
väl känd hos skolans personal. Planen ska fördela ansvar och roller samt ge 
personalen konkreta handlingsalternativ. Dyregrov (2002) betonar också att en väl 
organiserad samordning av olika katastrofplaner tryggar en bättre kommunikation 
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och bättre hjälpinsatser när en olycka väl är framme. Han betonar också skolans 
särskilda roll genom att den har kontakt med så många elever. 
 
I litteraturen samt i lagtexten framgår det att det är viktigt att tydliggöra roller, 
ansvar, mandat osv. i händelse av kris och att detta skall framgå i de planer som 
utarbetas inom arbetsmiljöområdet. Tongivande specialister på området betonar 
också vikten av tydlig ansvarsfördelning samt att denna ska vara känd av personalen. 
I intervjuerna framkom en osäkerhet dels kring vilka som ingår i skolans krisgrupp 
och dels var viktiga dokument förvaras. Flera av det intervjuade önskar att ämnet 
krishantering oftare togs upp för diskussion; vem man ska vända sig till, vad man har 
för trygghet osv. En av lärarna säger att hon tror att det skulle vara svårt att möta en 
klass i kris själv och vidare, om det fanns någon sorts stödteam så tror hon att hon 
skulle vända sig dit.  

5.3 Hur tycker skolpersonalen att krishanteringen på skolan 
fungerar för närvarande? 

Trots att majoriteten av personalen på den undersökta skolan inget fått någon 
utbildning i ämnet vare sig under lärarutbildning eller under sin tid som 
yrkesverksam lärare så uppger de flesta att de ändå tror sig vara kapabla att möta en 
grupp i kris. Alla önskar dock någon slags fortbildning samt att man tar upp 
krishanteringsplanen för diskussion. Några som varit med om en krissituation 
uppger att de fick bra stöd från bland annat kyrkans diakon. Även rektorn tar upp 
samarbetet med kyrkan som en positiv erfarenhet. 
 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM 2004: 1) lyfter fram trossamfundens kunnande 
och engagemang i händelse av kris och att detta ska tas tillvara avseende 
krishantering, själavård, barn- och ungdomsarbete och så vidare. Trosamfundens 
lokaler kan även fungera som en plats där människor kan få samla tankarna. 
Religiösa ceremonier och symboler kan hjälpa till att skapa trygghet i kaoset. Skolan 
har positiva erfarenheter av samarbetet med kyrkan. Dock nämns inte kyrkan alls i 
den nuvarande handlingsplanen.  
 
En annan viktig fråga är medias roll och utbildning i att hantera media. Rektor 1 är 
den som enligt planen ska hålla i kontakten med media. Rektor 2 ska ansvara för att 
media håller sig på anvisad plats för att skydda elever och anhöriga. Hon skall även 
ansvara för uppskyltning samt guidning till olika rum. I intervjun nämner rektor 2 
medias ökade intresse för olyckor och katastrofer, hur de kastar sig över alla och vill 
intervjua anhöriga och kompisar till den/de drabbade. 
 
Enligt Dyregrov (2002) har media en viktig roll vid kriser och katastrofer, de kan ses 
både som med- och motpart. De fyller en roll som informationsspridare, vilket 
motverkar ryktesspridning men de utgör också en risk ör enskilda då dessa inte kan 
förväntas se konsekvenserna av att framträda i media. Det är därför nödvändigt med 
tydliga gränser för media i händelse av kris. Praktisk mediaträning för anställda som 
ska ta hand om informationen och media vid en kris är önskvärt.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  
Under arbetet med denna uppsats har jag funderat över hur jag ska förhålla mig till 
att jag är kollega till de personer jag intervjuat, om detta påverkar resultatet på något 
sätt. Under intervjuerna märkte jag att mina förkunskaper om skolan och dess 
organisation både var till för- och nackdel. Personalen var positiv till att medverka 
och intervjuerna genomfördes i en avslappnad anda. Däremot uteblev kanske vissa 
följdfrågor på redan för mig givna svar.  Ord ersattes i vissa fall av miner och gester 
och detta märkte jag först då intervjuerna skulle transkriberas. Trots dessa 
tveksamheter tycker jag dock att resultatet är tillförlitligt och intressant, så troligen 
har den möjliga negativa effekten uteblivit? Jag tror att resultatet skulle bli i stort sett 
det samma om jag hade genomfört undersökningen på samma sätt på en annan 
skola. 
 
Om jag skulle göra om undersökningen igen skulle jag överväga att börja med 
intervjuer och komplettera med en enkätundersökning bland lärarna. Utifrån denna 
enkät skulle jag sen kunna fördjupa vissa frågor i intervjusituationen (Denscombe, 
2009).  

6.2 Resultatdiskussion 
Utifrån uppsatsens syfte, som är att belysa hur arbetet med skolans kris- och 
katastrofhanteringsplan bedrivs på medelstor F-9 skola i Mellansverige, har jag 
kommit fram till följande:  
 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) är tydlig avseende första hjälpen och olycksfall och 
skyldighet att upprätta handlingsplaner för dessa områden. Först i föreskriften, 
Första hjälpen och krisstöd (1999), omnämns det psykosociala omhändertagandet 
och då med rekommendationen att det är ”värdefullt att även ha beredskap och 
kunna tillgodose det behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos 
arbetstagare som drabbas av akuta kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser”. 
Eftersom traumatiska händelser förr eller senare drabbar alla skolor och eftersom 
dessa i hög grad påverkar barn och ungdomars inlärningsförmåga är det värt att 
notera att denna fråga inte är tydligare reglerad i lag och inte heller tydligt omnämns 
i skollag eller läroplaner.  En annan risk med att handlingsplaner för kris- och 
katastrofhantering inte är reglerat i lag kan vara att den, i konkurrens med andra 
akuta och tvingande uppgifter, inte ges lika hög prioritet. Då riskerar den att 
aktualiseras först när en olycka inträffat, och det är då den behöver vara aktuell och 
uppdaterad. 
 
Många specialister inom krishantering förespråkar att skolan utser en krisgrupp med 
ansvar för dessa frågor (Andersson, Tedfeldt & Larsson 2000; Dyregrov, 2002, 
2006a; Rundalen, & Schultz, 2007). På den undersökta skolan finns en sådan grupp 
men det är inte tydligt för alla vilka som ingår och vilka uppgifter gruppen har. Denna 
grupp skulle kunna utveckla arbetet med krishanteringen och handlingsplanen på 
skolan. Dyregrov (2002) föreslår till exempel att denna grupp kan etablera kontakter 
med externa resurspersoner såsom barn- och ungdomspsykiatrin, kyrkan, 
företagshälsovården med flera. Gruppen skulle även kunna ansvara för att ordna 
regelbundna seminarier samt se till att personal får tillgång till referenslitteratur i 
ämnet. I detta arbete skulle de externa resurserna kunna bistå. Det verkar som att 
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ansvaret för att uppdatera krispärmen ligger inom den nuvarande gruppens 
ansvarsområde, men det är inte tydligt vem i gruppen som har huvudansvaret. I 
skolans handlingsplan omnämns Krispärmen som ska finnas på expeditionen. Detta 
är alltså inte den ”orangea pärmen” som flera av respondenterna nämner. Det finns 
angivet i handlingsplanen vad denna pärm ska innehålla. Vid intervjutillfället 
saknades flera av dessa listor. Även här borde det utses en ansvarsperson för att 
undvika att uppgifter faller mellan stolarna eller glöms bort.  
 
Samtliga respondenter tycker att det skulle vara bra med någon form av fortbildning 
samt önskar övningar. Enligt Persson (1995) finns det en risk med en överdriven 
tilltro till den teoretiska kunskapens betydelse. Den behöver djupna för att omsättas i 
handling. Detta styrks av flera katastrofteorier och därför betonas betydelsen av 
praktiska, återkommande övningar. Andersson, Tedfeldt & Larsson (2000) anser 
tillexempel att handlingsplan bör innehålla även övningsstrategier, eftersom att 
personalen måste få lära sig vilka reaktioner de kan vänta sig då de ska arbeta under 
extrem stress. Övningar är viktiga för alla för att se att handlingsplanen fungerar i 
praktiken. Ett område som betonas särskilt i litteraturen och utifrån erfarenheter är 
kunskapen och erfarenheten att möta och hantera media i pressade situationer. Detta 
är ett område som behöver ses över i den undersökta skolans handlingsplan eftersom 
att en person har flera viktiga ansvarsområden i händelse av kris, varav ansvaret att 
hålla media på plats är ett område. Mediaträning skulle kunna vara utvecklande och 
ett verktyg för att skydda drabbade och anhöriga.  

6.3 Slutsats 
Enligt AFS (1999: 7) skall det säkerställas att personal är väl förtrogna med de rutiner 
som gäller. Eftersom handlingsplaner även för psykosocialt omhändertagande 
rekommenderas enligt denna föreskrift är det rimligt att även dessa rutiner ska vara 
väl känd bland personal. Det är tveksamt om detta uppfylls på skolan idag? Det 
kanske inte räcker att få handlingsplanen i handen med rekommendation att läsa den 
på egen hand? Krishantering är en fråga som behöver hållas ständigt aktuell för att 
inte ”glömmas bort” bland alla andra skoluppgifter och prioriteringar. Detta skulle 
troligen kunna säkerställas, åtminstone förbättras avsevärt genom tydligare och mer 
genomarbetad ansvarsfördelning, återkommande seminarier, uppbyggande av ett 
referensbibliotek samt att genom på olika sätt göra personalen delaktig i arbetet med 
krisplanen. Enligt Dyregrov (2006) utvecklas beredskapen i själva arbetet med att 
forma beredskapsplanen genom att prata om risksituationer, resurser mm utvecklar 
personalen samtidig förståelse för beredskapens värde. Om handlingsplanen inte 
hålls aktuell och ”vid liv” riskerar den att bli en ”dammsamlare” som därmed tappar 
sin funktion. På den undersökta skolan finns det dock ett engagemang och en vilja till 
att vidareutveckla detta arbete. 
 
Flera av lärarna uttrycker önskan om fortbildning inom området, vanliga 
krisreaktioner samt bemötande i kris. För skolan och för lärare är detta, utifrån 
tidigare erfarenheter, ett mycket viktigt område såväl psykosocialt som pedagogiskt. 
Eftersom inlärningsförmågan påverkas efter en traumatisk händelse är det viktigt att 
pedagoger har en kunskap om detta och verktyg för att anpassa undervisning och 
bemötande utifrån elevernas behov. Ett gott omhändertagande i den akuta 
situationen är av stor betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida 
sjukdomstillstånd. Lärare är även viktiga stödpersoner för elever i kris, vilket också 
styrker behovet av fortbildning eftersom att läraren kan vara den som behöver 
signalera behovet av ytterligare stöd. I en krissituation är det nödvändigt att snabbt 
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skapa ordning. Därför är det viktigt för skolan att ha en krisplan där det framgår hur 
personalen ska agera vid olika krishändelser. Det vore även önskvärt att ämnet skulle 
ingå som en obligatorisk kurs på lärarutbildningen. 

6.4 Pedagogisk relevans 
Undersökningen har visat på behovet av att som lärare ha kunskap om trauman och 
kriser, då dessa påverkar bland annat inlärning och koncentration hos elever och 
andra som drabbas. Undersökningen visar också att ett snabbt och bra agerande 
underlättar elevernas återgång till normala rutiner. Att ha en väl fungerande 
handlingsplan är ett viktigt redskap i detta arbete. Som lärare är du en viktig 
stödperson för eleverna samtidigt som du har ansvar för undervisning. I denna roll är 
det viktigt att veta att det också finns andra resurser som kan bistå i svåra situationer.   
Genom undersökningen har jag fått ökad kunskap om dessa resurser. 
 
I den litteraturgenomgång jag gjorde inför intervjuerna fick jag värdefull kunskap om 
barn och ungdomars behov och reaktioner i och efter traumatiska händelser och om 
skolans och lärarens roll i dessa sammanhang. Det har även varit lärorikt att ta del av 
lagtext och föreskrifter som finns på området.  
 
Genom att undersökningen är genomförd på den skola där jag arbetar har frågan lyfts 
och aktualiserats. Genom detta har nya frågor och tankar väckts, såväl hos mig som 
hos övrig personal. Det är min förhoppning att undersökningen ska kunna utgöra en 
nystart för en fortsatt utveckling av krishanteringsarbetet på skolan.  

6.5 Fortsatt forskning 
Det vore intressant att jämföra handlingsplaner och arbetet med dessa på olika 
skolor.  Skiljer sig arbetet åt beroende på skolans storlek, antal elever och om skolan 
är belägen i en större eller mindre ort? 
 
Det vore önskvärt att vidare undersöka behov och möjligheter till att lägga till ämnet 
som en kurs i lärarutbildningen.  
 
Ytterligare intressant forskning kan vara att genomföra en större studie av landets 
skolor för att se vilka som har handlingsplaner för kris- och katastrof eller inte.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor allmänna 
1. Vem är din arbetsgivare? 
2. Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
3. Hur länge har du arbetat som lärare/personal? 
4. Vilken information fick du om kris- och katastrofhanteringsplanen när du 

började arbeta på den här skolan? 
5. Var det någon som gick igenom planen eller var det självstudier? 
6. Har ni arbetat/diskuterat kris- och katastrofhanteringsplanen i arbetslaget? 
7. Vet du vilka som ingår i skolans kristeam? 
8. Vet du vem du vänder dig till vid en händelse av kris? 
9. Har du fått någon utbildning inom kris- och katastrof under 

lärarutbildningen? 
10. Har du fått någon utbildning/fortbildning/deltagit i övningar inom ämnet på 

denna arbetsplats? 
11. Krispärmen, vet du var den finns någonstans? Vet du vad den ska innehålla? 
12. Vet du var någon mer stans man kan finna handlingsplanen för kris- och 

katastrof? 
13. Har du ett eget exemplar av planen? 
14. Har du själv varit med om någon händelse/tillbud bland elever, föräldrar eller 

personal där du varit tvungen att använda kris- och 
katastrofhanteringsplanen? 

15. Tänk dig in i att det skulle inträffa ett kris- eller katastroftillbud. Skulle du då 
veta hur du skulle agera? 

16. Känner du dig tillräckligt förberedd så att du vet hur du ska kunna möta din 
klass? 

17. Tycker du att planen tas upp tillräckligt för diskussion som det är idag eller 
borde den behandlas mer? 

18. Skulle du vilja att det anordnades någon form av utbildning i ämnet kris- och 
katastrof på skolan?  

19. Känner du dig tillräckligt rustad för att möta en grupp i kris som det är idag? 
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Bilaga 2 Fördjupande intervjufrågor till nyckelpersoner 
1. Har du någon vetskap om hur skolans kris- och katastrofhanteringsplan 

arbetats fram? 
– Vilka medverkade? (är elvskyddsombuden och/eller skyddsombuden med) 
– Utifrån vilka regelverk/teorier arbetades den fram? 

2. Hur ofta revideras skolans krisplan?  
– Vilka medverkar?  
– Medverkar du? På vilket sätt medverkar du? 

3. Hur implementeras den i verksamheten till personal, ny/ tillfällig personal och 
elever? 

4. Hur pass tillgänglig anser du att planen är idag? 
5. Genomförs några övningar med tex. fiktiva fall? 
6. Tror du att personalen vet hur dom ska agera om det skulle uppstå en 

krissituation? 
7. Krispärmens tillgänglighet, kan vem som helst förfoga över den?  
8. Krislådan vet du var den finns och vad den bör innehålla? 
9. Vilken är din roll vid händelse av en kris eller katastrofsituation? 
10. Vem ansvarar för att kontakta anhöriga? 
11. Hur ser arbetsgången ut om krisen drabbar en elev respektive personal? 

Arbetar man lika eller olika? 
12. Vilket stöd finns för skolans personal i händelse av kris eller katastrof? 
13. Har du någon erfarenhet av något kristillbud? Berätta. 
14. Kopplades något externt stöd in? 
15. Utifrån dina erfarenheter, tror du det skulle vara nyttigt med någon form av 

utbildning för skolans personal? 
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Bilaga 3 

 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan för XX vid kriser och 
katastrofer 

 
Kris/katastrofplanen reviderad i 2009-06-30 
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När ska handlingsplanen träda i kraft? 

Vid krisartade händelser, som berör många inom skolan t ex: 

• Svårare olyckor, som drabbat elev/elever eller personal 
 
 

• Självmord/mord 
 
 

• Livshotande sjukdomar/dödsfall 
 
 

• Våld 
 
 

• Brand 
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HANDLINGSPLAN FÖR XX VID KRISER OCH 
KATASTROFER 

…………………………………………………………………………………… 

Krisgruppens sammansättning Ansvarsfördelning 

Rektor Sammankallande,  

Telefon (arb), Telefon (bostad) övergripande ansvar 

Telefon (mobil) 

Bitr rektor Ansvarar för info till 

Telefon (arb),  Telefon (mobil) nytillkomna elever 

Rektor särskolan Ansvarar för uppskylti- 
Telefon (arb), Telefon (bostad)  ning av rum samt 

Telefon (mobil) guidar till olika rum 

 såsom pressrum, 
 anhörig/samtalsrum 
Expeditionspersonal 1 Ansvarar för ”sambands- 

Telefon (arb), Telefon (bostad) centralen” samt vidare- 

Telefon (mobil) förmedlar rektors 
 information 

 
Expeditionspersonal 2 Ansvarar för förtäring 
Telefon (arb), Telefon (bostad) samt vidareförmedlar 
Telefon (mobil) rektors information 
 
Kurator Enskild krisbearbetning 
Telefon (arb), Telefon (bostad)  
 
Skolsköterska Enskild krisbearbetning 
Telefon (arb), 
Telefon (bostad) 
Telefon (mobil) 
 
Skolpsykolog Enskild krisbearbetning 
Telefon (arb), Telefon (bostad) 
Telefon (mobil) 
 
Skolvaktmästare 1 ”Allt i allo” 
Telefon (mobil) 
Skolvaktmästare 2 ”Allt i allo” 
Telefon (mobil) 
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ARBETSGÅNG VID KRIS/KATASTROFSITUATIONER 

 
1. Information om händelse lämnas till rektor/rektors ställföreträdare, som 

sammankallar gruppen till rektors rum. Ställföreträdaren är den person, som 
står under rektors namn på krisgruppens telefonlista. Är även denna person 
indisponibel går uppdraget till personen under denna osv. 

 
2. Kartläggning av vad som har hänt. Sammankallanden ser till, att de personer 

på telefonlistan, som inte blivit informerade får information. 
 

3. Vid behov kontaktas POSOM av rektor/ställföreträdare genom växeln. 
 

4. Kanslist upprättar och ansvarar för sambandscentral på exp. tel nr 000 00. 
Växeln underrättas av kanslist. 

 
5. Rektor särskolan skyltar och iordningsställer följande rum: 

Nyanlända elever Lämpligt grupprum 
Pressrum Hemkunskapssalen 
Anhörigrum Lämpligt grupprum 
Samtalsrum Skolkuratorsexp, och Skolhälso- 
 vårdsmottagningen 
Minnesrum Lämpligt grupprum 
 
Rektor särskolan ser också till att pressfolk håller sig i hemkunskaps- 
salen och inte cirkulerar på skolan. Elever och anhöriga ska skyddas! 
 

6. Elever och personal samlas till gemensam info i matsalen. Rektor eller 
ställföreträdande informerar. Löpande information ges via anslag utanför 
expeditionen samt utanför personalrummet i B-C huset. Nyanlända elever 
hänvisas av Rektor särskolan till rum enligt punkt 5. 

 
7. Elever och klasslärare/mentorer uppsöker sina klassrum och stannar i dessa 

till annat sägs via ”officiella” informationsvägar. När skoldagen är slut, får 
ingen elev gå hem till ensamhet. Elever, som är ensamma hemma vid 
hemkomst ombeds stanna kvar i skolan. Expeditionspersonalen ser till att mat 
tillhandahålls. 

 
8. Dag 1 avslutas med samlad information om vad som ska ske dag 2. Under dag 

2 ges information om hur dagen ska fortlöpa. 
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OBS att all information ska komma via rektor eller dennes ställ-företrädare – 
direkt eller signerad! Inga uttalanden ska göras av annan personal! 

 
 
ÖVRIGT 
 
KRISPÄRM finns på expeditionen. Den ska innehålla klass- och grupplistor, 
personallista, klass- och salsschemor, lista över hemklassrum och katastrofplan. I 
krispärmen ska också finnas anhöriglistor för alla elever och all personal. 
 
FLAGGA/SKYLT för markering av utrymningsledarens (rektors) position finns i 
vaktmästarens rum på expeditionen (gäller vid utrymning av skolan). 
 
KRISLÅDA finns på expeditionen. Den innehåller bl a ljus, tändstickor, duk, vas, cd-
spelare, cd-skivor med lämplig musik, näsdukar, psalmbok, dikter och fotoram. 
 
ATT TÄNKA PÅ INFÖR AKTIVITET MED ELEVER UTANFÖR SKOLANS OMRÅDE (SKOLRESOR, FRILUFTSDAGAR O 
DYL) 

 
• Före avresa inlämnas avprickade klasslistor på närvarande elever. Det är 

viktigt, att fördelningen på bussar – om flera tas i bruk – görs upp i förväg och 
att denna också gäller för återfärd. 

 
• Medtag för ändamålet avsedd mobiltelefon. Hämtas på exp.  

          Tel.nr 000-000 00 00 
 

• Resans mål liksom beräknad avrese- och ankomsttid anges. 
 

• Efter återkomst meddelas ”läget” till exp (exempelvis alla återkomna) 
 
Ansvarig reseledare från skolan avgör bussarnas avgång m m. 
Kontraorder från t ex chaufförer gäller endast , om de bekräftas av den ansvarige. 

 
PERSONALENS AKTIVITET UTANFÖR SKOLANS OMRÅDE 
 

• Resans mål, aktuella telefonnummer, vilka som deltar i resan samt beräknad 
avgångs- och återkomsttid meddelas i förväg till exp. 

 
• Om återkomst sker under expeditionspersonalens arbetstid ”avanmäls” resan. 
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