
Riskuppfattning och krisberedskap bland personal på gymnasieskolor

Sammanfattning

I föreliggande studie undersöks riskuppfattning och krisberedskap
bland personal inom gymnasieskolor. Fokus ligger på lärare och
ledning från fyra gymnasieskolor i Örebro kommun. Syftet med
studien är att undersöka krisberedskapen i gymnasieskolor samt att
försöka identifiera bakgrundsvariabler som påverkar riskuppfattning
och krisberedskap hos personalen. Datainsamling gjordes via en
enkät som besvarades av totalt 95 respondenter. I studien
framkommer att skolorna behöver fokusera mer på information och
utbildning inom krisberedskap då två tredjedelar av respondenterna
anser sig sakna utbildning inom ämnet. Två bakgrundsvariabler
påverkar riskuppfattning och krisberedskap mer än andra.
Kriserfarenhet påverkar framförallt uppfattningen av olika risker. Att
inneha en ledande befattning påverkar både riskuppfattning och hur
krisberedskapen bedöms.
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Risk perception and crisis preparedness among personnel at high-schools.1

Carl-Magnus Jonsson & Gustav Åström
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Abstract 

The study examines risk perception and crisis preparedness among
personnel at high-schools. The focus is set on teachers and leaders at
four high-schools in Örebro municipality, Sweden. The purpose of the
study is to examine crisis preparedness and identify factors which
influences risk perception and crisis preparedness. The survey
consisted of a questionnaire which was completed by 95 respondents.
The results show that better information about the crisis preparedness
in the schools is needed. Further education is also required, as two
thirds of the respondents states that they have not received any
training in crisis preparedness. Having personal crisis experience
increases the awareness of risks. Being a leader increases both risk
perception and the judgement of crisis preparedness of the school.

Keywords: Risk perception, crisis preparedness, teachers, high-school.
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Riskuppfattning och krisberedskap bland personal på gymnasieskolor

Olika typer av kriser tillhör inte vardagen, men är något som kan inträffa var som helst och

när som helst. Inträffar en kris på andra sidan jorden, kan det få allvarliga konsekvenser för

människor i en trygg miljö långt ifrån händelsernas centrum. Ett exempel på detta var

flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 då många svenskar berördes, antingen direkt genom

att befinna sig i området eller indirekt genom att någon anhörig eller vän omkom. Efter

katastrofen blev skolorna en plats där elever som drabbats fick hjälp med att bearbeta sorgen

(Skolverket 2005).

I föreliggande studie undersöks synen på risker och beredskap hos personal vid

gymnasieskolor i Örebro. Gymnasieskolor och skolor i allmänhet, är miljöer där många unga

människor tillbringar sin vardag. För dessa ungdomar är skolledning och lärare betydelsefulla

ledare inte bara i den vardagliga undervisningen, utan även när en kris inträffar. Till exempel

framkommer det i Skolverkets rapport efter brandkatastrofen i Göteborg 1998, att elever

ansåg det betydelsefullt att de sedan tidigare kände de personer de kunde vända sig till efter

brandkatastrofen. Det handlade här om betydelsen av kontakt med läraren man kände sedan

tidigare (Skolverket, 2000). Risken för olika händelser som kan inträffa kan vara svår att

bedöma men viktig att överväga för planeringen av beredskap.

Ur ett internationellt perspektiv är kris i skolan ett ämne som hamnat i fokus. Detta

bland annat efter skottdramat på Columbine High School i USA 1999, gisslandramat på

skolan i den ryska staden Beslan 2004 samt terrorattackerna i USA den 11 september 2001.

Innan dessa incidenter bestod de amerikanska skolornas krisberedskap främst av förberedelser

inför naturkatastrofer. Skolorna har efter kriserna varit tvungna att revidera sin syn och

förberedelse även inför andra situationer som kan innebära fara för individers liv (Graham,

Shirm, Liggin, Aitken & Dick, 2006). Med en utvecklad krisberedskap kan skolan identifiera
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en kris och agera enat och effektivt på den situation som uppstått (The American Academy of

Experts in Traumatic Stress, 2003).  

Skolan omfattas liksom andra arbetsplatser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, däribland

den om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7). Föreskriften lyder 4 § Första hjälpen och

krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp med en utgångspunkt från riskerna för ohälsa

och olycksfall i arbetet. Detta innebär att ledningen vid varje skola har ett ansvar att planera

för, ordna och följa upp de risker som kan hota verksamheten. I kommentaren till föreskriften

behandlas skolornas skyldighet att se över de olycksfallsrisker som finns, till exempel under

raster. Vidare lyder 5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för

första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och

särskilda risker. Vid planering skall de kontakter som behövs tas med berörda lokala

samhällsorgan. Paragrafen innebär att varje arbetsställe, i detta fall skolan, skall ha en

beredskap och utveckla de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs. Föreskriften

betonar också vikten av att ta kontakt med olika lokala samhällsorgan som i detta fall skulle

kunna vara kyrkan, räddningstjänst, Rädda barnen eller polisen. 

Kris och risk kommer i uppsatsen att definieras som: 

Kris: (av grekiska krisis; avgörande, söndring) en svår situation eller allmänt tillstånd av

påfrestning, katastrof eller upplösning. (Nationalencyklopedin, 1994).

Risk: större eller mindre sannolikhet för skada eller förlust. (Nationalencyklopedin, 1994). 

Vid litteratursökning inom området framkom få vetenskapliga arbeten på svensk

skolmiljö. Dock påträffades flera C-uppsatser med framförallt pedagogisk inriktning där

främst rektorer intervjuats gällande skolans krisarbete (Hjärner, 2005, Thorén, 2005, Wikman

& Winsa, 2005). Skolverket har även gjort utredningar inom området (Skolverket 2000,

Skolverket 2005). Endast ett fåtal av studierna ger lärare en chans att ge sina synpunkter på

området. Det kan finnas anledning att tro att synen på krisberedskap skiljer sig åt mellan
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lärare och rektorer, då rektorer ofta har det övergripande ansvaret för skolans krisberedskap.

Resultaten i de studier där i första hand rektorers erfarenheter undersöks visar att tilltron till

skolans krisberedskap är god och fungerar som en trygghetsfaktor för all personal på skolan

(Thorén, 2005). I en studie ansåg 10 av 10 tillfrågade rektorer att alla lärare är insatta i

skolans krisplan (Wikman & Winsa, 2005). Vidare har vikten av utbildning inom

krishantering poängterats (Skolverket 2000, Hjärner, 2005, Wikman & Winsa, 2005).

Ett tillfälle då krisberedskapen i skolan i Sverige satts på prov och visat sig stöttande,

var vid diskoteksbranden i Göteborg 1998. De samlade erfarenheterna har visat att olika

aktörer arbetade flexibelt över kommun- och verksamhetsområden för att hjälpa elever och

personal. I en enkätundersökning genomförd efter branden framkom det att 81 % av

personalen på gymnasieskolan visste att en krisplan fanns vid skolan. Enkätundersökningen

visade också att en övervägande del av respondenterna ansåg att krisplanen varit en

trygghetsfaktor efter branden (Skolverket 2000). Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004

bedöms krisledningsarbetet ha fungerat bra och de krisplaner som fanns var till hjälp för att ta

hand om drabbade elever (Skolverket 2005).

Kvantitativa studier gällande riskbedömning och krisberedskap inom svensk skolmiljö

har som tidigare nämnts varit svårare att finna. En amerikansk studie har kartlagt

krisberedskap vid skolor i USA. Studien visar att nästan en tredjedel av skolorna inte hade

genomfört krisövningar (Graham et al., 2006).

Det är vikigt att undersöka krisberedskap och bedömning av risk då de ligger till grund

för hantering av en eventuell krissituation. Individer som deltar i beredskapsarbete får ofta en

medvetenhet om vad som kan inträffa. Forskning har visat att individer många gånger är

tvungen att ha varit med om någon kris för att kunna förstå vad som krävs vid krisarbete

(Enander, Hede & Lajksjö, 2004). Individen tenderar att uppfatta olika typer av risker

annorlunda för sig själv i jämförelse med andra. Det innebär att människor tror att en kris kan
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drabba andra men inte de själva i lika hög grad. Individer som inte har erfarenhet av negativa

livshändelser har en benägenhet att se sig själva som mindre sårbara än andra och därmed

vara mer riskförnekande (Larsson, Tedfeldt & Wallenius, 2006). Det har också visat sig att

kvinnor och män tenderar att bedöma risker olika, där kvinnor bedömer allmänna risker högre

än män. Däremot verkar det inte finnas några könsskillnader vad gäller uppfattning av

personlig risk. Samband har påvisats mellan vissa personlighetsdrag, främst mellan tydliga

drag av neuroticism och en hög riskuppfattning (Sjöberg, 2003a). Ålder tycks inte vara någon

betydelsefull faktor för riskuppfattning, förutom att yngre män är den grupp som tenderar att

förneka risker mer än andra grupper (Sjöberg och Torell, 1993, ref. i Sjöberg 2003b). Mot

bakgrund av att få kvantitativa studier genomförts på personal i skolmiljö är det av intresse att

undersöka hur denna grupp bedömer risker och förberedelse inför att hantera kriser.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka riskuppfattning och krisberedskap för lärare och

ledning vid gymnasieskolor. 

• Undersöka hur väl förberedd personalen vid gymnasieskolor känner sig inför att

hantera en kris.

• Undersöka hur bakgrundsvariabler såsom kön, befattning, lärares ämnesområden,

ålder, yrkeserfarenhet och kriserfarenhet kan påverka riskuppfattning och

krisberedskap hos personal vid gymnasieskolor.

Metod

Deltagare

Sammanlagt delades 127 enkäter ut. Vid en skola överlämnades 27 enkäter, på två skolor 30

och på en 40 enkäter. Det varierande antalet utdelade enkäter beror på hur ledningen

uppskattade skolans svarskapacitet. Det totala antalet respondenter var 95 vilket ger en

svarsfrekvens på 74,8%. Andelen respondenter fördelades på 81 lärare och 13 ledare.
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Könsfördelningen i undersökningen var 51 män (54,3%) och 43 kvinnor (45,7%), en

respondent valde att inte besvara dessa två bakgrundsfrågor. Fördelningen av respondenternas

ålder var <30 år = 16, 31-40 år = 26, 41-50 år = 18, 51-60 år = 21, >60 år = 14. De

ämnesområden som lärarna undervisade i var samhällsvetenskap (n = 25), naturvetenskap (n

= 8), språk (n = 18) och övriga ämnesområden (n = 28).  

Material

Enkäten som ligger till grund för studien är utarbetad utifrån en enkät som använts av

Försvarshögskolan vid tidigare studier inom ämnet (Enander & Hede 2004). En stor del av

bearbetningen har bestått i att anpassa enkäten till skolmiljö. Den nyutformade enkäten

innehåller ett försättsblad som presenterar syftet med studien samt tre delar där den första

behandlar bakgrunduppgifter hos respondenten. 

Den andra delen behandlar riskbedömning, där respondenten bedömer olika typer av

risker. Bedömningen görs på en sjugradig skala (0-6), där 0 innebär ingen risk och där 6

betecknar mycket stor risk. Den andra delen innehåller även tre andra frågor. Den första

frågan behandlar oro där respondenten får svara utifrån en sexgradig skala från Ja, mycket

ofta till Nej, aldrig. Den andra frågan behandlar lärarnas ansvar jämfört med annan personal

och den tredje frågan behandlar hur grupper på skolan skulle hantera en kris. Den andra och

tredje frågan bedöms på den sjugradiga skalan

Den tredje delen behandlar krisberedskap där respondenten besvarar frågor om skolans

intresse samt den egna synen på beredskap. De flesta frågorna i denna del bedöms på samma

sjugradiga skala som tidigare, men innehåller även några frågor med alternativen Ja, Nej och

Vet ej. Delen avslutas med en öppen fråga gällande respondentens synpunkter på skolans

beredskap. Fördelen med att använda sig av en öppen fråga är att kunna ta reda på attityder

hos respondenten som annars kanske inte skulle upptäckas enbart med hjälp av enkätens

skalor (Kylén, 2004). Enkäten presenteras i bilaga 1.
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Procedur

Urvalet till studien gjordes genom att via telefon ta kontakt med rektorer vid gymnasieskolor i

Örebro kommun. Studien och syftet presenterades för rektorerna eller ledningen vid de olika

skolorna i första hand genom telefonkontakt, men även via möte om de så önskade.

Sammanlagt kontaktades fem skolor, fyra av dem valde att ingå i studien. Genomförandet av

enkäten fick anpassas efter skolornas önskemål. Vid en skola önskade ledningen att studien

skulle presenteras för samtliga respondenter vid ett möte. Efter presentationen besvarades

enkäten. Vid de övriga skolorna överlämnades enkäterna i kuvert direkt till den rektor som

kontaktats. Vid dessa tillfällen försäkrades att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och

bearbetas anonymt. Rektorn vid respektive skola fick sedan vid tillfälle, dock senast i slutet av

vecka 48, dela ut enkäterna bland lärare och ledning. Tid för att besvara enkäten uppskattades

till 15 minuter. Rektorn vid respektive skola samlade sedan in enkäterna och lade dessa i ett

kuvert som sedan upphämtades på skolan. Vissa av respondenterna valde att skicka enkäten

per post. 

Data från enkäterna fördes in i SPSS for Windows, version 14.0, där uppgifterna

bearbetades statistiskt. De tester som utfördes var t-test och envägs-variansanalys. Index för

olika variabler räknades ut genom medelvärdet för frågor som behandlade samma område.

Följande index beräknades:

• Riskhändelser på skola (9 delfrågor), Cronbachs alpha = 0,80

• Riskhändelser utanför skolan (8 delfrågor), Cronbachs alpha = 0,87

• Bedömning av krisberedskap(7 delfrågor), Cronbachs alpha = 0,92

• Hantera olika grupper vid en kris(4 delfrågor), Cronbachs alpha = 0,92

Den öppna frågan bearbetades genom kategorisering av respondenternas skrivna svar.

Uppgifterna kategoriserades för att underlätta bearbetningen av svaren (Kylén, 2004).
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Resultat

Antalet respondenter som anser sig ha varit med om en kris är 50 (52,6%) medan 43

respondenter (45,3%) uppger att de inte varit med om en kris. Vanligt förekommande

kriserfarenheter är dödsfall, olyckor och tsunamikatastrofen. 

Respondenternas bedömning av risk för olika händelser presenteras i tabell 1. Riskerna

som bedöms högst inom skolan är alternativen plötsligt dödsfall och hot mot personal eller

skola. Cirka en fjärdedel bedömde det öppna alternativet annan händelse men av dessa var det

få som specificerade vilken typ av risk det handlade om. De risker som bedöms som högst

utanför skolan är större vägtrafikolycka och brand. En fjärdedel besvarade den öppna frågan.

Tabell 1

Bedömningar av risk för olika händelser på respektive utanför skolan (Skala: 0-6.)
n M SD

Händelser som kan inträffa på
skolan 

Mord 94 1,06 0,79
Grov misshandel av personal 94 1,23 0,89
Grov misshandel av elev 94 1,99 1,21
Hot mot personal eller skola 94 2,66 1,20

Plötsligt dödsfall 93 2,74 1,49
Självmord 94 1,93 1,22
Våldtäkt 94 1,55 1,11
Brand 94 2,48 1,16
Annan händelse 27 2,85 1,68

Händelser som kan inträffa
utanför skolan men som påverkar
elever/personal

Brand 94 2,91 1,16
Större Vägtrafikolycka 94 3,24 1,19
Tåg/flyg/båtolycka 94 2,63 1,14
Naturkatastrof i närmiljön 93 1,86 1,20
Naturkatastrof på annat håll 94 2,33 1,27
Mord 94 2,22 1,35
Våldtäkt 94 2,76 1,29
Annan Händelse 25 3,00 1,50

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse
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På frågan finns det en krisledningsgrupp på din skola svarar samtliga ur gruppen

ledning att de känner till krisledningsgruppen och dess medlemmar. Av lärarna svarar 54 (66

%) att det finns en krisledningsgrupp. Av dem som svarar Ja, vet 31 (57 %) vilka som ingår i

gruppen. De respondenter som svarade Ja på frågan bedömde även hur stort förtroende de

känner för krisledningsgruppen (M = 4,37, SD = 1,44). 

Vid bedömning av krisberedskapen på respondentens skola framkommer att det område

där beredskapen bedöms högst var intern information, lägst bedöms utbildningsfrågor. Se

tabell 2 för bedömning av kategorierna. 

Tabell 2

Bedömning av krisberedskapen på respondenternas skolor (Skala: 0-6).
 n M SD
Bedömning av krisberedskap 90 3,22 1,17

Ledningsfrågar
88 3,83 1,24

Intern Information
88 4,43 1,39

Extern information till
Föräldrar

87 3,25 1,30

Extern information till Media 85 3,14 1,40

Uppdaterad beredskapsplan 87 3,21 1,47

Samverkan med andra
förvaltning i kommunen

81 3,01 1,45

Utbildning
86 2,56 1,36

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse

Respondenterna bedömer graden av krisberedskap i stort sett likvärdig på sin skola

jämfört med andra skolor (M = 3,25, SD = 0,89).

Respondenternas bedömning av hur förberedda de känner sig inför att kunna ge stöd till

elever, föräldrar och kollegor samt att hantera sina egna reaktioner presenteras i tabell 3.
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Respondenterna bedömer att de är minst förberedda på att ge stöd till föräldrar. Mest

förberedda bedömer de sig vara på att ge stöd till sina kollegor.

Tabell 3

Hur förberedd känner du dig på att hantera följande i samband med en krissituation
(Skala: 0-6).
 N M SD
Hantera olika grupper vid en
kris

94 3,70 1,15

Ge stöd till elever
94 3,90 1,27

Ge stöd till föräldrar
94 3,22 1,36

Ge stöd till kollegor
94 3,97 1,22

Dina egna reaktioner 91 3,73 1,28

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse

På frågan har ni haft någon form av utbildning i krishantering, anger ca två tredjedelar

att de inte haft någon utbildning. Se figur 1.

0

10

20

30

40

50

60

Ja Nej Vet ej

Har ni haft
någon form av
utbildning i
krishantering?

Figur 1

Av dem som ingår i gruppen ledning, svarar 6 respondenter Ja och 7 Nej. Av lärarna

svarar 15 (18,5%) Ja, 51 (61,7%) svarar Nej och 14 (17,7%) svarar Vet ej.  De respondenter
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som svarade Ja, bedömde sedan huruvida utbildningen har känts relevant (M = 4,52; SD =

1,12).

 Den öppna frågan vad är bra med skolans beredskap? Vad skulle kunna göras bättre?

besvarades av sammanlagt 43 respondenter. Det som efterfrågas mest är mer och bättre

utbildning och att informationen angående krisarbetet på skolan måste bli tydligare. Tabell 4

visar frekvenser för den öppna frågan.

Tabell 4

Frekvenser för de öppna svaren på fråga 18
Positiva svar n

Bra krisplan 6
Bra ledarskap 4
Bra samarbete med myndigheter 3
Bra utbildning 2
Bra information 2

Negativa svar
Mer och bättre utbildning 25
Dålig information 19
Krisplan behöver uppdatering 8
Dåligt ledarskap 3
Dåligt samarbete med myndigheter 2
Not. n = antal personer

Respondenterna bedömer risken för händelser utanför skolan (M = 2,58, SD = 0,98)

signifikant (t = -6,190, df = 93, p < ,05) högre än risken för händelser på skolan (M =1,98, SD

= 0,79). 

De statistiskt säkerställda skillnaderna för bakgrundsvariabeln kriserfarenhet som

framkommer i studien var följande: vid bedömning av riskhändelser utanför skolan bedömer

de som har kriserfarenhet (M = 2,81, SD = 1,07) risker signifikant högre (t = 2,435, df  = 90,

p< ,05) än de som inte har kriserfarenhet (M = 2,32, SD = 0,80). Att ha kriserfarenhet (M =

4,10, SD = 0,95) verkar påverka respondenternas oro inför vad som skulle kunna inträffa då

de bedömer oron signifikant högre (t = -3,68, df = 91, p< ,05) i jämförelse med dem som inte
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har kriserfarenhet (M = 4,84, SD = 0,97). De respondenter som har kriserfarenhet (M = 4,20,

SD = 1,07) bedömer att de kan hantera kollegors reaktioner signifikant bättre (t = 2,22, df =

90, p< ,05) än vad de som inte har kriserfarenhet bedömer sig (M = 3,64, SD = 1,34).

Signifikanta skillnader erhölls (t = 3,33, df = 92, p< ,05) beträffande oro för vad som

skulle kunna inträffa på respondentens skola där ledning (M = 3,62, SD = 0,96) oroar sig mer

än lärare (M = 4,59, SD = 0,98). Signifikanta skillnader erhölls (t = -2,29, df = 36,80, p< ,05)

beträffande den sammantagna bedömningen för krisberedskap mellan grupperna lärare (M =

3,16, SD = 1,23) och ledning (M = 3,64, SD = 0,55) där ledning bedömer beredskapen högre

än vad lärarna gör. Vid bedömning av förtroende för skolans krisledningsgrupp bedömer

ledning (M = 5,00, SD = 0,91) förtroendet signifikant högre (t = -2,56, df  = 30,75, p< ,05) än

lärare (M = 4,16, SD = 1,50). Vid en jämförelse mellan ledning (M = 3,75, SD = 0,75) och

lärare (M = 3,17, SD = 0,89) i fråga om skolans beredskap jämfört med andra skolor bedömer

gruppen ledning beredskapen signifikant högre (t = -2,12, df  = 85, p< ,05). Fler signifikanta

skillnader kunde inte säkerställas beträffande bakgrundsvariabeln befattning. 

Kvinnor (M = 4,26, SD = 1,18) bedömer att de är signifikant mer förberedda (t = -2,64,

df = 91, p < ,05) på att ge stöd till elever än hur män bedömer sig (M = 3,58, SD = 1,28).

Dessutom bedömer kvinnor (M = 4,23, SD = 1,19) att de är signifikant mer förberedda (t =

-2,05, df = 91, p < ,05) på att ge stöd till kolleger än vad män gör (M = 3.72, SD = 1.21). Fler

signifikanta skillnader kunde inte säkerställas beträffande bakgrundsvariabeln kön.

Statistiskt säkerställda skillnader mellan ämnesområden framkom bara

beträffande att hantera olika grupper vid en kris (F (3, 75) = 5,56, p < ,05) där språklärare (M =

4,43, SD = 0,92)  bedömer sig signifikant mer förberedda på att hantera olika grupper än

samhällslärare (M = 3,27, SD = 1,15) och gruppen övriga lärare (M = 3,29, SD = 0,97).

 Inga statistiskt säkerställda skillnader framkom beträffande bakgrundsvariablerna ålder

och yrkeserfarenhet.
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Diskussion

” I den dagliga verksamheten utgör detta område en minimal del av arbetet, men när det

verkligen inträffar något, så är det allt”  (rektor vid en av skolorna). 

Resultaten i föreliggande studie visar att ledningen på de olika skolorna tenderar att

uppskatta krisberedskapen högre än vad lärarna gör. Två tredjedelar av respondenterna uppger

att de inte genomgått någon utbildning i krishantering och av de öppna svaren kan man uttyda

ett intresse för mer utbildning och bättre information inom området.

Resultaten visar att personer som arbetar i skolmiljö och har erfarenhet av någon kris

bedömer risker högre än vad personer utan kriserfarenhet gör. Resultaten kan relateras till

tidigare forskning som visat att personer som inte har erfarenhet av negativa livshändelser

tenderar att bedöma risker som mindre troliga att inträffa (Larsson et al., 2006).

Respondenterna bedömer risken högre att någon kris skulle kunna inträffa utanför än inom

skolan. Dessa bedömningar skulle kunna jämföras med skillnader i personlig riskbedömning

beträffande den egna bedömningen av risker som kan drabba en själv eller närstående och den

allmänna bedömningen gällande vad som kan drabba samhället men som inte direkt påverkar

den egna omgivningen (Sjöberg, 2003a). Personalen upplever troligen att den egna

arbetsplatsen är ett område som kan kontrolleras på ett bättre och tryggare sätt än det som kan

inträffa utanför skolans verksamhetsområde. Att risk för brand bedöms som hög både inom

och utanför skolan skulle kunna bero på att många skolor lägger fokus på denna form av

krisberedskap. De risker som vidare bedöms som höga av respondenterna, exempelvis

plötsligt dödsfall inom skolan och större vägtrafikolycka utanför skolan, präglas sannolikt av

respondenternas egna kriserfarenheter.

Kriserfarenhet tycks påverka frågan om oro inför vad som skulle kunna inträffa på

skolan. Resultaten visar att de som har någon form av kriserfarenhet känner mer oro än de
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som inte har erfarenhet. Dessa resultat understryker vad som framkom vid litteratursökningen,

då individer många gånger är tvungna att ha varit med om någon kris för att kunna förstå vad

som krävs vid krisarbete (Enander, Hede & Lajksjö, 2004). Individer som ingår i ledningen

känner sig signifikant mer oroade än vad lärarna gör. Att personer ur ledningen bedömer sig

som mer oroade kan bero på att de har ett större ansvar för hela skolans krishantering och

därigenom är mer oroade för vad som kan inträffa. Ledningen bedömer krisberedskapen

signifikant högre på sin skola än vad lärarna gör. Dessa resultat skulle kunna jämföras med

forskning som har visat att frågor som rör känsliga ämnen för respondenter kan påverka

bedömningen av frågor. Respondenterna svarar på ett socialt önskvärt sätt istället för hur det

verkligen förhåller sig. Teorin kallas social desirability bias (Passer & Smith, 2004).

På frågan om det finns en krisledningsgrupp svarar en tredjedel bland lärarna att de inte

känner till att det finns en krisledningsgrupp och även bland dem som känner till gruppen är

de knappt hälften som inte känner till vilka som ingår i den. Resultaten på frågorna kan bero

på bristfällig information inom skolorna, något som också uttrycks som ett problem under den

öppna frågan, eller att tillräckligt utrymme och fokus inte läggs på krishanteringsfrågor. 

Att endast en dryg femtedel av respondenterna anser sig ha fått någon form av

utbildning inom krishantering är anmärkningsvärt. Kanske bör skolorna fundera över

utbildningsfrågan för att kunna förbereda lärarna på ett bättre sätt. Utbildning inom

krishantering borde vara grundläggande för att kunna hantera elever och deras reaktioner vid

en kris. Mer och bättre utbildning inom krisberedskap är även det som efterfrågas mest i den

öppna frågan. Föreliggande resultat motsäger det som framkom vid litteratursökningen om att

krisberedskapen överlag uppfattas som god inom skolorna (Thorén, 2005).

Den femtedel som genomgått utbildning i krishantering känner att den varit relevant,

vilket visar att utbildningen har upplevts som betydelsefull för krisberedskap. Värt att nämna

är att kvinnorna i vår studie anser sig mer förberedda på att ge stöd till både elever och
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kollegor än vad männen gjorde. Dessa resultat är intressanta och skulle kunna undersökas

vidare i framtida studier.

Det som begränsar föreliggande studie till en viss grad är antalet respondenter,

framförallt inom ledarkategorin. För att kunna dra generella slutsatser bör antalet

respondenter och skolor vara fler. Bortfallet i studien är cirka en fjärdedel. Orsaken till

bortfallet kan bero på en viss mättnad i att besvara enkäter då personal på skolor ofta är mål

för undersökningar. Möjligheten har heller inte funnits att samla samtliga respondenter vid

respektive skola (med undantag för en). Detta kan ha lett till att respondenterna inte kunnat få

enkäten presenterad för sig på ett tillfredställande och likartat vis och därigenom inte lyckats

fånga intresset för studien. Metoden att dela ut enkäterna till en person ur ledningen för

vidarebefordring, medför vissa problem gällande randomisering eftersom personen väljer ut

vilka som ska besvara enkäten. Urvalet av skolor har skett utifrån en uppskattning av vad som

krävs för att uppfylla syftet med studien. Genomförandet av studien gjordes på skolor i

Örebro kommun på grund av det geografiska läget som har möjliggjort en personlig kontakt

samt underlättat insamlingen av de besvarade enkäterna. Detta medför dock problem vad

gäller randomiseringen eftersom resultaten med detta tillvägagångssätt inte går att

generalisera.

Enkäten kan utvecklas mer i fråga om tydlighet då några av respondenterna inte verkar

ha klart för sig vad som efterfrågas i vissa frågor. Som ett exempel på detta kan

bedömningarna av krisberedskapen på respondenternas skolor nämnas, där bortfallet är större

än på andra frågor. För att komma åt detta kan ett Vet ej alternativ övervägas.

Fokus i föreliggande studie ligger på lärare men även andra personalkategorier såsom

elevvårdspersonals erfarenheter skulle vara av intresse för vidare undersökning. 

En lärdom som kan dras från studien gäller betydelsen av anonymitet för

respondenterna. Ansvaret för insamlingen av enkäter låg hos kontaktpersonen som även ingår
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i ledningen vid skolan. Vissa av respondenterna uppfattar detta tillvägagångssätt som att

anonymitetslöftet bryts. Problemet löstes genom att erbjuda respondenterna enskilda

svarskuvert som skickades genom Försvarshögskolan. Alternativt skulle respondenterna vid

varje enskild skola ha erbjudits att samlas för ifyllnad av enkäten för att säkra

anonymitetslöftet. 

De personer som fungerat som kontakter vid samtliga skolor har alla uttryckt en positiv

inställning till studien då den tar upp ett viktigt och aktuellt ämne. Ytterligare ett tecken på att

ämnet uppfattas som viktigt och intressant är den relativt höga svarsfrekvensen. Studien kan

hjälpa skolor att identifiera och bedöma risker samt att uppmärksamma personalen om risker

som de själva anser vara större än andra. Kriserfarenhet tycks påverka individers bedömning

av risker i skolmiljö. Kanske ska skolor dra nytta av de personer som varit med om en kris,

för att bättre kunna hantera en ny svår situation. Ämnet är långt ifrån utrett men de resultat

och erfarenheter som denna studie ger tyder på att det är ett viktigt ämne som kräver

förberedelse och engagemang för skolan och dess personal. Studien och dess enkät hoppas vi

ska kunna ligga till grund för vidare studier inom området.
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En studie av synen på beredskap och krishantering
i gymnasieskolor

Detta frågeformulär ingår i en C-studie i Psykologi vid Örebro Universitet i samarbete med
Försvarshögskolan i Karlstad. Syftet är att undersöka riskuppfattning och krisberedskap bland
personal på gymnasieskolor i Örebro. En av anledningarna till att denna studie genomförs är

att risker och beredskap för svåra händelser är aktuella frågor idag och kan påverka
verksamheten i gymnasieskolor på olika sätt.

Frågeformuläret handlar om din syn på olika aspekter av risk, kris och beredskap.
Undersökningen ingår i en studie av uppfattningar i olika organisationer.

När du svarar på frågorna ber vi dig att utgå från din personliga uppfattning och svara så
uppriktigt du kan. Vi är tacksamma om du så långt som möjligt vill besvara alla frågorna.

Svaren behandlas konfidentiellt och bearbetas anonymt.

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.

Carl Magnus Jonsson Gustav Åström
Student Student
Tel: 0739-892231 Tel: 0704-580815
callejonsson82@hotmail.com g_astrom@bredband.net  

Ann Enander
Handledare
Försvarshögskolan
054-104038
ann.enander@fhs.se 
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Riskbedömning och krisberedskap i gymnasieskolor

Först några frågor om dig själv.

(ringa in det alternativ som passar bäst)

1. Vilken skola är  din arbetsplats?

Skola:__________________________________________

2. Är  du man eller  kvinna?

1. Man 2. Kvinna

3:1 Befattning.

1. Lärare 2. Ledning

3:2 Om lärare, inom vilket ämnesområde undervisar  du?

1. Samhällsvetenskap 2. Naturvetenskap 3. Språk 4. Övriga

4. Vilket åldersintervall tillhör  du?

1. Under 30 år    2. 31-40 år    3. 41-50 år     4. 51-60 år    5. Över 60 år

5. Hur länge har  du arbetat på skolan?

1. Färre än 5 år     2. 5-10 år     3. 11-15 år     4.16-20 år     5. Fler än 20 år

6. Har Du själv erfarenhet av någon svår  händelse/kr is som drabbat elever /personal vid
skolan? 

a) 1. Ja 2. Nej

b) Om ja, vilken var händelsen?__________________________________________
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Riskbedömning

Hur stor anser Du att risken är att nedanstående händelser kan drabba individer på din skola?
(Ringa in den siffra som bäst motsvarar din uppfattning)

7. Händelser  som kan inträffa på skolan
           
                   Ingen risk                 Mycket stor risk

a) Mord.……………..……………… 0             1          2           3          4           5           6

b) Grov misshandel av personal…… 0             1          2           3          4           5           6

c) Grov misshandel av elev   ………… 0             1          2           3          4           5           6

d) Hot mot personal eller skola …….. 0             1          2           3          4           5           6

e) Plötsligt dödsfall     ……………… 0             1          2           3          4           5           6

(pga. sjukdom, överdos etc.)

f) Självmord …………..…. 0             1          2           3          4           5           6

g) Våldtäkt    ………………………… 0             1          2           3          4           5           6

h) Brand   ……………………………. 0             1          2           3          4           5           6

i) Annan händelse:_________________ 0             1          2           3          4           5           6

_________________________________

8. Händelser  som kan inträffa utanför  skolan men som påverkar  elever /personal 
             
                   Ingen risk                 Mycket stor risk

a) Brand …………………………… 0             1          2           3          4           5           6

b) Större vägtrafikolycka ………….. 0             1          2           3          4           5           6

c) Tåg/flyg/båtolycka   ……………… 0             1          2           3          4           5           6

d) Naturkatastrof i närmiljön  ………. 0             1          2           3          4           5           6

(t.ex. kraftig storm).

e) Naturkatastrof på annat håll ………    0            1          2           3          4           5           6

(t.ex. Tsunami).

f) Mord   ……………………………… 0             1          2           3          4           5           6

g) Våldtäkt   ………………………… 0             1          2           3          4           5           6

h) Annan händelse:_________________0             1          2           3          4           5           6

__________________________________
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9. Händer det att Du känner  oro för  vad som skulle kunna inträffa på din skola?
(ringa in det alternativ som passar bäst)

1. Ja, mycket ofta

2. Ja, ganska ofta 

3. Ja, men ganska sällan

4. Någon enstaka gång

5. Nej, nästan aldrig

6. Nej, aldrig

10. Hur stor t ansvar  anser  Du att lärarna har  jämfört med annan personal på skolan för
elever  vid en kr issituation? 

Inget alls                                 Mycket stort

0          1          2          3          4          5          6

11. Hur bedömer  du att följande grupper  på din skola skulle hantera en eventuell kr is?

           Mycket dåligt                       Mycket väl

a) Ledning ……………………….. 0             1          2           3          4           5           6

b) Personal   …………………….. 0             1          2           3          4           5           6

c) Elever    ………………………. 0             1          2           3          4           5           6

Krisberedskap

Här kommer några frågor om krisberedskapen på din skola.
(Ringa in det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning)

12 a) Finns det en kr isledningsgrupp på din skola?

1. Ja 2. Nej 3. Vet ej

b) Om ja, vet du vilka som ingår  i den?

1. Ja 2. Nej
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c) Om ja, hur  stor t för troende känner  du för  kr isledningsgruppen

Inget alls                                 Mycket stort

0          1          2          3          4          5          6

13. Hur bedömer  du idag intresset för  kr ishanter ingsfrågor  på din skola?

           Inget alls                       Mycket stort

a) Hos ledning ……………………….. 0             1          2           3          4           5           6

b) Hos personal   …………………….. 0             1          2           3          4           5           6

c) Hos elever    ………………………. 0             1          2           3          4           5           6

14. Hur bedömer  du kr isberedskapen i din skola idag vad gäller  följande: 

                 Ingen alls                               Mycket god

a) Ledningsfrågor ………………….. 0             1          2           3          4           5           6

b) Intern Information  ……………… 0             1          2           3          4           5           6

c) Extern information till föräldrar … 0             1          2           3          4           5           6

d) Extern information till media …… 0             1          2           3          4           5           6

e) Uppdaterad beredskapsplan …….. 0             1          2           3          4           5           6

f) Samverkan med andra

    förvaltningar i kommunen………. 0             1          2           3          4           5           6

g) Utbildning   ……………………... 0             1          2           3          4           5           6

15. Hur bedömer  du att kr isberedskapen är  på din skola jämför t med andra skolor?

Mycket sämre         Som andra           Mycket bättre

0          1          2          3          4          5          6
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16. Hur förberedd känner  du dig på att hantera följande i samband med en
kr issituation:
 

   Inte alls           Väl förberedd

a) Ge stöd till elever  ……... 0             1          2           3          4           5           6

b) Ge stöd till föräldrar…… 0             1          2           3          4           5           6

c) Ge stöd till kolleger.......... 0             1          2           3          4           5           6

d) Dina egna reaktioner......... 0             1          2           3          4           5           6

                               

17. Har ni haft någon form av utbildning i kr ishanter ing?

a) 1. Ja 2. Nej 3. Vet ej

b) Om Ja, känner du att utbildningen var it relevant? 

            Helt irrelevant                             Mycket Relevant

0          1          2          3          4          5          6

18. Vad tycker  du är  bra med skolans beredskap? Vad skulle kunna göras bättre?

Svar:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Tack för att du har tagit dig tid till att besvara dessa frågor!


