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Abstrakt 
Alla människor upplever någon form av kris under sin levnadstid. Hur man reagerar vid en 
krissituation samt vad som anses vara en kris skiljer sig avsevärt mellan individer. 
Skolsköterskan har en viktig roll i arbetet med krisberedskap på skolorna. I denna studie söker 
vi efter deras upplevelse och syn på detta arbete i skolan. För att nå detta syfte har vi 
genomfört intervjuer med fyra skolsköterskor i Halmstad, samt skapat en överblick hur 
krisberedskapen ser ut i hela kommunen genom en enkätundersökning. Det visade sig att 
denna har olika hög prioritet på skolorna, vilket medför att skolornas krisberedskap skiljer sig 
inom vissa områden, exempelvis hur aktivt man arbetar med beredskapsplanen. Vi drar 
slutsatsen att det krävs mer utbildning av framför allt personalen som ingår i krisgruppen, 
gärna en samordnad sådan inom kommunen. Detta för att skapa trygghet för alla inblandade i 
händelse av en krissituation. 
 
Nyckelord: krisgrupp, skolsköterska, trygghet, utbildning 
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”13-åring påkörd av skolbuss – omkom 

En 13-årig pojke omkom vid åttatiden på mån-

dagsmorgonen i en trafikolycka i Väskinde, cirka 

1,5 mil norr om Visby på Gotland. 

Pojken sprang ut framför en skolbuss som var på 

väg till Solbergskolan i Visby och blev påkörd”. 

(Aftonbladet, 2003) 

”Knivhuggen rektor fick lindriga ska-

dor 

Den manlige rektorn fördes till Karolinska sjuk-

huset efter ett överfall inomhus på skolan vid 

12.45 på onsdagen. Enligt Stockholmspolisen har 

en förundersökning om mord alternativt mord-

försök inletts, men läkarna på sjukhuset har kun-

nat konstatera att mannen klarade sig undan 

knivdådet med endast lättare skador”. 

(Svenska Dagbladet, 2007) 

”Åtta personer döda 

Finland är djupt skakat av en skolmassaker som 

ingen hade tänkt sig kunde hända där. Minst åtta 

personer har avlidit efter skottdramat på en skola 

i Finland.  

Skottdramat på en högstadie- och gymnasieskola 

i Tusby i södra Finland i dag krävde minst åtta 

dödsoffer: varav en lärare”.  

(Svenska Dagbladet, 2007)
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1. Inledning 

Citaten på föregående sida är exempel på krissituationer som drabbat skolpersonal och elever. 

Varje dag, runt omkring oss i världen sker liknande händelser där människor drabbas i olika 

former och omfattning. Enbart under vår egen levnadstid har det skett katastrofer som har 

förändrat åtskilliga människors livssituation, exempel på sådana händelser är Estonia 1994, 

diskoteksbranden i Göteborg 1998, tsunamin 2004 och dödsskjutningen i Finland 2007. 

Dagligen sker det olyckor som inte är av samma omfattning, men som sätter djupa spår hos de 

inblandade. Trafikolyckor, självmord, dödsfall och olika sjukdomstillstånd är sådana 

händelser som kan komma att bli aktuella i vår vardag som lärare. 

 

En krissituation drabbar inte enbart enskilda personer, beroende på krisens art kan flera bli 

inblandade och påverkade. I vårt arbete kan en krishändelse påverka elever och kollegor. 

Detta kan i sin tur leda till att vi ställs inför situationer som vi inte har erfarenhet att bemöta.  

Med detta i åtanke känns det både intressant och viktigt för oss att undersöka hur väl skolorna 

är rustade för kriser samt hur organisationen kring hanteringen av krissituationer fungerar i 

praktiken. Vi har för avsikt att genomföra detta examensarbete gemensamt, vilket innebär att 

vi är tre författare som representerar all text.  

 

Varken under den verksamhetsförlagda utbildningen eller under kortare vikariat har vi blivit 

delgivna någon information gällande krisberedskap på skolorna, det bör tilläggas att vi inte 

heller frågat efter sådan information. Men vår nyfikenhet kring området har tilltagit allt 

eftersom vår utbildning fortskridit. Alla arbetsplatser måste enligt Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter ha en beredskapsplan (AFS:1999:7). Skolan är dessutom samhällets största 

arbetsplats med i dagsläget 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever (Arbetsmiljöverket, 

2007). Därmed är risken mycket stor att någon eller några hamnar i behov av krisstöd. Kris- 

och katastrofhantering är något som all personal på en arbetsplats bör vara förberedd på, när 

olyckan väl är framme får det inte vara för sent. Detta i sin tur ökar trycket på att skolan har 

en väl fungerande krisberedskap, i synnerhet då majoriteten av dem som befinner sig på 

skolan är barn och ungdomar.  

 

Lärare har oftast en begränsad kännedom kring skolans elever, då han eller hon sällan 

undervisar alla. En annan yrkeskategori inom skolan som däremot bör ha kontakt med alla 

elever på skolan är skolsköterskorna. Vi tror att skolsköterskorna är en viktig resurs i 
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skolornas krishantering då dessa har en vårdutbildning bakom sig och således är 

specialiserade på krisförlopp och på hur man ska bemöta människor i kris. Dessutom är 

skolsköterskan utöver rektor och kurator den person som alltid ingår i skolans krisgrupp. På 

grund av ovanstående argument har vi i vårt examensarbete därför valt att främst fokusera på 

skolsköterskors upplevelser av krishantering. 
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2. Syfte  

Vårt huvudsakliga syfte är att söka efter skolsköterskors upplevelse av skolans krisberedskap, 

men även att skapa oss en överblick hur krisberedskapens organisation är uppbyggd på 

skolorna i Halmstad kommun. Vi vill också undersöka beredskapsplanens betydelse vid 

händelse av att en kris uppstår. Om skolornas krisberedskap skiljer sig åt, kan det ha betydelse 

för hur de agerar vid en krishändelse. Hur de väljer att agera får i sin tur konsekvenser för de 

inblandade. Vi tror att skolans personal, elever och deras anhöriga är beroende av att skolans 

krisberedskap fungerar på ett tillfredsställande sätt. För att kunna undersöka detta vidare har 

vi valt nedanstående frågeställningar. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur ser skolornas krisberedskap ut i kommunen, enligt skolsköterskorna? 

• Hur upplever skolsköterskor skolans krisberedskap? 

• Varför upplever skolsköterskorna krisberedskapen som de gör?  

• Kan skolornas krisberedskap förbättras? Och i så fall hur? 

 

2.2 Vad säger lagar och styrdokument? 

Det finns inga tydliga riktlinjer i de styrdokument som skolan arbetar efter när det kommer till 

krishantering eller organisationen av denna. I läroplanen står det att ”Skolan skall främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 

5).  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall alla skolor ha en beredskap för både elever och 

personal vid behov av krisstöd (Arbetsmiljöverket, 2007). Vidare är kommunen enligt 

skollagen huvudman och ansvarar således för att alla skolor har en skolplan som visar hur 

skolväsendet ska gestaltas och utvecklas (Arbetsmiljöverket, 2007). 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter trädde i kraft den 1 juli 2000. Dessa innefattar även hur en 

krisberedskap bör se ut på en arbetsplats. Enligt 5§ skall varje arbetsplats ha  
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”…den beredskap och 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. 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”. 

(AFS 1999:7, 5§, s.6). 

 

Vidare ges även tydliga anvisningar om att nödvändiga telefonnummer ska finnas tillgängligt 

vid händelse av kris. 

 

Utöver de allmänna föreskrifterna finns det även paragrafer som berör chefen och 

arbetsledaren på varje arbetsplats, vilket i skolans fall främst är rektorerna. De skall ha 

tillräckligt med kunskap vad gäller krisberedskap för att de ska kunna planera och ordna så att 

ovan nämnda föreskrifter efterföljs (AFS 1999:7). 

 

Förutom föreskrifterna har Arbetsmiljöverket även givit ut allmänna råd angående bland 

annat krisberedskap. Dessa har inte samma juridiska status som föreskrifterna, utan kan ses 

som ett förtydligande av dessa och kan upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven genom 

exempel (AFS 1999:7). 

 

Bland de allmänna råden står det om betydelsen av beredskap för att tillgodose eventuellt 

behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos arbetstagare på skolor, dvs. 

personal och elever som drabbas av krissituation. Genom att vara väl förberedd kan personligt 

lidande minskas och sjukfrånvaro förebyggas. Inom skolan kan man t ex anlita 

skolhälsovården för konkreta och professionella råd vad gäller krisberedskap (AFS 1999:7). 

 

Vidare talar man om vikten av att ha en krisberedskap som fungerar, det vill säga vilka rutiner 

som skall följas. Hur ser t. ex uppgiftsfördelningen ut vid krissituation? Man belyser även 

vikten av att personalen är väl insatt i hur krisstödet är organiserat samt att personalen 

uppdateras kontinuerligt ”Det är viktigt att man inom skolan och annan undervisning 

informerar även elever/studerande om hur första hjälpen och krisstödet är organiserat. Det är 

också viktigt att inhyrd personal inte glöms bort i detta sammanhang” (AFS 1999:7, s.11). 
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3. Litteratur kring kris och krisstöd 

Här nedan följer den litteratur som vi har tagit del av samt vår definition av kris och krisstöd. 

Det kommer att redogöras för hur krisberedskap kan utformas samt hur en krisgrupp bör vara 

sammansatt.  

 

3.1 Definition av kris och krisstöd 

Det finns många olika definitioner av kris, vi har valt att förhålla oss till Anderssons och 

Ingmarssons (1994) definition. De menar att en katastrof innebär att samhället inte har 

kapacitet att skydda både människor eller miljö, vilket medför att särskilda åtgärder är 

nödvändiga. Författarna definierar en krissituation som  

 

”… en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår 

sociala identitet och våra livsmål är allvarligt hotade. Krisen innebär en situation där 

våra tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att vi ska bemästra 

situationen.” (Andersson & Ingmarsson, 1994, s.14). 

 

Dock bör understrykas att en utomstående person aldrig kan avgöra vad som är kris eller 

katastrof för en annan människa (Andersson & Ingmarsson, 1994). 

 

Skolan innefattas av både Arbetsmiljöverket och skollagstiftningen och gäller såväl 

kommunala skolor som friskolor (SFS 1997:1212). I Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

definieras begreppet krisstöd som ”… 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, 3 §).  

 

3.2 Skolverkets utvärdering 

I en rapport från Skolverket (2005) har man utfört en utvärdering efter flodvågskatastrofen i 

Asien, 2004. När denna utvärdering gjordes utgick beredskapsplanerna på skolorna främst 

från Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Rädda Barnens skrift ”Beredskapsplan för 

skolan”(Dyregrov, 1994) samt Skolverkets egen skrift som ett resultat efter brandkatastrofen 

1998 ”Beredd på det ofattbara” (Skolverket, 2000).  
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Efter branden i Göteborg 1998 kom man fram till att beredskapsplanerna på skolorna varit till 

stor nytta. Samma resultat belystes i utvärderingen efter tsunamin, rektorerna som deltog 

menade att ”… planerna var ett stöd och något att utgå ifrån, men kunde aldrig exakt ange vad 

som skulle göras” (Skolverket, 2005, s.6).  

 

En rektor lade ut skolans beredskapsplan på webbplatsen, han menade att det kan vara en 

trygghet för bland andra föräldrarna att veta vad skolan utgår ifrån i händelse av kris. Flertalet 

skolor poängterade hur viktigt det var med ”… en snabb, kontinuerlig, utförlig och tydlig 

information. Ju mer saklig och relevant information som snabbt gick ut till föräldrar och andra 

desto mindre risk för ryktesspridning och spridning av felaktig information” (Skolverket, 

2005, s.12). 

 

Även Dyregrov (2006) betonar vikten av att skolan går ut med både rätt och snabb 

information, detta inte bara för att förhindra ryktesspridning, utan även för att lindra oro hos 

exempelvis föräldrar och anhöriga. Vid händelse av en större katastrof, såsom tsunamin 2004, 

är det viktigt att rätt information förmedlas till allmänheten.  

 

Andersson och Ingmarsson (1994) poängterar kanslipersonalens roll när det gäller 

information då de besitter aktuella uppgifter om både skolans elever och personal samt övrig 

information såsom scheman och eventuella aktiviteter både inom och utanför skolan. 

Kanslipersonalen kan, enligt författarna, ses som spindeln i nätet vid händelse av kris då de 

har vetskap om exempelvis vilka elever eller personal som är sjukanmälda. Författarna 

rekommenderar att någon ur kanslipersonalen ingår i skolans krisgrupp. 

 

3.3 Skolans förberedelse inför krissituationer 

Enligt Lpo94 har skolan ett ansvar, inte bara vad gäller den pedagogiska uppgiften att 

undervisa och i viss mån fostra eleverna (Utbildningsdepartementet, 1998), utan också ett 

ansvar som innefattar att hantera och bearbeta katastrofer i skolan. Kris framkallar en oerhörd 

stress vilket medför att man på skolan bör vara väl förberedd inför möten i svåra situationer. 

Därför är en beredskapsplan med en fungerande organisation av allra största vikt för att klara 

av arbetet med kris. Vidare beskrivs beredskapsplanen som en planering, där både praktiska 

detaljer såväl som mentala förhållanden ska ingå samt övas kontinuerligt. Man bör inhämta 
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kunskap om hantering av kris och med hjälp av denna kunskap bygga upp ett skyddsnät både 

inom och utanför skolan (Andersson & Ingmarsson, 1994). 

 

Det ska även belysas att vid händelse av en krissituation ger en fungerande beredskap en 

oerhörd trygghet för skolans personal, elevernas föräldrar och övriga anhöriga. 

Trygghetskänslan är viktig och uppstår redan vid vetskapen om att skolan jobbar aktivt med 

att lösa situationen. Författarna poängterar att den positiva känslan av att skolan bryr sig kan 

infinna sig om man ser på krishantering ”…som ett led i att lära omsorg och respekt  för sig 

själv och andra, såväl som att rädda materiella ting” (Andersson & Ingmarsson, 1994, s.15). 

 

3.4 Skolans krisorganisation/beredskap 

Syftet med skolans krisorganisation är att minimera psykiska och fysiska skador i största 

möjliga mån vid händelse av en krissituation. Denna bör anpassas efter skolans lokala behov 

och förutsättningar. Man bör inhämta information om vilka resurser som samhället har att 

erbjuda utanför skolans ramar samt kontakta organisationer som kan vara aktuella att 

samarbeta med vid händelse av att en krissituation uppstår. Det är värt att belysa att 

beredskapsplanen inte bör vara ett dokument som göms undan och glöms bort. Den ska vara 

enkel och framförallt flexibel, detta för att den ska kunna appliceras på den aktuella krisen 

(Andersson & Ingmarsson, 1994). 

 

Skolans ledning bör vara klar över syftet med beredskapsplanen då skolan eventuellt redan 

har en elevvårdsorganisation. Författarna ser det som nödvändigt att skilja mellan elevvård 

och krisberedskap då det annars finns risk för att krisberedskapen blandas med i skolans 

dagliga elevvårdarbete. Krisberedskapen ska endast träda i funktion vid en händelse där den 

ordinarie verksamheten inte räcker till. Därför är det viktigt att skolledningen avgör i ett första 

skede om det finns resurser inom den dagliga verksamheten eller om det inträffade är av 

sådan art att beredskapsplanen bör tas i bruk (Andersson & Ingmarsson, 1994). 

 

3.4.1 Vilka skall ingå i skolans krisgrupp? 

Varje skola bör ha en krisgrupp och rektorn, som har det yttersta ansvaret när det gäller 

viktiga beslut, kan därmed ses som en självklar deltagare. Kanslipersonalen, som beskrivits 

innan, har en nyckelroll då de besitter mycket information om både elever och personal och 
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bör därför ingå i en krisgrupp. En annan yrkesgrupp är skolhälsan, det vill säga 

skolsköterskan alternativt skolläkare, som kan ses som självklar medlem i krisarbetet och som 

bör sköta kontakten med sjukhus och dylikt vid händelse av en krissituation. Om det finns en 

kurator kopplad till skolan, har även en given plats då det ingår i yrkets profession att möta 

människor som befinner sig i olika typer av kriser. Vaktmästaren har, utöver en stor 

lokalkännedom, ofta kontakt och därmed kännedom om både elever och lärare och kan 

därmed vara till stor nytta i en krisgrupp (Andersson & Ingmarsson, 1994). 

 

Men det är inte bara kunskapen som man besitter i sin profession som har betydelse, utan 

författarna talar om vikten av att ”rätt” personer ingår i krisgruppen. Personerna ska utöver 

förmågan att kunna arbeta under stor press och kaotiska förhållanden ha sådana ”personliga 

egenskaper att de orkar med den mentala påfrestningen” (Andersson & Ingmarsson, 1994, 

s.39). Författarna belyser också att yrkes- samt livserfarenhet är andra viktiga egenskaper. 

Alla ska ingå i gruppen av egen vilja samt vara beredda på vad det innebär, utöver att rycka in 

vid kris, övning och utbildning. Sist, men inte minst, behöver en krisgrupp varma, trygga och 

goda människor. 

  

Dyregrov (2006) ger även han exempel på vilka som kan vara lämpliga medlemmar i en 

krisgrupp. I hans förslag ingår två lärare, en kurator alternativt rådgivare, skolsköterska eller 

annan från skolhälsovård samt skolans rektor. Författaren fortsätter med att beskriva 

krisgruppens uppgifter där det bland annat ingår att identifiera krissituationer som kan vara 

aktuella på skolan, utveckla en åtgärdsplan, etablera kontakter med organisationer som t.ex. 

BUP1, utbilda övrig personal i krishantering, samordna beredskapsplanen med andra skolor 

samt informera elever och föräldrar. 

 

Andersson & Ingmarsson (1994) anser även att alla medlemmar i krisgruppen bör få 

utbildning i krispsykologi. Exempel på detta kan vara att lära sig mer om människors 

reaktioner i krissituationer samt mental stress och mediehantering. De belyser också att 

övningar på olika realistiska scenario som kan inträffa är en nödvändighet för krisgruppen. 

 

                                                 
1 Barn och Ungdoms Psykiatrin 
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4. Metod 

I denna studie har vi valt att anta en hermeneutisk ansats. Detta innebär att forskaren använder 

sig av sina erfarenheter och sin förförståelse för att tolka verkligheten. Hermeneutiken öppnar 

möjligheten för en djupare, rikare och mer nyanserad bild av verkligheten (Thurén, 1991). 

Vår analys kommer att grunda sig på våra tolkningar av respondenternas upplevelser. 

 

Vi har valt att samla in våra empiriska data samt att bearbeta dess resultat innan vi bestämde 

oss för att använda det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. 

Tillvägagångssättet grundar sig på att vi ville applicera det teoretiska perspektivet i efterhand, 

då vi på detta sätt skapade en möjlighet att välja teori utifrån vad vi fann intressant i 

respondenternas svar. Detta gör att arbetets teoretiska del kommer att presenteras efter 

resultatet av våra undersökningar.  

 

Här nedan presenteras hur vi gått tillväga för att nå de empiriska data som analysen utgår ifrån 

senare i arbetet. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda två olika tillvägagångssätt vid insamling av data till vår studie. Dessa 

är enkät och intervju. Enkäten är en kartläggande undersökning som gjordes via telefon 

medan intervjuerna genomfördes via ett personligt möte med vardera av respondenterna. 

 

4.1.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning innebär att alla respondenter besvarar samma frågor (Stukát, 2005). Vi 

har valt att använda oss av denna datainsamlingsmetod, dels för att snabbt kunna samla in 

svar från en större grupp respondenter och dels för att metoden ger oss en möjlighet att 

generalisera resultatet (Stukát, 2005). Johansson & Svedner (2006) kallar denna typ av studie 

en kartläggande undersökning som utförs när man söker efter fakta inom ett bredare område. 

Vi har valt att göra en enkät innehållande både ostrukturerade och strukturerade frågor. Det 

förstnämnda innebär att frågorna är öppna, där respondenten kan svara med egna ord. En 

fördel med sådana frågor kan vara att respondenten får möjlighet att utrycka sig fritt och kan 
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anpassa sina svar. Nackdelen kan vara att ostrukturerade frågor även kan innebära långa och 

fylliga svar, vilka tar tid att bearbeta (Stukát, 2005).  

 

Det vi vill uppnå med kartläggningen är att få reda på hur skolornas krisberedskap ser ut i 

kommunen och vi anser att en blandning av både ostrukturerade och strukturerade frågor här 

är att föredra. Vi har valt att göra enkätundersökningen via telefon, främst eftersom vi vill 

spara tid och att vi tror att det är ett enkelt sätt att få tag i respondenterna. Jacobsen (1993) 

menar att telefonintervjuer är både snabba, billiga och praktiska, men författaren ser också 

nackdelar med telefonintervjuer. Ett problem kan t ex vara att intervjuaren inte har 

ögonkontakt med respondenten och därmed inte har möjlighet att läsa av eventuellt 

kroppsspråk. En ytterligare svårighet kan vara att respondenten finner undanflykter, såsom 

t.ex. tidsbrist och därmed tackar nej till att delta i undersökningen (Jacobsen, 1993). 

 

4.1.2 Intervjuer 

Eftersom vi är ute efter att fånga skolsköterskornas upplevelser kring begreppet krisberedskap 

har vi även valt att genomföra fyra djupintervjuer. Genom att använda oss av öppna frågor 

som Jacobsen (1993) kallar det, är det möjligt att i intervjun få med nya och oväntade 

aspekter som annars skulle utebli. I vår studie innebär detta att vi i våra intervjuer använder en 

intervjuguide, bestående av olika frågor, vilka kan ses som halvstrukturerade, då dessa är fasta 

men samtidigt lämnar utrymme för följdfrågor och öppna svar (se bilaga B).  

 

I en ostrukturerad intervju spelar interaktionen mellan den som intervjuar och respondenten 

stor roll. Intervjuaren har chans att följa upp respondentens idéer och tankar med hjälp av 

följdfrågor, samtidigt som denne även kan sammanfatta och förtydliga frågorna under 

samtalets gång (Jacobsen, 1993, Johansson & Svedner, 2006, Stukát, 2005). Nackdelarna med 

att använda ostrukturerade intervjuer är att det dels just på grund av metodens möjligheter kan 

vara svårt att jämföra de olika respondenternas svar. Det är även svårt att nå ut till ett stort 

antal respondenter och bearbetningen av data är tidskrävande. Därför har vi valt att använda 

oss av vad vi kallar halvstrukturerade frågor.  

 

Vid varje intervjutillfälle medverkar två utav oss. Detta beror på att vi anser, precis som 

Stukát (2005), att två personer täcker upp respondentens svar på ett bättre sätt än om den som 

intervjuar är ensam och därför bör intervjun bli mer uttömmande. Det vill säga, att vi genom 
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att vara två kan hjälpas åt med följdfrågor och att uppmärksamma respondenternas 

sinnesstämning och kroppsspråk.  

 

Vi har valt att spela in alla intervjuer med hjälp av en bandspelare. Enligt Jacobsen (1993) kan 

användandet av en bandspelare skapa nervositet hos respondenten. Men vi hävdar att 

fördelarna är fler, t.ex. kan den som intervjuar koncentrera sig på vad respondenten säger och 

kan ägna mer uppmärksamhet åt att ställa följdfrågor.  

 

Alla intervjuer transkriberas och fastän det är ett tidskrävande arbete (Stukát, 2005) anser vi 

att det är värt besväret då vi tror att det kan underlätta för oss när vi sedan analyserar vårt 

resultat. 

 

Genom att intervjua skolsköterskor tror vi att vi får ut mest information kring de 

frågeställningar vi har valt att undersöka. Kvale (1997) menar att intervjuer kan leda till nya 

insikter, en förändring. Samma författare menar fortsättningsvis att ”Intervjuer är kraftfulla 

verktyg för den som vill erhålla kunskap om människors upplevelser och beteenden” (Kvale, 

1997, s. 72).  

 

4.2 Urval 

Som tidigare nämnts har vi valt att enbart kontakta skolsköterskor vilket beror på att de dels 

har en naturlig förankring på skolan, samt att dessa är personer som många elever har direkt 

kontakt med och de möter barnen i olika kriser. Ett annat argument till varför vi beslutade oss 

för skolsköterskorna är att de tillhör en grupp som alltid bör ingå i skolans krisgrupp och som 

på grund av detta därför bör vara väl insatta i skolornas krisberedskap. 

 

Här nedan följer beskrivningar över hur vi gjorde vårt urval till både enkätundersökningen 

samt till de kvalitativa djupintervjuerna.  

 

4.2.1 Enkät 

Inför vår enkätundersökning beslutade vi att avgränsa oss till alla grundskolor inom Halmstad 

kommun. Detta innebär totalt 39 grundskolor (Halmstad kommun, 2007), men eftersom 

flertalet av skolsköterskorna är verksamma på flera skolor än en, sjönk antalet respondenter. 
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Då 20 stycken av skolorna har skolsköterskor vars arbete är fördelat på flera olika skolor i 

kommunen blev antalet respondenter som vi kom i kontakt med 18 stycken. Dock är det fyra 

stycken skolor som inte är representerade i vårt arbete, vilket beror på att dessa inte kunde nås 

via telefon. 

 

4.2.2 Intervju 

Efter det att vi genomfört kartläggningen visade det sig att en av skolsköterskorna var 

intresserad av att ställa upp på intervju, detta utan att vi nämnt något om vidare intervju. För 

att få ett större underlag tog vi återigen kontakt med skolsköterskorna och frågade om de var 

intresserade av att ställa upp på ytterligare intervju, den här gången mer omfattande. Vi valde 

ut fyra stycken skolsköterskor inom Halmstad kommun, varav en utav dessa visat intresse 

redan vid kartläggningen. De tre övriga kontaktades mer slumpmässigt, dock utifrån deras 

positiva gensvar under kartläggningen, som gav oss intrycket av att de skulle vilja berätta mer 

om krisberedskapen på skolan. Ett krav var dock att respondenterna arbetat på skolan minst 

ett år och var väl insatta i skolans organisation kring krisarbete. De skolsköterskor som arbetat 

under en kortare tid menade att de inte hade någon större erfarenhet av krisberedskap och 

därför uteslöt vi dessa i våra djupintervjuer.  

 

Det kan ses som en brist att endast intervjua fyra stycken skolsköterskor. Detta hävdar vi vara 

tillräckligt dels på grund av att de fyra respondenternas svar liknade varandra i sådan 

utsträckning att vi inte tror fler intervjuer skulle påverka vår analys. Dels arbetar 

respondenterna på olika områden i Halmstad kommun, vilket innebär att större delen av 

kommunen är representerad. Vi fann inte heller något större gensvar att delta i 

undersökningen från en del av de skolsköterskor som kontaktades vilket medförde svårigheter 

i att finna respondenter. 

 
 

4.3 Genomförande 

Här nedan följer hur vi gått till väga när vi genomfört vår kartläggning samt hur intervjuerna 

med skolsköterskorna utfördes. 
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4.3.1  Genomförande av enkätundersökning/kartläggning 

För att skapa en uppfattning inom området krisberedskap valde vi att genomföra en 

enkätundersökning på flertalet grundskolor i Halmstad kommun. Vi valde att utföra 

intervjuerna via telefon därför att det var den metod som var minst tidskrävande både för oss 

och för respondenterna (se bilaga A). 

 

Under ca två veckors tid ringde vi till respondenterna, det vill säga alla skolsköterskor på 

skolorna. Det visade sig vara svårare än vad vi föreställt oss att komma i kontakt med dessa 

respondenter. Detta berodde främst på att de dels var upptagna i tjänsten och dels att de endast 

kunde nås några dagar i veckan. Som tidigare nämnts blev det ett bortfall på fyra stycken, då 

det var ett antal skolsköterskor som vi inte lyckades komma i kontakt med alls under de två 

veckorna som kartläggningen pågick och som därmed inte kunde delta i undersökningen. Men 

vi ansåg att detta inte skulle påverka vårt resultat då en stor majoritet av dem som deltog hade 

samma eller snarlika svar på flertalet utav våra frågor. 

 

Under undersökningens gång fann vi, som nämnts ovan, att flertalet respondenter arbetade på 

flera skolor. Detta innebar att antalet respondenter minskade något, främst på grund av att vi 

valde att endast använda en enkät till de skolor som hade samma skolsköterska, i de fall 

respondenten ansåg att svaren skulle bli de samma. 

 

I enlighet med de forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning valde vi att inleda varje samtal med en presentation av oss och vårt ärende. Därefter 

gav vi en kort förklaring av syftet med kartläggningen. Alla respondenter blev även 

informerade om att det var frivilligt att delta samt att deras medverkan i undersökningen 

skulle vara anonym, varken namn på respondent eller skola skulle komma att redovisas i 

studien (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

4.3.2 Genomförande av intervjuer 

För att kunna ta fasta på skolsköterskornas upplevelser kring skolornas krisberedskap valde vi 

att med hjälp av en intervjuguide djupintervjua fyra skolsköterskor i Halmstad kommun (se 

bilaga B). Via telefon tog vi kontakt med respondenterna och bokade tid för intervjutillfällen. 

Respondenterna fick möjlighet att ta del av intervjuguiden några dagar innan intervjutillfället, 

då denna sändes via mail. 
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Med hänsyn till informationskravet i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2007) 

inledde vi varje intervju med att först presenterade oss, vår studie samt att informera 

respondenten om att deltagandet var frivilligt och att intervjun fick avbrytas när så önskades. 

Vi upplevde det som att respondenterna var positivt inställda till intervjun, samtidigt uttryckte 

de en oro att inte kunna prata om särskilda händelser med rädsla för att utomstående skulle 

kunna identifiera krishändelser eller drabbade. Vi försäkrade dem om att vi inte hade för 

avsikt att peka ut och exemplifiera enstaka krishändelser och att vi skulle avstå från att 

publicera sådana uppgifter som vi ansåg skulle kunna möjliggöra en identifiering utav 

enskilda händelser eller individer.  

 

Vi har nedan valt att benämna respondenterna som Anita, Beate, Celeste och Daniella. Varför 

vi valt att ge våra respondenter fiktiva namn beror på att vi enligt de forskningsetiska 

principerna är skyldiga att skydda våra källor ”Åtgärder måste vidtas för att försvåra för 

utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer” (Vetenskapsrådet, 

2007, s. 13). 

 

De första tre intervjuerna med Anita, Beate och Celeste, ägde rum under samma vecka, medan 

den fjärde med Daniella utfördes veckan därefter. Samtliga intervjuer avslutades med att vi 

bad om att få återkomma i fall det var något som var oklart eller om vi behövde komplettera 

med några frågor, något som alla respondenterna var positiva till. 

 

 

 

Intervju med Anita 

Skolan ligger utanför Halmstad tätort och är en F-9 skola som omfattar ungefär 410 elever.  

Intervjun ägde rum på en förmiddag i ett angränsande rum till skolsköterskans 

mottagningsrum. Det var fritt från mobiltelefoner och vanliga telefoner som annars kan vara 

distraherande. Material så som krispärm2 och krislåda3 fanns tillhands i rummet. Anita är i 35- 

årsåldern och har arbetat som skolsköterska i sju år.  

 

                                                 
2 I krispärmen finns ofta beredskapsplanen, olika typer av krissituationer beskrivna samt viktiga telefonnummer 
och kontaktpersoner. 
3 Innehållet i en krislåda kan variera, exempel på innehåll kan vara fotoram, ljus, ljushållare, anteckningsbok, 
psalmbok, nallebjörn. 
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Respondenten blev tillfrågad om det gick bra att spela in intervjun med bandspelare, vilket det 

gjorde. Vi upplevde intervjun som ett avslappnat samtal där Anita berättade om skolans 

krisberedskap utifrån vår intervjuguide. Vi följde upp hennes svar med följdfrågor när det 

behövdes.  

 

 

Intervju med Beate 

Skolan ligger strax utanför Halmstad centrum och är en 6-9 skola. På skolan går omkring 560 

elever och i samma område finns två F-5 skolor där Beate även är verksam. Beate är i 45- 

årsåldern och har arbetat som skolsköterska i nio år.  

 

Denna intervju ägde rum vid lunchtid. Vi blev visade till ett rum som angränsade till 

undersökningsrummet. Inte heller vid detta tillfälle fanns det några telefoner eller dylikt som 

kunde störa. Vid intervjun medverkade även en ny skolsköterska som ville bli mer insatt i 

ämnet och som ansåg att även hon skulle ha nytta av att sitta med vid intervjun och lyssna. Vi 

såg inga hinder med att hon deltog under intervjun och anser heller inte att hennes närvaro har 

påverkar vårt resultat.  

 

Beate hade inga invändningar mot att vi spelade in intervjun. Dock inträffade mindre problem 

med bandspelaren, vilket medförde att intervjun startade något senare än beräknat. Senare 

under intervjun tittade respondenten vid två tillfällen efter för att se om bandspelaren spelade 

in. Vi anser dock inte att händelsen har påverkat resultatet av intervjun.  

 

 

Intervju med Celeste 

Skolan ligger nära stadens centrum och är en F-5 skola. På skolan finns ca 200 elever. 

Respondenten är i 50 - årsåldern och har arbetat som skolsköterska i 17 år. Intervjun ägde rum 

i Celestes arbetsrum en eftermiddag, där hon hade tillgång till material om hur skolan 

arbetade med krishantering. Inte heller Celeste hade invändningar mot att samtalet spelades in 

på band.  

 

Flera gånger gick hon ifrån intervjun för att hämta krispärmen eller krislådan och vi upplevde 

intervjun som avslappnad och naturlig. Atmosfären var lugn och inga avbrott inträffade, vilket 
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antagligen berodde på att intervjun ägde rum senare på dagen då både elever och större delen 

av personalen slutat för dagen. 

 

 

Intervju med Daniella 

Skolan där Daniella arbetar ligger något utanför Halmstad centrum och är en F-5 skola som 

omfattar ca 250 elever. Respondenten är uppskattningsvis i 40 - årsåldern och har arbetat som 

skolsköterska på skolan i ca två år. Daniella har även delar av sin tjänst på andra skolor.  

 

Intervjun ägde rum på hennes tjänsterum, där allt material fanns samlat och alla telefoner var 

avstängda. Det var en mycket avslappnad atmosfär och trevligt samtal, trots att bandspelaren 

var på. Vid ett tillfälle begärde dock Daniella att bandspelaren skulle stängas av då hon 

berättade händelser som inte var lämpliga för inspelning och som heller inte kommer att tas 

upp i denna undersökning. 
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5. Resultat  

Här nedan kommer resultatet av både enkätundersökningen och djupintervjuerna att 

redovisas. Vi har valt att presentera resultaten efter den ordning på frågorna som enkäten samt 

intervjuguiden innehar (se bilaga A & B). När det gäller djupintervjuerna innebär detta att 

varje intervju redovisas för sig, dock efter ordningen i intervjuguiden. 

 

5.1 Enkätundersökning/kartläggning 

Kartläggningen skedde genom enkäter (se bilaga A) som respondenterna, det vill säga 

skolsköterskorna i kommunen, besvarade via telefon. Denna undersökning genomfördes för 

att skapa en överblick inom området krisberedskap på skolor i Halmstad kommun. Här nedan 

följer en sammanställning av resultatet i denna undersökning. Dock haltar undersökningen 

något då några skolsköterskor var nya, som nämnts ovan, och därmed inte var tillräckligt 

insatta i skolans arbete med beredskapsplanen och vad det innebär. 

 

Beredskapsplan på skolan, samt hur är den utförd? 

Den första frågan på enkäten gällde huruvida skolan hade en beredskapsplan eller ej, vilket 

samtliga respondenter svarade ja på, det fanns en beredskapsplan på skolan. 

 

Fråga två på enkäten behandlade hur denna beredskapsplan är utförd och på den frågan 

svarade alla skolsköterskor att den var nedskriven i form av ett dokument. 

 

Vad var utgångspunkten för skolans beredskapsplan? 

Den tredje frågan gav mer varierande svar. Här nedan presenteras skolornas resultat, högst 

upp kommer den vanligaste utgångspunkt för utformande av beredskapsplan. Tilläggas bör att 

några skolor använt fler av nedan nämnda punkter i sin utformande av beredskapsplanen. 

- andra skolors beredskapsplaner 

- olika krissituationer 

- kommunens riktlinjer 

- Skolverkets riktlinjer 
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- POSUM 4 

- BUP 

- litteratur som handlar om kris 

- gammal beredskapsplan som oreviderats 

- skolans egna förutsättningar 

 

Hur ofta uppdateras beredskapsplanen? 

Under denna fråga av enkäten var svaren mer splittrade. I cirkeldiagrammet nedan redovisas 

svaren utifrån antalet respondenter och inte antalet skolor som representerades i 

undersökningen. Hälften uppdaterade sitt dokument en gång om året. Medan en sjättedel av 

respondenterna svarade en gång per termin och en sjättedel svarade att de såg över sin 

beredskapsplan regelbundet, vilket i detta fall innebär oftare än en gång per termin. Två utav 

respondenterna visste inte något kring uppdatering av det aktuella dokumentet och en utav 

respondenterna reviderade beredskapsplanen vid särskild händelse. 

 

 
* Mer än en gång/termin 

 

Diagram 1. Hur ofta uppdateras krisplanen? 

 

                                                 
4 Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. En samverkansorganisation vars uppgift är att ge stöd i akuta 
krissituationer.  

 

3 

3 

9 

1 

2 

Regelbundet* 
1 gång/termin 
1 gång/läsår 
Vid särskild händelse 
Vet ej
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Finns det någon krisgrupp på skolan, i så fall vilka ingår i denna? 

På frågan om skolan hade någon krisgrupp svarade alla utom en av respondenterna ja, medan 

en inte besatt någon information om detta. 

 

Samtliga som svarade ja i föregående fråga deltog i följande fråga som handlar om vilka som 

ingår i denna krisgrupp. Gemensamt för de respondenter som vi var i kontakt med var att 

rektorn och skolsköterskan var medlemmar i denna grupp. På de skolor där en kurator fanns 

knuten till verksamheten ingick även denne i skolans krisgrupp.  

 

Majoriteten av krisgrupperna hade bland annat lärare som medlemmar och en dryg fjärdedel 

av skolorna hade skolvärdar som ingick i krisgruppen. Mer än hälften av grupperna hade 

någon övrig medlem såsom präst, specialpedagog, fritidspersonal, personer från POSUM -

gruppen eller från skolkontoret.  

   

När träffas krisgruppen? 

På frågan hur ofta krisgruppen träffas var det elva av respondenter som svarade regelbundet, 

vilket i detta fall innebär minst en gång per läsår. Fem respondenter svarade att man 

sammanstrålar vid särskild händelse medan två utav de intervjuade inte hade kunskap om hur 

ofta krisgruppen möttes. Även i detta cirkeldiagram är det antalet respondenter som redovisas, 

inte antalet skolor som representerades i undersökningen. 

 
* Minst en gång varje läsår 

Diagram 2. När träffas krisgruppen? 

 

5 

11 

2 

Vid särskild händelse 

Regelbundet* 

Vet 
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5.2 Intervjuer med skolsköterskor 

Intervjuerna skedde efter det att respondenterna fått förfrågan om de ville ställa upp på en 

djupintervju på maximalt en timme. De fyra som vi bokade in för intervju fick vår 

intervjuguide (se bilaga B) via mail några dagar i förväg och kunde därmed förbereda sig 

inför vårt möte. Samtliga respondenter var skolsköterskor i Halmstad kommun, vilka vi ansåg 

borde kunna ge uttömmande svar utifrån våra frågeområden, då de innehar en viktig roll i 

skolornas krisgrupper.  

 

När det gäller djupintervjuerna, vill vi nämna att vår intervjuguide till viss del inte gav de 

uttömmande svar som önskades. Respondenterna tolkade en del frågor ur olika perspektiv, ett 

exempel var då de skulle beskriva sin roll i krisgruppen. Någon riktade in sig på det konkreta 

arbetet vid en faktisk krissituation, medan en annan berättade mer om sitt arbetet med 

krisberedskap och hur det var uppbyggt. Trots det faktum att alla fyra respondenter gett sitt 

samtycke till att vi fick återkomma om det krävdes vidare information, fanns det de som valde 

att inte besvara våra frågor som skickades ut via mail i efterhand. 

 

Nedan följer resultatet av intervjuerna, i den ordning de ägde rum.  

 

5.2.1 Intervju med Anita 

Definiera vad begreppet kris innebär för dig/skolan 

Den första frågan besvarar Anita med att kris kan vara väldigt mycket, att det är ett stort 

område. Hon menar på att det kan vara en samhällskris, t.ex. som tsunamin 2004, som 

påverkar olika skolor på olika sätt. Vidare understryker Anita att det inte behöver vara något 

barn på skolan som blivit direkt drabbad, men han eller hon kan mycket väl känna någon som 

i sin tur känner den drabbade. Även i sådana fall kan en krisreaktion uppstå, på så sätt att 

personerna runt om den drabbade blir påverkade på ett eller annat sätt. Därför nämner hon 

samhällskriser som en aspekt. Men även om någon individ, det vill säga närstående, anhöriga 

eller elever drabbas av något, så som en olycka, sjukdom, död eller stora mobbingsituationer. 

Sammanfattningsvis definierar Anita begreppet kris som en svår situation då många blir 

inblandade. Är det färre personer inblandade, menar hon, är det oftast problem som går att 

lösa på ett relativt enkelt sätt.  
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Även då större mobbingsituationer inträffar, menar Anita, sker en krisreaktion. Hon säger ”… 

man får väl även ta med om det skulle vara stora mobbingsituationer. Där har vi nya direktiv 

att gå efter när det gäller kränkning”. Vilka dessa nya direktiv är framgår dock inte.  

 

Beskriv din roll i krisgruppen 

Här menar Anita att hon ska finnas för den enskilt drabbade. Hon menar att hon inte arbetar 

med alla lika mycket på samma gång. Anita nämner också att hon måste se varje elev utifrån 

just det behov som han eller hon har, ”… där måste jag se varje elev som jag gör i mitt 

dagliga arbete, utifrån det behovet den eleven har”. Som exempel menar hon att en individ 

som inte är direkt drabbad av en kris men ändå mer påverkad av den än personen som är mitt 

inne i det, kräver mer arbete från hennes sida, då den drabbade kanske får mer hjälp på annat 

håll.  Då är det den som söker henne mest som är i störst behov av hennes hjälp. Hon påpekar 

att ”Man kan aldrig säg att den som är mest drabbad av en kris är den som reagerar mest”.  

 

Ytterligare uppgifter som Anita anser sig besitta är att förklara för de drabbade vad som 

händer på ett sjukhus, då en krissituation i form av en olycka inträffat. Vad som händer i 

kroppen, vad man gör på intensiven och barnkliniken m.m. Även här poängterar hon att 

informationen ska ske utifrån den enskildes behov.  

 

Anser du att beredskapsplanen är ett aktivt dokument? I så fall på vilket sätt? Hur 

använder skolan denna? Rektor, skolsköterska etc. Vilka känner till den?  

Anita anser att beredskapsplanen på skolan är ett aktivt dokument, då de går igenom den varje 

termin. Hon påpekar dock att skolan mycket väl hade kunnat arbeta mer med den. Som 

exempel nämner hon att de skulle kunna ha speciella dagar då man använder fallbeskrivningar 

och utgår ifrån t.ex. etik. Anita fortsätter att tala om att det står i dokumentet hur alla ska göra, 

vilket borde underlätta ett sådant arbete. Även telefonlistan finns tillgänglig för skolans 

personal och uppdateras varje termin. I övrigt revideras planen efter att en händelse inträffat, 

då berörd personal känt att något inte fungerat tillräckligt bra. Då är det oftast elevhälsoteamet 

som tar upp det, det vill säga krisgruppen.  

 

När det kommer till kännedomen om beredskapsplanen, menar Anita att all personal känner 

till den och att den finns tillgänglig i lärarrummet. 
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Anser du att något bör förändras, vad gäller skolans organisation kring krisberedskap? 

Anita kommer här tillbaka till att skolan kunde arbeta mer med krisberedskap under vissa 

dagar, men hon menar att detta inte prioriteras, då pedagogiken tar stort utrymme. Praktiska 

saker, så som hjärt- och lungräddning, är många intresserade av och därför går sådana 

övningar att genomföra. Men det mer psykiska, t.ex. att prata om krisreaktioner och varför 

man reagerar på ett visst sätt, är svårare att finna tid till.   

 

Hon fortsätter med att understryka att det verkar som att det krävs att en stor händelse 

inträffar för att krisberedskapen ska prioriteras på skolorna. Som en varningssignal, då man 

blir medveten om att sådana händelser faktiskt kan inträffa och att man själv, eller ens 

arbetsplats kan drabbas.  

 

Finns det organisationer utanför skolan som det skulle kännas positivt att samarbeta 
med när krissituationer uppstår? Eller under arbetet med beredskapsplanen? Vilka 
skulle kunna vara intressanta att samarbeta med?  

Skolan samarbetar med kyrkan och prästen som tillhör denna finns på skolan ibland. Anita 

tror och hoppas att detta ger trygghet för eleverna.  

 
Andra organisationer skolan samarbetar med är den sociala myndigheten och polisen. Även 

BUP eller barnkliniken kopplas in om det behövs. Vidare har Kärnhusets5 psykologer anlitats, 

som även ingår i elevhälsoteamet och därmed kan nås när som helst.  

 

5.2.2 Intervju med Beate 

Definiera vad begreppet kris innebär för dig/skolan? 

Beate menar att en kris är en oväntad händelse som ger en krisreaktion, när det är fara för 

någonting. När det kommer till vad begreppet innebär för skolan, nämner Beate att det kan 

vara när man själv, som personal, eller en elev råkar ut för något, eller om en anhörig till en 

elev på skolan t.ex. råkar ut för en olycka. Hon menar också att en krisreaktion även kan 

uppstå om en elev förlorat ett husdjur eller om hans eller hennes föräldrar skiljt sig. Då kan 

eleven komma till skolan mer eller mindre i kris, fortsätter Beate.  

 

                                                 
5 Ett resurscentum i kommunen som arbetar med barn och ungdomar mellan 1-16 år . Bland annat psykolog, 
specialpedagog och skolhälsovård. 
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Vidare påpekar respondenten att kris inte bara är stora händelser, utan även situationer som 

inte är akuta, t.ex. att någon helt enkelt inte mår bra. Hon understryker att krisgruppen numera 

kallar sig stöd- och krisgrupp, eftersom de ska kunna prata om vad de ska göra vid situationer 

då de möter personer som de ser inte mår bra, antingen på grund av något som händer hemma 

eller på arbetet.  

 

Beskriv din roll i krisgruppen 

Beate ser skolsköterskan som en naturlig medlem i krisgruppen. Hon berättar att ibland är hon 

den första som får information om något hänt, t.o.m. innan skolledningen får veta något om 

situationen. Beate poängterar att ”… man får arbeta aktivt då med första händelserna, vad 

man ska göra och hur man ska lägga upp det”.  Vidare menar hon dock att det är skolledaren 

som leder gruppen och som har ansvar för vad som händer i skolan och krisgruppen.  

 

Anser du att beredskapsplanen är ett aktivt dokument? I så fall på vilket sätt? Hur 

använder skolan denna? Rektor, skolsköterska etc. Vilka känner till den?  

Här menar Beate att dokumentet borde vara mer aktivt, då de inte förändrat innehållet i det på 

många år. Dock säger hon att stöd- och krisgruppen träffas med jämna mellanrum så att 

dokumentet inte glöms bort. Dessa träffar sker vanligtvis en gång i månaden. Men vidare 

nämner hon att då flera händelser inträffar med relativt kort tid emellan, har krisgruppen 

lättare att kontinuerligt träffas, då sådana träffar blir nödvändiga. Hon menar att ”… då sätter 

vi oss och vet liksom om varandra…”  

 

Fortsättningsvis hoppas Beate verkligen att all personal känner till dokumentet väl. Hon 

menar på att de har berättat för alla att det finns en krisgrupp och en beredskapsplan, vilken 

finns i personalrummet. Dock är det inte de mest aktuella pappren som finns i denna pärm i 

personalrummet, men, ”… det är alltid något”, menar Beate. Där står hur man ska gå till väga 

vid speciella händelser, t.ex. om en förälder dött. Hon nämner också att hon och en annan har 

satt upp en lista på medlemmarna i krisgruppen i personalrummet, på skolkontoret och hos 

rektorn, vilken förnyades nyligen.  

 

Att samlas efter en krishändelse, påpekar Beate, och att gå igenom om det som gjordes var väl 

utfört eller om något skulle kunna ha gjorts på ett bättre sätt, är väldigt viktigt. Hon talar om 
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vikten av att efter en kris ställa sig frågor som ”Vad hände nu med detta som vi gjorde? Blev 

det bra? Var det saker som inte blev så bra”? Hon fortsätter att understryka att man lär sig 

mycket av de kriser som sker.   

 

Anser du att något bör förändras, vad gäller skolans organisation kring krisberedskap? 

Här menar Beate att beredskapsplanen lätt glöms bort. Hon anser att dokumenten borde 

arbetas om, men kan inte säg vem som skulle göra det, eftersom det tar så lång tid. Men att gå 

igenom dokumentet och eventuellt lägga till saker, eller ändra om något inte längre stämmer, 

borde kunna göras menar hon. Vidare menar Beate att det vore bra om man hade en central 

grupp som sammanställde en beredskapsplan, att alla skolor i kommunen då skulle få en 

grundplan, en bas att utgå ifrån. För att citera Beate, ”… alla kan inte sitta och jobba aktivt 

med detta dokumentet. Det säger ju sig självt är nästan omöjligt, det finns så mycket annat 

som faktiskt är viktigare”.  

 

Beates arbete omfattar flera skolor och krisgruppens medlemmar är för henne inte helt kända, 

dock är skolledaren en självklar medlem. Vid händelse av en krissituation ställer sig Beate 

frågande till vem hon ska kontakta, på en utav skolorna. Detta bekymrar henne.  

 

Som ytterligare problem nämner Beate att ”Det värsta som kan hända är nog att ingen 

information alls kommer ut, för då blir det en väldig ryktesspridning som är helt felaktig i 

värsta fall…” 

 

Finns det organisationer utanför skolan som det skulle kännas positivt att samarbeta 

med när krissituationer uppstår? Eller under arbetet med beredskapsplanen? Vilka 

skulle kunna vara intressanta att samarbeta med?  

Kyrkan är något skolan arbetar mycket tillsammans med vid krissituationer, vilken Beate ser 

som en väldigt viktig organisation då de har erfarenhet inom ämnet. Skolans krisgrupp har, 

nämner hon, varit på utbildning i kyrkan, då de arbetade med och pratade om bland annat 

krisberedskap. Vidare nämner hon POSUM - gruppen, där hon berättar att en skolsköterska i 

kommunen är medlem. Hon menar på att beroende på vad som ligger bakom händelsen, är 

olika organisationer aktuella att ta hjälp av. Beate menar att ”… det kan ju vara mycket det 

här med råd, hur man ska göra för att hantera svåra saker på ett bra sätt”. Men det är bara 
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kyrkan som för närvarande är en aktuell samarbetsorganisation för skolan. Hon nämner polis 

och brandkår, men att dessa inte har varit aktuella. Hon menar på att kyrkans personal är lätt 

att få tag i och att de snabbt kan infinna sig på skolan om så behövs.  

 

5.2.3 Intervju med Celeste 

Definiera vad begreppet kris innebär för dig/skolan 

Celeste definierar begreppet som en allvarlig händelse eller en vändning, på så sätt att det 

efter en kris ofta blir bättre. Alltså menar hon att en kris är det när det kommer något gott ur 

ett allvarligt tillstånd, t.ex. att man varit svårt sjuk men blivit frisk igen. Föra att citera henne 

så menar hon att ”… det är ett allvarligt tillstånd eller en allvarlig händelse, men att det kan 

komma ut något bra utav det i andra änden ändå”.  För skolans del nämner hon allvarliga 

händelser som definition av kris, t.ex. att en elev drabbas av cancer. Ett annat exempel hon 

nämner är om det händer något på en skolutflykt, t.ex. att bussen kör av vägen. Hon anser inte 

att mindre incidenter, så som mobbing, bör klassas som kris, utan det är de större händelserna 

som går under begreppet. Vidare menar hon dock att det skiljer sig när det gäller hur barn 

visar sin krisreaktion eller sorg ”… en del barn sörjer ju direkt och omedelbart och tydligt och 

klart och andra går och gruvar sig och är som vanligt länge…” 

Beskriv din roll i krisgruppen 

Celeste anser det vara viktigt att någon som är utbildad vårdare ingår i krisgruppen, vilket 

naturligtvis skolsköterskan är. En som har kunskap om krisens process och som är van vid att 

möta t.ex. döende patienter.  Celeste menar att ”… man kan vara stödjande, att komplettera 

annan personal på skolan…” Hon nämner att krisgruppen träffas ett par gånger per termin då 

de arbetar fram material för olika händelser som kan inträffa, t.ex. att ett barn mister en nära 

anhörig. Respondenten poängterar även att det sker ett samarbete skolsköterskorna emellan 

om situationen kräver detta.   

 

Vidare nämner hon att man får ta med i beräkningen att få kritik när man sitter i en krisgrupp. 

Att det finns de som tycker man borde ha handlat annorlunda vid olika situationer. På frågan 

om skolan skulle klara av att hantera en större kris svarar Celeste  
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”… det tror jag nog, men sen vet man ju aldrig hur bra det blir. Och hur man än försöker 

jobba så är det alltid så att någon tycker att man kunde gjort på ett annat sätt. Det får 

man nog vara beredd på… och det är ju väldigt mycket att tänka på om det händer en 

väldigt svår olycka eller ett dödsfall…”  

 

Men då menar Celeste att man ska stå på sig t.ex. när det gäller hur man tänkte vid agerandet 

av den aktuella händelsen. 

 

Anser du att beredskapsplanen är ett aktivt dokument? I så fall på vilket sätt? Hur 

använder skolan denna? Rektor, skolsköterska etc. Vilka känner till den?  

Detta anser Celeste var fallet. Hon berättar att planen endast har använts en gång och att det 

då fungerade bra. I augusti månad uppdateras dokumentet, dvs. inför varje läsårsstart. Även 

den så kallade krislådan visas vid samma tillfälle, eftersom det nästan alltid är någon ny i 

personalen och eftersom det behöver repeteras. 

 

En annan aspekt, som Celeste menar är viktig, är att vårdnadshavarna kontaktas när en 

krishändelse inträffar. Att man utgår från vad de inblandade hemifrån vill och anser, när det 

gäller hur informationen till klasserna m.m. ska ske.   

 

Anser du att något bör förändras, vad gäller skolans organisation kring krisberedskap? 

I nuläget anser inte Celeste att något direkt behöver förändras, men att det antagligen dyker 

upp något vid händelser, då man kan reflektera över om något inte fungerade så bra. Efter att 

en situation inträffat utvärderas arbetet kring den.  

 

Hon påpekar att det borde förekomma dagar då skolans personal får utbildning och övning i 

att hantera olika krissituationer. Hon nämner att hon varit med om en sådan här dag på en 

annan skola, då de hade olika stationer med olika fiktiva händelser där man skulle kunna 

agera på korrekt sätt. Detta, menar hon, skulle kunna göras även på denna skola, men då helst 

i samarbete med en annan, så antalet deltagande blir fler.  
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Finns det organisationer utanför skolan som det skulle kännas positivt att samarbeta 

med när krissituationer uppstår? Eller under arbetet med beredskapsplanen? Vilka 

skulle kunna vara intressanta att samarbeta med?  

POSUM - gruppen nämns som en organisation som kopplas in när det t.ex. inträffar en 

allvarlig olycka. Hon menar på att det då är POSUM - gruppen som kontaktar skolan, inte 

tvärtom. I beredskapsplanen står det uppskrivet organisationer som kan kontaktas vid behov. 

Dessa är kyrkan, polis, psykologer etc. Hon påpekar att dessa kontaktas om skolan inte klarar 

av arbetat själva, utan behöver ytterligare hjälp.  

 

Vidare nämner Celeste att skolan samarbetar med en av psykologerna på Kärnhuset, som har 

erfarenhet av bland annat elever som begått självmord, vilket enligt Celeste är en oerhört svår 

situation att hantera.  

 

5.2.4 Intervju med Daniella 

Definiera vad begreppet kris innebär för dig/skolan? 

”… När någon reagerar onormalt på en normal situation, eller om man reagerar normalt på 

en onormal situation. Det blir en reaktion, allt från liten, jättestor, beroende på vad man 

har med sig i bagaget. Vad som är en kris är helt individuellt”.  

 

Beskriv din roll i krisgruppen 

Som skolsköterska har Daniella en viktig roll i krisgruppen. Hon är bland annat med och 

utformar beredskapsplanen och planerar utbildning för skolans övriga personal. De så kallade 

krisdagarna omfattar all personal på skolan. Det är utbildningsdagar som exempelvis kan 

ligga på en studiedag. Denna utbildning kan bland annat innefatta rollspel där man kan övar 

på olika krissituationer som kan uppstå allt från mobbing till bussolyckor samt träning på 

hjärt- och lungräddning. Dagar likt dessa där personalen utbildar sig i krisberedskap 

arrangerar skolan minst en gång om året.  

 

Daniella poängterar att all personal i området ska ha en grundutbildning i krisberedskap. 

Denna utbildning består av minst en dag samt uppföljning. Under grundutbildningen får man 

lära sig bland annat vad som händer i kroppen i en kris. Utöver detta har en från varje 
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arbetslag extra utbildning i kommunikation, tanken är att varje arbetslag ska ha en person som 

kan ”ta hand om” de drabbade och finnas till hands i händelse av kris.  

 

Även ny personal ska genomgå grundutbildningen så snart som det är möjligt. Men hon 

poängterar att skolans aktiva arbete med krisberedskap är relativt nytt och därför har all 

verksamhet kring detta inte planlagts ännu. Till dessa utbildningsdagar har man på skolan 

tagit hjälp av en före detta polis som Daniella anser vara mycket kompetent i arbetet med 

krisberedskap. 

 

Anser du att beredskapsplanen är ett aktivt dokument? I så fall på vilket sätt? Hur 

använder skolan denna? Rektor/Skolsköterska/lärare etc. Vilka känner till den? 

Daniella poängterar att all personal är väl informerad om skolans beredskapsplan. Varje 

arbetslag har varsin pärm som hela tiden ändras och uppdateras. En person från skolkontoret 

hjälper till med pappershanteringen och även där finns en krispärm, i fall skolan skulle 

drabbas av exempelvis en brand eller dylikt. De kan även söka sig till närliggande skolor som 

man samarbetar med. Beredskapsplanen finns även på skolans interna nätverk. 

 

Medlemmarna i krisgruppen har var och en tilldelats specifika uppgifter. Men Daniella menar 

att hon som skolsköterska har det medicinska ansvaret och rektorerna har sina uppgifter, de 

har för övrigt genomgått ännu en utbildning utöver de som skolan erbjuder. En utbildning 

som alla rektorer i kommunen har tagit del av. Det är rektorn som fördelar arbetsuppgifterna, 

men det kan ju förefalla att det är rektorn som är drabbad av kris och då måste det finnas 

någon annan som tar över i krisgruppen. Krisgruppen samlas och avgör vem som anses vara 

lämplig för just den aktuella situationen. 

 

Daniella beskriver skolans beredskapsplan som ”ett levande material” då detta utvärderas 

efter varje krissituation och man gör ändringar där det inte fungerat bra, men hon påpekar 

dock att det som fungerat bra i en situation kanske fungerar mindre väl i en annan situation. 

 

Anser du att något bör förändras, vad gäller skolans organisation kring krisberedskap? 

Respondenten menar att det sker kriser hela tiden och skolans personal tar alla former av 

krissituationer på allvar, stora som små. Om det är någon punkt som inte fungerar bra tar man 
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upp en diskussion kring varför den ej fungerar innan eventuell ändring sker. Hon fortsätter 

med att personalen i de olika arbetslagen bär på mycket erfarenhet av olika kriser som skett 

och denna erfarenhet tar man vara på, exempelvis vad man gör om ett barn försvinner. Det 

kan dock vara svårt vid större händelser som en bussolycka eller dylikt då det inte inträffar 

särskilt ofta och man vet då inte om åtgärderna som står i krispärmen är de rätta. Daniella 

påpekar att hon inte erfarit någon större kris, likt en bussolycka, under sin tid som 

skolsköterska. 

 

Finns det organisationer utanför skolan som det skulle kännas positivt att samarbeta 

med när krissituationer uppstår? Eller under arbetet med beredskapsplanen? Vilka 

skulle vara intressanta att samarbeta med? 

Daniella anser att skolan har ett brett samarbetet med de flesta som kan vara aktuella. Hon 

nämner polisen, vårdcentralen, Kärnhuset och kyrkan. Skolprästen är närvarande på 

skolavslutningar och dylikt och är därmed ett någorlunda känt ansikte för eleverna på skolan. 

Men då det finns många olika religioner på skolan finns det även ett nätverk utanför skolans 

verksamhet. 

 

Daniella belyser även att vid en större krissituation är det dock polisen som avgör vilka 

instanser som bör kopplas in så som POSUM - gruppen eller sjukhusets krisgrupper. Under de 

utbildningsdagar som personalen deltar vid ingår det även information om vad som är skolans 

uppgift, vilket främst är att ta hand om de på skolan. Men Daniella understryker dock vikten 

av att ha en ledning som vet hur de ska göra och som kan ge order om vem som ska göra vad. 
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6. Sociokulturellt perspektiv 

Efter det att vi genomfört vår empiriska studie fann vi att det sociokulturella perspektivet 

applicerbart på resultatet av undersökningarna. Vi anser att detta sätt att se på 

kommunikation, det vill säga samspelet mellan människor, bör belysas inom området 

krisberedskap och är därmed intressant i denna studie, vilket kommer att presenteras nedan. 

 

Säljö (2000) förhåller sig till ett sociokulturellt perspektiv och utgår ifrån Vygotskijs teorier. 

De kunskaper och färdigheter som människor innefattas av har införlivats genom interaktion 

med andra människor. Detta har byggts upp över tid i samhället och vi har delgivits all 

kunskap genom att interagera med andra människor. ”Det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare” 

(Säljö, 2000, s.22). 

 

6.1 Sociokulturella redskap 

Författaren (2000) fortsätter sitt resonemang kring det sociokulturella perspektivet med att 

belysa vikten av redskap, det vill säga de resurser som finns kring oss, såväl språkliga som 

fysiska. Dessa redskap/verktyg kallar Vygotskij artefakter och människor fungerar i samspel 

med dessa. Ett viktigt redskap inom det sociokulturella perspektivet är språket, då det är 

genom språket som vi kommunicerar och byter erfarenheter och information med varandra, 

något som pågår hela tiden (Säljö, 2000). Ett exempel på redskap i denna studie är skolornas 

beredskapsplaner, där språket kan ses som ännu en viktig artefakt då det är av allra största 

vikt att denna är tydligt formulerad och innehåller den information som krävs. 

 

6.2 Den kollektiva processen 

Det sociokulturella perspektivet kan även ses som en kollektiv process mellan människor och 

inom människor då vi besitter förmågan att tänka i grupp. Exempel på detta är under ett 

samtal som endast fungerar om parterna kan avläsa när den ena är klar och den andra kan ta 

vid (Säljö, 2000). Arbetet med att utforma samt arbeta kring denna beredskapsplan kan ses 

som ett exempel där kommunikationen måste fungera mellan medlemmar i krisgruppen. Om 

det som nämnts inte fungerar på ett önskvärt sätt kan detta få konsekvenser vid en 

krissituation.  Författaren (2000) fortsätter med att betona skillnaden mellan tänkande och 
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kommunikation. Tänkande kan ses som ett inre samtal och kan inte liknas vid språklig 

kommunikation till fullo då tänkandet är osynligt och inte kan följas av en utomstående. En 

situation när detta är tydligt och ett metodologiskt problem kan vara när en person besvarar en 

intervjufråga och man antar att denne avslöjar sina tankar kring något. Detta är ett problem 

som vi blivit varse om under arbetet med denna uppsats. Vidare beskriver Säljö (2000) att vi 

kan endast få tillgång till vad människor säger, aldrig vad de tänker. Vid bearbetningen av 

datainsamlingen är detta ett problem som vi diskuterat och förhållit oss till då var respondent 

kanske vill framstå som positiv i sitt arbete med kris i skolan. 

 

6.3 Erfarenheter och sammanhangets betydelse 

Enligt Andersson & Ingmarssons (1994) definition av en krissituation som nämnts tidigare är 

detta när våra tidigare erfarenheter inte räcker till och vi därmed känner oss hjälplösa. Även 

inom det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2000) hur människor agerar utifrån 

tidigare erfarenheter. Man känner av vilka förväntningar som ställs vid en viss situation. I de 

flesta miljöer följer vi rutiner som är väl förankrade, vilket kallas en förtolkning av 

situationen och därmed vet vi vilka reaktioner som är adekvata för situationen. Man kan dock 

inte generalisera genom att påstå att människors handlingar påverkas av kontexten. ”Vi tolkar 

och reagerar olika i liknande situationer och inför liknande typer av utmaningar” (Säljö, 2000, 

s.130). I en krissituation kan rutiner och erfarenheter som Säljö beskriver vara av allra största 

vikt samt att beredskapsplanen är väl förankrad hos medlemmarna i krisgruppen, därmed vet 

alla vad som bör göras. 

 

Men om man ska utgå från ett sociokulturellt perspektiv måste handlingar och kunskaper 

kopplas samman till en verksamhet och sammanhang. Vad man ska göra utgörs efter vilken 

situation man befinner sig i. Författaren beskriver en händelse om att slå med knytnäven kan 

ge fängelse såvida det inte sker i en boxningsring, vilket exemplifierar att vårt agerande 

avgörs utifrån situationens kontext, vilket är av oerhörd vikt för det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000). Enligt författaren innefattas socialisering inte endast av att lära och 

följa regler utan även att veta när och var dessa regler är tillämpningsbara. Vad som nämns 

ovan anser vi ha betydelse för hur skolornas beredskapsplaner är utformade. Detta på grund 

av att ingen krissituation är den andra lik vilket bör framgå av beredskapsplanen. 
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6.4 Den sociokulturella verksamhetsteorin 

Inom den sociokulturella teorin beskriver Säljö (2000) en verksamhetsteori bestående av tre 

nivåer där sociala handlingar kan äga rum och förstås. Dessa är verksamhetssystem, handling 

och operation. 

 

En verksamhet kan beskrivas som en aktivitet utvecklad över lång tid. Exempel på detta kan 

vara institutioner som skola, sjukvård, vetenskap och rättväsende m fl. Men även 

verksamheter som guldsmedens, bibliotekariens och forskarens kan räknas till 

verksamhetssystem dock med egna traditioner och kunskaper. Verksamhetssystemen är 

relativt stabila men trots detta sker ändå en ständig förändring. Med skolan som exempel finns 

det olika pedagogiska förhållningssätt där undervisningssättet skiljer sig åt. Även inom 

sjukvården finns fler alternativa sätt att bedriva vård (Säljö, 2000).  

 

Operationerna innefattar de konkreta aktiviteter som människan utför och som efter upprepat 

agerande blir, enligt Säljö, rutinmässiga handlingar, till exempel att skriva på datorn för 

studenten eller köra buss för busschauffören.  Dessa handlingar blir något som vi utför mer 

eller mindre automatiskt utan större koncentration. Till slut gör vi dem utan att reflektera över 

det (Säljö, 2000). Exempel från skolans värld skulle kunna vara hur personalen, det vill säga 

pedagoger, skolsköterska och rektorer m.fl. hanterar vardagliga situationer, men också 

situationer av mer krisartad typ kan utföras rutinmässigt utan vidare reflektion. 

 

Sammanfattningen av dessa tre nivåer är att de är produkter av människors agerande och 

skapas av människor som samarbetar. Säljö menar att ”… en skola blir till en skola genom att 

människor kontinuerligt återskapar detta verksamhetssystem som en skola genom sina 

kommunikativa och fysiska handlingar” (Säljö, 2000, s.139).  Författaren poängterar även att 

verksamhetssystemen ger utrymme för både konflikter och spänningar, vilka sin tur kan leda 

till förändringar. 

 

Slutsatsen av ovan beskrivna resonemang kan vara att kunskap är en fråga om att både ha 

information, färdigheter och förståelse, vilket kan vara mycket betydelsefullt under arbetet 

med krisberedskap. Men även att kunna avgöra i vilket sammanhang dessa tre är relevanta 

inom ett verksamhetssystem (Säljö, 2000). 
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En annan del av Säljös (2000) sociokulturella perspektiv är att allt handlande bygger på vilka 

förväntningar individen har kring verksamhetssystemet. Exempel kan vara när eleven pluggar 

till ett prov, vad denne anser vara viktigt bygger på de förväntningar som finns på provet samt 

vad man diskuterat i klassrummet. Med detta synsätt utgår även individens agerande från ett 

sociokulturellt perspektiv där man påverkas av det större sammanhanget. 

 

Skriftspråket har en betydelse även i arbetet kring krisberedskap. Särskilt i hur 

beredskapsplanen är utformad, den bör vara tydlig och lätt för alla att förstå och agera efter, 

vilket medför att språket är av betydelse. 
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7. Analys  

Här nedan kommer vi att presentera vår analys utifrån det resultat vi fick av kartläggningen 

och djupintervjuerna. Respondenternas svar kommer vi att koppla till både befintlig litteratur 

inom området, samt Säljös (2000) sociokulturella perspektiv. Backman (1998) menar att det 

är i analysen som resultatet får en mening genom författarnas tolkningar. I denna situation är 

forskaren även fri att dra slutsatser samt tolka och värdera. Forskaren har även friheten att 

vara subjektiv. Enligt Johansson Svedner (2006) bör det även framgå vilken nytta man kan ha 

av undersökningen vilket vi kommer att redogöra för ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 

7.1 Allmän överblick av skolornas krisberedskap 

Respondenterna har olika syn på sin krisberedskap och man är mer eller mindre nöjd med 

dess utformande och användningen av denna. Exempelvis är Beate medveten om bristerna i 

beredskapsplanen och anser själv att skolan borde arbeta mer aktivt med dokumentet. Celeste 

däremot utger sig att vara nöjd med skolans krisberedskap, trots att beredskapsplanen endast 

har utnyttjats en gång och uppdateras en gång per läsår. Samtidigt ser Daniella sin skolas 

beredskapsplan som ”ett levande dokument”, där man arbetar kontinuerligt med detta hela 

tiden.  

 

Vi uppfattar det alltså som att uppdatering och revidering av beredskapsplanen sker med 

väldigt varierande tidsintervaller beroende på vilken skola det handlar om. Dokumentet lyfts 

upp allt från en gång per år till tre gånger per termin. Eftersom det ibland passerar lång tid 

mellan uppdateringarna av planen, gör vi tolkningen så som Andersson & Ingmarsson (1994) 

utrycker det, att dokumentet ”göms och glöms” i någon pärm på skolan. Därmed plockas 

denna inte fram för genomgång eller uppdatering så ofta som vore önskvärt. En följd av detta 

kan bli att personalen på skolan inte är lika förberedda som sig bör om en krissituation skulle 

uppstå. 

 

Kommunikation är viktigt när man befinner sig i olika typer av krissituationer. Utifrån Säljös 

(2000) resonemang kring just kommunikation tolkar vi det som att ett aktivt, eller levande 

som en respondent uttryckte sig, dokument bör ses som ett starkare redskap/artefakt för denna 

kommunikation än en beredskapsplan som man exempelvis hoppas att personalen är 

informerad om.   
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Vidare beskriver Säljö (2000) skillnaden mellan tänkande och kommunikation. Utifrån detta 

kan man titta närmare på hur dokumentet är förmedlat till personalen på skolan. En 

respondent uttryckte att beredskapsplanen var uppsatt synligt i lärarrummet, medan en annan 

hade förhoppningen att personalen var medveten om dokumentet: ”Vi har ju sagt att det finns 

en krisgrupp och det finns en krisplan och den finns i personalrummet där alla ska kunna gå 

dit och ta del av vad det innebär…” (Beate). Citatet kan ses och användas som exempel på det 

Säljö (2000) kallar tänkande, enligt det sociokulturella perspektivet.  

 

I resultatet av våra intervjuer kan vi se en skillnad mellan personalens vetskap gällande 

skolornas beredskapsplaner då man på Daniellas skola utbildar all personal i krisberedskap 

och på detta sätt når ut med information kring dokumentet. Skillnaden blir då, som vi ser det, 

att man på vissa skolor förväntar sig att personalen ska ta ansvar för sin egen information 

genom att läsa det som finns uppsatt ”på synliga ställen” för att citera en respondent.  

 

7.1.1 Krisgruppernas utformande 

När det gäller skolornas krisgrupp anser Andersson & Ingmarsson (1994) att kanslipersonalen 

bör ingå, då de besitter viktigt information om både personal och elever och kan ses som 

nyckelpersoner. En annan yrkesgrupp som inte nämndes i undersökningen, men som 

Andersson & Ingmarsson (1994) rekommenderar som medlem i krisgrupp i är vaktmästaren. 

 

En anledning till att ovan nämnda grupper inte är medlemmar i skolornas krisgrupper kan 

vara att de inte anses tillhöra skolans pedagogiska verksamhet. I stället väljer man exempelvis 

skolvärdar. Skolvärden kan ha näst intill samma lokalkännedom som vaktmästaren och kan ha 

en god överblick av både personal och elever, men dock aldrig i den utsträckning som 

kanslipersonalen. 

 

Alla skolor som hade en kurator och skolsköterska knuten till sin verksamhet hade även dessa 

som medlemmar i sina krisgrupper. Enligt litteraturen bör dessa vara självklara, utöver 

rektorn som bär det yttersta ansvaret och skolsköterskan på grund av sin medicinska kunskap 

och förmåga att möta människor i krissituationer (Andersson & Ingmarsson, 1994, Dyregrov, 

2006).  
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I resultatet av enkätundersökningen framgick det att flertalet skolor hade samma medlemmar i 

krisgruppen som i elevhälsan. Detta är något som Andersson & Ingmarsson (1994) vänder sig 

emot, då de anser att krisberedskap skall sättas in när den ordinarie verksamheten inte räcker 

till och inte bör blandas in i det vardagliga arbetet, som elevhälsan utför.   

 

Vad som aldrig diskuteras, varken i enkätundersökningen eller i djupintervjuerna är 

medlemmarnas lämplighet att arbeta med människor i kris, vilket i sin tur kan leda till mycket 

psykisk stress och påfrestning enligt Andersson & Ingmarsson (1994). Dock talade Daniella 

om vikten av att ta till vara på personalens erfarenheter av tidigare krissituationer, vilket kan 

tolkas som att en del av medlemmarna besitter de egenskaper som krävs. Detta kan 

återkopplas till det sociokulturella perspektivet, där man menar att människor känner av vilka 

förväntningar som krävs i en situation och man agerar utifrån sina tidigare erfarenheter. Vi 

följer även de rutiner som är väl förankrade. (Säljö, 2000) Vilket i detta fall kan innebära att 

beredskapsplanen är väl implementerad i krisgruppen.  

 

7.1.2 Skolornas samarbetsorganisationer 

En gemensam samarbetsorganisation i krissituationer för samtliga respondenters skolor är 

kyrkan. De ser alla kyrkan som naturlig och självklar att samarbeta med vid krissituationer 

och är den organisation som man ofta tar stöd av. Anita nämner ett flertal organisationer som 

skolan samarbetar med, vilket vi ser som en god företeelse. Hon menar att BUP, sociala 

myndigheten, polisen, barnkliniken och Kärnhusets psykologer kopplas in beroende på vad 

situationen kräver. Som en motpol hävdar emellertid Daniella att man inte bör blanda in för 

många personer eller organisationer då en kris inträffar. Hon menar att det blir enklare och ett 

bättre arbete om ett färre antal blir tilldelade uppdrag. Vi tolkar henne dock så att utifrån 

behovet av samarbete, kopplas de som anses lämpliga in, då hon nämner att skolan har 

möjlighet till samarbete med de flesta organisationer som finns att tillgå.  

 

7.2 Skolsköterskornas syn på krisberedskap 

Då man ingår i ett verksamhetssystem (Säljö, 2000) som exempelvis skolan har man 

förväntningar kring hur saker och ting bör vara. Utbildning kan vara en viktig komponent då 

detta, som Daniella utrycker det, skapar trygghet både för vuxna och barn på skolan. Enligt 
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Säljös resonemang kan dessa utbildningar i krisberedskap liknas vid de konkreta handlingar 

som efter upprepat utförande sker automatiskt och fungerar som operationer. Likt Daniellas 

skola där all personal genomgår en obligatorisk grundutbildning.  

 

På Daniellas skola träffas krisgruppen tre gånger varje termin. Vi tolkar det som att arbetet 

med krisberedskap uppfattas som positivt på denna skola, då de arbetar aktivt inom området, 

vilket ger en känsla av trygghet för såväl personal som elever. Daniella understryker att de på 

skolan är aktuellt med krisberedskap och man jobbar mycket med detta. Alla pedagoger på 

skolan har gått en obligatorisk grundutbildning med uppföljning inom området. Detta har 

skett bland annat på studiedagar, vilket styrker vårt resonemang kring att krisberedskap anses 

vara en viktig del av den pedagogiska verksamheten. En ur varje arbetslag får utöver 

grundutbildningen dessutom vidare utbildning kring ämnet, vilket kan ses som ännu en 

betryggande åtgärd för både personal och elever.  

 

Vidare tolkar vi det som Celeste och Daniella är nöjda med hur krisberedskapen fungerar på 

respektive skolor, trots att arbetet kring den skiljer sig relativt mycket, t.ex. hur ofta 

beredskapsplanen revideras eller ses igenom.  

 

Däremot hade Anita och Beate önskemål kring saker som skulle kunna bli bättre när det gäller 

arbetet med krisberedskap. Vi förstår Beates åsikt kring att dokumentet borde vara mer aktivt 

och lyftas upp oftare. Anitas önskningar går ett steg längre: ”Jag tror man ska jobba mer… 

gärna att man har dagar årligen då man jobbar med krishantering. Tyvärr kommer detta bort, 

för pedagogiken tar så stor plats på skolorna. Här får man putta på själv.” 

 

7.3 Samband mellan verklighet och upplevelsen av krisberedskap 

I vår fortsatta analys kring hur krisberedskapen på skolorna upplevs kopplar vi bl.a. till hur 

skolsköterskorna definierar begreppet kris och till hur aktivt arbetet med beredskapsplanen är.  

 

Utifrån respondenternas svar tolkar vi att om man ser en kris enbart som en större händelse, så 

som dödsfall eller en svår olycka med många inblandade, inträffar inte krissituationer särskilt 

ofta och därmed utnyttjas inte heller beredskapsplanen vid särskilt många tillfällen. Detta kan 

jämföras med dem som definierar begreppet kris likt Andersson & Ingmarsson (1994) som en 

händelse där våra tidigare erfarenheter inte räcker till för att bearbeta det som hänt. Eller för 
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att citera Daniella ”När man reagerar onormalt på något normalt eller reagerar normalt på 

något onormalt”. Sådana händelser kan resultera i att ett arbete efter en eventuell 

beredskapsplan oftare utförs. Vidare gör vi tolkningen att dokumentet kan ses mer aktivt då 

det ofta inträffar en krissituation, liten som stor. Även om den konkreta pärmen inte behöver 

tas i bruk vid varje tillfälle, handlar det dock om krisberedskap, då skolsköterskan och skolan 

definierar händelsen som sådan.  

 

Detta kan sammanfattas med att en aktiv beredskapsplan tillsammans med Andersson & 

Ingmarssons (1994) definition av kris, kan innebära att bristerna inom hantering av kris inte är 

lika omfattande. Däremot bedömer vi att bristerna upplevs som större på de skolor där man 

inte arbetar lika aktivt med krisberedskap.   

 

Här vill vi avslutningsvis återkoppla till hur Daniella ser på begreppet kris, att det är helt 

individuellt. Vi tror att det beror på vad man tidigare upplevt och på hur man reagerar vid 

specifika tillfällen, om en krisreaktion uppstår. Något som utåt sett anses vara en bagatell, kan 

ge allvarliga konsekvenser och ett svårt sorgearbete för en individ, samtidigt som en stor 

händelse inte alls ger samma starka reaktion hos en annan.  

 

7.4 Förslag till förbättring av krisberedskapen på skolorna 

Vi vill här inledningsvis knyta an till vad samtliga av våra respondenter uttryckte kring 

eventuella förbättringar gällande krisberedskap. Nämligen, oavsett hur väl något fungerar, kan 

det alltid förbättras på någon punkt.  

 

På Daniellas skola sker förändringar av beredskapsplanen kontinuerligt och hon säger: 

 

”… tre gånger per termin som vi träffas och då är även skolkontoret med, som hjälper oss 

att utforma våra krispärmar. Den utvärderas hela tiden, så vi byter inte bara ut 

telefonnummer, vi kommer på nya saker som kan behövas, olika situationer, enkla saker 

som blanketter. Dessa träffar är utöver krissituationer”.  

 

Beate beskriver däremot arbetet kring beredskapsplanen som  
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”… periodvis nästan obefintlig om där inte är någon som sitter och säger: nu måste vi 

träffas, nu måste vi träffas… det ligger hos skolledaren… För alla kan inte sitta och jobba 

aktivt med dokumentet… det säger ju sig självt är nästan omöjligt, det finns så mycket 

annat som faktiskt är viktigare. Samtidigt är det viktigt att när det händer någonting, då 

gäller det att man samlas, framförallt att man vet om vem som är medlemmar i denna 

krisgruppen…”.  

 

Vi gör tolkningen att även om skolsköterskorna skulle önska att skolorna arbetade mer med 

krisberedskap är det ett beslut som ligger utanför deras ansvarsområde. Det är en 

prioriteringsfråga som ligger hos skolledningen. Som nämnt innan, anser vi att ett, för att 

använda Säljös (2000) terminologi, aktivt dokument blir starkare och därmed ett bättre 

redskap, inte bara för de som jobbar med det utan även för de som drabbas av en kris. Detta 

bör i sin tur skapa trygghet eftersom dokumentet då är väl implementerat framför allt bland 

medlemmarna i krisgruppen.  

 

7.4.1 Frivilligt deltagande 

I en lärares uppdrag ingår inte bara undervisning utan även en rad administrativa uppgifter 

såsom t ex möten, planering och rastvakt. Men det ingår även att delta i olika typer av övriga 

verksamheter som skolan är ålagd att organisera, krisgruppen kan ses som exempel på en 

sådan.  

 

Daniella talar även om erfarenhet hos krisgruppens medlemmar, hur denna kan tas till vara 

och på detta sätt skapar trygghet. Människor som ingår i krisgrupper bör ha förmågan att 

agera enligt Säljös (2000) resonemang kring hur människan socialiseras in i olika 

sammanhang. Detta genom dels lärande och dels att följa regler och rutiner, men även genom 

att ha vetskap kring när vissa utav dessa handlingar är lämpliga. 

 

7.4.2 Gemensam utbildning  

På Daniellas skola genomgår alla pedagoger en grundutbildning i krisberedskap. Då detta är 

något som även Anita och Celeste föreslår, kan utbildning inom området är en bristvara. 

Enligt Anita skulle, gemensamma utbildningsdagar där fler skolor deltar vara att föredra. 

Gemensam utbildning i krisberedskap är något som alla respondenter verkar ställa sig positiva 

till.  
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8. Diskussion 

Nedan kommer vi att diskutera och presentera våra slutsatser utifrån våra studier kring 

krisberedskap. Vi kommer även att ge förslag till vidare forskning inom området. Detta med 

utgångspunkt i vad vi funnit intressant efter resultaten i vår studie, men som inte ryms mellan 

dessa pärmar. 

 
När vi genomfört vår kartläggning blev vi förvånade över resultatet, särskilt det faktum att 

skolornas arbete kring beredskapsplanen skiljer sig åt i sådan utsträckning. Vi tycker oss se ett 

mönster genom respondenternas svar, att den stora bristen är att krisberedskap har olika 

prioritet på skolorna, inte det faktiska dokumentet. Vår förhoppning med denna studie är att vi 

lyckas lyfta fram vikten av en väl fungerande krisberedskap ute på grundskolorna.  

 

Ytterligare en skillnad mellan skolorna i kommunen är deras definition av begreppet kris. Vi 

vill antyda en koppling mellan de skolor som definierar kris som stora olyckor och deras 

arbete med kris. Det visar sig att dessa i viss utsträckning inte arbetar lika aktivt med 

krisberedskap, t.ex. att krisgruppen inte träffas särskilt ofta och beredskapsplanen inte 

uppdateras mer än ungefär en gång per år. Medan de skolor där de träffas ofta, upp till tre 

gånger per termin, ger intrycket av att aktivt arbeta kring kris. De senare definierar kris som 

något individuellt, då en mindre omfattande händelse kan ge minst lika starka krisreaktioner 

som en större.  

 

Vad gäller frågan varför krisberedskapen upplevs som den gör av skolsköterskorna kan en 

utav flera anledningar vara just att de definierar begreppet kris på olika. En annan anledning, 

enligt oss, är att denna typ av beredskap har olika prioritet på skolorna, vilket vi anser vara 

mycket synd. 

 

Att ingå i krisgruppen bör, enligt oss, vara frivilligt. Vi menar att ett engagemang från de 

personer som ingår är ett måste, då detta ökar trygghetskänslan för de elever, föräldrar och 

övrig personal som kan bli involverade vid en kris. Men, som litteraturen kring ämnet 

antyder, genom bland andra Andersson & Ingmarsson (1994), bör medlemmarna i gruppen 

även vara trygga och goda medmänniskor. Dessa egenskaper, tillsammans med frivillighet, 

borde ge de bästa förutsättningarna för ett bra engagemang. Även om det finns flera kulturer 

och religioner representerade på skolan, anser vi det vara av största vikt att personer med 
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koppling till dessa olika kulturer, exempelvis religiösa ledare, föreningsliv eller andra med 

god inblick, finns att tillgå.   

 
Efter genomförandet av vår undersökning anser vi att trygghet är ett grundläggande begrepp. 

Enligt den litteratur vi tagit del av kan kunskap vara en avgörande faktor, denna kunskap får 

man genom information och utbildning. Med facit i hand ser vi brister vad gäller information 

till personal kring skolornas krisberedskap. Vi menar att man med större säkerhet kan försäkra 

sig om att personalen har tagit del av informationen om det förmedlas via muntlig 

kommunikation, som sker på Daniellas skola.  

 

Kommunikationen mellan krisgrupp och övrig personal kan liknas vid vad Säljö (2000) kallar 

den tänkande kommunikationen, där man förutsätter eller tar för givet att den man 

kommunicerar med för samma inre resonemang. Vi är övertygade om att tydlig information 

angående skolans krisberedskap till elever, dess föräldrar och skolans personal bidrar till att 

skapa trygghet då dessa blir väl insatta i hur arbetet fungerar.  

 

Utöver information ser vi, som nämnt ovan, att engagerade medlemmar i krisgruppen inger 

trygghet. Även att man ser beredskapsplanen inte bara som ett vad den sociokulturella teorin 

kallar redskap (Säljö, 2000), utan att det är ett aktivt sådant. Men utöver det som just nämnts, 

är utbildning inom krisberedskap, det som vi anser vara mest avgörande och som våra 

respondenter poängterar. 

 

Vi är av den uppfattningen att det bör anordnas gemensamma utbildningsdagar för samtliga 

grundskolor inom kommunen. Detta för att skapa en likvärdig utbildning och därmed en 

gemensam kunskapsgrund, som i förlängningen medför att skolornas arbete med 

krisberedskap blir mer jämbördigt. Samt inte att förglömma möjligheten till ett 

kommunikativt (Säljö, 2000) forum som skulle kunna skapas vid en gemensam utbildning. En 

gemensam utbildning kan främja arbetet kring krisberedskap på alla skolor och därmed kan 

det även ske förändringar i verksamhetssystemet (Säljö, 2000).  

 

Som blivande pedagoger ser vi arbetet med krisberedskap på skolorna som något oerhört 

viktigt. Det är inte en fråga om det skulle uppstå en krissituation på skolan där man arbetar, 

det är snarare en fråga om när. Vi anser det då vara av allra största vikt att det finns en 

fungerande beredskap som hjälper och stödjer alla inblandade. 
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Avslutningsvis anser vi att våra frågeställningar är besvarade samt att vi uppnått vårt syfte 

gällande krisberedskapens betydelse. Vår huvudsakliga slutsats kan sammanfattas med att 

kunskap och information genom utbildning skapar den trygghet som krävs för att en 

krisberedskap ska fungera tillfredställande.  

 

8.1 Tillförlitlighet 

Enligt Johansson & Svedner (2006) är tillförlitligheten i en undersökning aldrig perfekt, det 

vill säga att man ska kunna utföra samma undersökning med upprepat resultat. Vi är av den 

uppfattningen att detta arbete har relativt hög tillförlitlighet. Detta dels på grund av de svar 

som erhållits av respondenterna, då dessa liknande varandra i vid utsträckning. Dels har 

djupintervjuerna skett inom olika delar av Halmstad vilket skapar ett brett 

upptagningsområde. Det sistnämnda ger dock inte lika hög grad av validitet då vår avsikt var 

att bland annat undersöka skolsköterskornas upplevelse i Halmstad kommun, men de 

respondenter som ingår undersökningen arbetar främst inom Halmstad stad. 

 

Våra frågeområden till djupintervjuerna kan ha varit alltför ostrukturerade då dessa tolkades 

olika av respondenterna och kan därmed ses som en brist i undersökningen. Vi anser dock att 

det material vi införskaffat är relevant för att genomföra en analys. Våra frågeställningar 

besvarats på ett tillfredsställande sätt och vi har utifrån dessa fått svar på de funderingar vi 

hade vid arbetets början.  

 

Vi är medvetna om att de olika skolorna vi intervjuat skolsköterskor på skiljer sig åt vad 

gäller dels sociala förhållanden, samt religion och kulturtillhörighet. Vi vill därför belysa att 

dessa förhållanden kan kommit att påverka respondenternas svar och hur skolornas 

organisation kring kris fungerar/ är organiserat. Exempelvis kan vi se att en skola med större 

andel elever med utländsk bakgrund har en annan problematik och andra typer av 

krissituationer, då dessa elever ofta har andra erfarenheter i bagaget om vi jämför med elever 

som är födda i Sverige  
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8.2 Förslag på vidare forskning 

När det gäller fortsatt forskning inom området krisberedskap på skolorna skulle vi finna det 

intressant att söka efter hur väl denna är implementerad på skolorna, exempelvis bland lärare 

och elever. Detta är även något som litteraturen belyser som viktigt och ha stor betydelse. 

Men även hur utbildningen i krisberedskap av både krisgruppens medlemmar och övrig 

personal kan se ut på skolorna.  
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Bilaga A 

 
Nummer: 
 
 

1. Finns det någon beredskapsplan på skolan? 
 

□ Ja   □ Nej 
 

2. Hur är den utförd? 
 
□ Dokument/krispärm □ Annat……………………………………………… 

 
 

3. Vad har varit utgångspunkten för skolans beredskapsplan? 
 
 
 
 
 
 

4. Uppdateras beredskapsplanen? 
 
□ Regelbundet, hur ofta? ………………………………………………………… 
 
□ Vid särskild händelse………………………………………………………...… 

 
□ Vet inte 

 
 

5. Finns det någon krisgrupp på skolan? 
 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 
 

 
6. Vilka ingår i krisgruppen? 

 
□ Rektor  □ Kurator  □ Skolsköterska 
 
□ Lärare, antal…... □ Annan person……………………………………… 

 
 

7. När träffas krisgruppen? 
 

□ Regelbundet……………………………………………………………………. 
 
□ Vid särskild händelse…………………………………………………………... 

 
 □ Vet inte 
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Bilaga B 

 
Intervjuguide  
 
 

- Definiera vad begreppet kris innebär för dig/skolan? 
 
- Beskriv din roll i krisgruppen. 

 
- Anser du att beredskapsplanen är ett aktivt dokument?  I så fall på vilket sätt? 

Hur använder skolan denna? Rektor/skolsköterska/lärare etc. Vilka känner till 
den? 

 
- Anser du att något behöver förändras, vad gäller skolan organisation kring 

krisberedskap? 
 

- Finns det organisationer utanför skolan som det skulle kännas positivt att 
samarbeta med när krissituationer uppstår? Eller under arbetet med 
beredskapsplanen? Vilka skulle kunna vara intressanta att samarbeta med? 
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