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1 Syfte och mål 
Syftet med krisplanering vid DSV är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen 
och tydlig krisledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser på 
institutionsnivå. Följande är hämtat ur SU:s Krisplan, Dnr SU 671-0384-10, och gäller även 
DSV: 
 
Krisplanering ska prioritera följande: 

• att en sammanhållen ledning med tydlig ansvarsfördelning snabbt kan etableras, 
• att samverkan sker med berörda på central och lokal nivå vid Stockholms 

universitet, 
• att effektiva mediekontakter och effektiv information till medarbetare, studenter, 

anhöriga och allmänhet sker samt 
• att motverka ryktesspridning. 

 
Målet med att aktivera krisledningsgruppen är att: 

• få en god överblick över händelsen, 
• samordna resurserna vid Stockholms universitet, 
• bidra till att få kontroll över händelseutvecklingen, 
• minimera skador och konsekvenser, 
• vidmakthålla förtroendet för Stockholms universitet, 
• se till att övrig verksamhet kan fortskrida så snart som möjligt. 

2 Händelser som omfattas av krisplanen 
Krisplanen aktiveras när en allvarlig händelse drabbar DSV. Med allvarlig händelse avses:  
En svår, oftast hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och 
förtroendemässiga skador eller överhängande fara för att skador ska uppstå, alternativt en 
svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. Händelsen kräver omedelbara 
och samordnade åtgärder inom universitetet i syfte att minimera konsekvenserna för 
personal och materiel. 
 
Exempel på krissituationer som kan inträffa, och där institutionens krisplan ska aktiveras, 
är: större brand, elavbrott, dataavbrott. olycka med allvarlig personskada, explosion, 
dödsfall, gisslandrama, hot och våld, korruptionsmisstanke eller något som kan väcka 
medialt intresse som kan skada DSV. 
 
Vid allvarlig händelse på, eller med effekter på, DSV aktiveras institutionens krisplan på 
initiativ av prefekt, ställföreträdande prefekt, eller annan person i institutionens ledning. 
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3 Krisledningsstruktur 
Krisledningsstrukturen ska vara fastslagen vilket innebär att ansvar och uppgifter ska vara 
tydligt definierade och åtskilda från varandra för att undvika dubbelarbete och 
missförstånd. Det är av stor vikt att den ordinarie ledningsstrukturen som inte berörs av den 
allvarliga händelsen fortsätter att verka. Den ordinarie verksamheten ska så långt möjligt 
fortlöpa. 
 
Vid allvarlig händelse aktiveras krisledningsgruppen av prefekt, ställföreträdande prefekt 
eller administrativ chef. 

3.1 Krisledningsgrupp 

Krisledningsgruppen sammankallas av prefekt, ställföreträdande prefekt eller administrativ 
chef i händelse av kris eller katastrof. Dess uppgift är att samordna och besluta hur man går 
tillväga för att hantera krissituationen och minimera dess skadeverkningar.  

3.2 Krisledningsgruppens medlemmar och deras roller 

Medlem Uppgift Ersättare 
Prefekt  
Love Ekenberg 

Ordförande, kontakt med 
Säkerhetschef vid SU  

Ställföreträdande prefekt 
Uno Fors 

Administrativ chef 
Tuija Lehtonen 

Personal/personfrågor 
Information från gruppen internt 

Britt-Marie Nordström 

Säkerhetsansvarig 
Sven Olofsson 

Tekniska frågor och lokalfrågor Institutionstekniker 
Sören Gustafsson 

Skyddsombud Lärare/forskare 
Ken Larsson 

Ombud för DSV:s personal Skyddsombud T/A-personal 
Irma Muños 

Informationsansvarig 
Angela Westin 

Sekreterare, ansvarar för 
krisledningsdokumentation och 
extern information. 

Jannecke Schulman  

 
Krisledningsgruppen kan vid behov förstärkas med specialkompetens samt med företrädare 
från berört verksamhetsområde. Vid krishändelse som påverkar DSV:s studenter ska 
representanter kallas in via studentkåren DISK.  
 
Varje medlem i krisledningsgruppen ska genom prefektdelegation ha beslutsrätt i frågor 
som rör akut krisledning, exempelvis att besluta om evakuering av lokalerna. 

3.3 Mötesplats 

Krisledningsgruppen möts i konferensrum 6405 på DSV. Om det inte går att ses i denna 
lokal samlas krisgruppen istället i Mobile Lifes lokaler i Electrum (hiss B, plan 6). 
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3.4 Årligt sammanträde 

Krisledningsgruppen sammanträder årligen i mars för att diskutera krisledningsfrågor, följa 
upp eventuella ärenden samt att stämma av att gruppens medlemmar har sina respektive 
roller klara för sig inför en eventuell krissituation. 

3.5 Krisstödgrupp 

Krisledningsgruppen fattar beslut om en lokal krisstödgrupp ska bildas för att stödja det 
aktuella krisarbetet. Detta görs om det finns behov av stöd som inte kan ges av Sektionen 
för säkerhet eller universitetets centrala krisstödgrupp.  
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4 Steg-för-steg-instruktioner 

4.1 Större brand eller explosion 

Om det brinner följ först grundregeln rädda - larma - släck. För detaljer i utrymnings- och 
brandskyddsarbete hänvisas till institutionens plan för systematiskt brandskyddsarbete. 
 

1. Säkerställ att utrymning av lokaler är genomförd och räddningstjänst larmad innan 
krisledningsgruppen samlas. Mötet sker i Mobile Lifes lokaler i Electrum. Vid 
brand/explosion(srisk) av en storlek som innefattar Electrum möts krisledningsgruppen i 
lobbyn till Kista Science Tower. 
 

2. Säkerhetsansvarig ansvarar för information till krisledningsgruppen om omfattning och 
eventuella materiella skador. 
 

3. Administrativ chef ansvarar för information till krisledningsgruppen om eventuella 
personskador. Vid allvarliga personskador se även 4.2 
 

4. Baserat på denna information fattar krisledningsgruppen beslut om vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att fortsätta eller återupprätta verksamheten. Universitetets säkerhetschef 
ska kontaktas. 
 

5. Händelsen ska rapporteras i systemet SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-
InRapportering. 

4.2 Olycka med allvarlig personskada eller dödsfall 

1. Säkerställ att nödvändiga första-hjälpen-insatser och/eller livräddning påbörjats innan 
krisledningsgruppen samlas.  
 

2. Administrativ chef ansvarar för information till krisledningsgruppen om olyckans 
omfattning och drabbade personer, samt för eventuella uppdateringar av personens 
tillstånd.  
 

3. Vid skada: Prefekt informerar de anhöriga vad som inträffat. Personalavdelningen kan 
bistå. 
 

4. Vid dödsfall: Information till anhöriga skall alltid i normalfallet ges av polis eller den 
läkare som konstaterat dödsfallet. Om så inte sker kan församlingspräst, distriktssköterska 
eller annan resursperson överlämna dödsbudet. Vid tveksamhet kontakta 
Personalavdelningen. OBS! Dödsbud ska aldrig lämnas av anställd!  
 

5. Krisledningsgruppen fattar beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
verksamheten ska kunna gå vidare. Ersättare träder in vid behov, exempelvis för 
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undervisande lärare eller andra nyckelpersoner.  
 

6. Kan händelsen skapa ett medialt intresse som kan skada DSV, se 4.4. 
 

7. Universitetets säkerhetschef ska kontaktas. Händelsen ska även rapporteras i systemet 
SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering. 
 

8. Se också passande checklista på http://www.su.se/medarbetare/service/krishantering  

4.3 Hot och våld eller gisslandrama 

Alla hot som rör verksamheten ska omedelbart anmälas till närmaste chef samt till 
sektionen för säkerhet. Vid hot på telefon, agera enligt minneslista nedan (för övriga former 
av hot, se broschyren Om något händer):  

1. Säkerställ att polisen larmats, att personen som mottagit hotet har fått stöd samt att 
eventuell evakuering genomförts innan krisgruppen samlas. 
 

2. Säkerhetsansvarig ansvarar för detaljerad information om hotbilden till 
krisledningsgruppen. 
 

3. Utifrån denna information beslutar Krisledningsgruppen vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Universitetets säkerhetschef ska kontaktas. 

4.3.1 Minneslista för telefonhot  

Tänk på att: 
• Lyssna noggrant 
• Vara lugn och vänlig  
• Inte avbryta personen som ringer 
• Spela in eller spåra samtalet om det är möjligt 

Försök att ställa följande frågor: 
• När ska hotet genomföras? 
• När ska bomben explodera 
• Var finns bomben/hotet? 
• Mot vem eller vad riktas hotet? 
• Vilken typ av bomb är det? Hur ser den ut? 
• Varför har den skickats/placerats ut? 
• Vad heter ni eller vad representerar ni? 

Uppgifter om hotet: 
• Verkar den uppringande känna till universitetets lokaler och/eller personer? 
• När mottogs hotet? 
• Exakt hur lät hotet? 

Anteckna följande om personen: 
• Identitet: man/kvinna, pojke/flicka 
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• Röst: ljus/mörk/högljudd/svag/dialekt 
• Tal: snabbt/långsamt/tydligt/välvårdat/stammande/läspande/svordomar 
• Personens attityd: lugn/upphetsad/påverkad/förvirrad 
• Bakgrund: musik/gatutrafik/flygplan/maskiner/röster/radio/TV 

4.4 Medialt intresse som kan skada DSV 

1. Meddela telefonväxeln att endast prefekt och informationsansvarig svarar på frågor från 
media. 

2. Företrädare för den del av verksamheten som berörs eller annan specialistkompetens kallas 
till krisledningsgruppsmötet för att ge en god överblick över situationen. 
Studentrepresentanter ska kallas om frågan rör studenter. 

3. Om det mediala intresset även kan skada Stockholms universitet ska universitetets 
säkerhetschef kontaktas omgående. 

4. DSV:s personal ska informeras så snart som möjligt om det som inträffat, institutionens syn 
på frågan samt att frågor från media kan hänvisas till prefekt och informationsansvarig. 

4.5 Långvarigt elavbrott eller dataavbrott 

1. Krisledningsgruppen träffas i Electrum. Om hela Kista är drabbat av strömavbrottet träffas 
gruppen på Frescati i Personalavdelningens stora konferensrum A 622, Hus A, vån 6. 
Kontakta sektionen för säkerhet för hjälp med bokning av lokalen. 

2. Om avbrottet påverkar DSV:s studenter ska studentrepresentanter kallas till mötet.  
3. Säkerhetsansvarig ansvarar för information till gruppen avbrottets orsak och hur länge det 

väntas pågå, samt hur avbrottet påverkar institutionens utrustning och lokaler.  
4. Utifrån denna information beslutar Krisledningsgruppen vilka åtgärder som behöver vidtas 

för att verksamheten ska kunna upprätthållas.  
5. DSV:s personal och studenter ska informeras snarast. Informationen bör innehålla en 

prognos för när problemen kan tänkas vara åtgärdade, vilka åtgärder som åtas från DSV:s 
sida, vad den anställde/studenten själv kan göra för att minimera påverkan samt vilket 
ansvar den enskilda anställda/studenten har. 
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5. Dokumentation 

5.1 Checklista till krisplan 

Uppgifter ålagda institutionen i SU:s krisplan 
Uppgift Ansvarig Klart senast 
Utse person som upprättar och 
uppdaterar telefonlista och e-post 
över nyckelpersoner som ska 
kontaktas vid allvarlig händelse 

Administrativ chef 31 mars 2012 

Upprätta en telefonlista över 
medarbetarnas kontaktuppgifter 
till anhöriga 

Personalhandläggare 31 mars 2012 

Verksamhetsansvarig tillser att 
hans/hennes mobilnummer sänds 
till Sektionen för säkerhet för 
inläggning i Sektionen för 
säkerhets sms-lista.  

Verksamhetsansvarig Gjort 

Upprätta en prioritetslista över 
utrustning/materiel som ska räddas 
vid allvarlig händelse. 

Administrativ chef  30 juni 2012 

Upprätta en inventarieförteckning 
över utrustning/materiel. 

Administrativ chef 30 juni 2012 

Tillse att personal genomgått 
utbildningar inom systematiskt 
brandskydd.  

Brandskyddsansvarig Finns. Ny utbildning senast          
31 augusti 2012 

Besluta om hur medarbetare ska 
informeras vid allvarlig händelse. 

Prefekt 31 mars 2012 

 

5.2 Telefonlista och e-post till nyckelpersoner 

Lista med telefonnummer och e-post till nyckelpersoner finns i First Class och på 
internwebben. Denna uppdateras årligen i september av Birgitta Olsson. 

5.3 Kontaktuppgifter till anhöriga 

Personalansvarig informerar om att kontaktuppgifter till närmast anhöriga måste lämnas 
vid introduktionssamtalet. Uppgifterna förs in i Daisy av den anställda själv. En uppmaning 
till anställda om att hålla dessa uppgifter aktuella genom att föra in eventuella ändringar 
ska skickas ut två gånger årligen: i februari och i september. Efter att ev. uppdateringar 
lagts in skrivs en ny lista ur Daisy ut senast 1 mars och 1 oktober. Senaste utskrivna listan 
finns i en pärm hos Birgitta Olsson. 
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5.4 Åtgärdsplan  

Följande åtgärder ska genomföras vid DSV. 
Uppgift Ansvarig 
Tillse att all personal får relevant dokumentation 
kring kris- och katastrofhändelser. 

Prefekt, informationsansvarig 

Erbjuda personal möjlighet att genomgå 
förebyggande utbildningar, såsom 
utrymningsledare, grundläggande brandskydd, 
förstahjälpen, brandskyddskontrollant, m.m. 

Personalansvarig i samråd med administrativ chef 

Utreda vilka risker för våld eller hot om våld som 
kan finnas i arbetet 

Säkerhetsansvarig, administrativ chef 

Tillse att institutionen tagit backup på alla 
informationssystem, samt prövat att man kan 
återskapa informationen 

Säkerhetsansvarig 

Tillse att backup och dokumentation förvaras på ett 
säkert ställe. 

Säkerhetsansvarig 

Tillse att den utrustning som kan behövas i eller för 
att undvika en krissituation finns tillgänglig 

Administrativ chef 

Skapa en rutin för loggning av händelseförlopp och 
kommunikation vid kris 

Krisledningsgruppen 
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Bilaga: Anti-korruptionspolicy 

Inledning 

Delar av verksamheten på DSV finansieras av Sida och därmed har DSV förbundit sig att 
tillämpa Sidas regelverk för att motverka korruption. Här utvecklas dessa riktlinjer för att 
tydliggöras och anpassas till verksamheten. Syftet är att inte bara uttrycka institutionens 
ståndpunkt rörande korruption utan även att ange rutiner för hur en misstankar om 
korruption ska hanteras. 

Definitioner 

Vad är korruption? 

Korruption är en form av maktmissbruk. Med korruption avses när någon (organisation, 
institution, företag eller individ) tillförskansar sig otillbörlig vinning genom sin ställning. I 
begreppet korruption ingår sådana företeelser som mutor och bestickning, utpressning, 
favorisering och nepotism, svindleri och jäv. Flera typer av korruption, exempelvis mutor, 
kräver såväl en mottagare som en givare 

Vad möjliggör korruption? 

Det finns flera samspelande faktorer som gör korruption möjlig. Korruption frodas ofta i 
miljöer och sammanhang där korruption i praktiken accepteras och förväntas; risken för 
upptäckt och bestraffning för korruptionsbrott är liten och beslutsfattare begränsas inte i sitt 
maktutövande av tydliga definierade ramar och regelverk. Bristande transparens möjliggör 
korruption. 

Vad leder korruption till? 

Korruption ledder till ineffektivitet och är en i högsta grad bidragande orsaka till orättvis 
resursfördelning i många länder. Korruption kan också leda till att projekt misslyckas eller 
inte når sin fulla potential. 

Korruptionspolicy 

DSV:s policy angående korruption är tillämplig i all verksamhet som bedrivs, och ska 
tillämpas av samtliga anställda, såväl i Sverige som utomlands. Regelverket kring 
korruption gäller även eventuella samarbetspartners.  
 
DSV:s grundläggande princip är att aldrig acceptera korruption, att alltid agera och att 
alltid informera vid misstanke om korrupt beteende. Detta innebär att inga misstankar om 
oegentligheter ska lämnas outredda och att kommunikationen kring misstankar till 
avtalsparter och finansiärer ska vara transparent och tydlig. 
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Uppförandekod mot korruption  

DSV fördömer alla former av korruption, något som ska återspeglas i allas agerande.  
 

• Förtroendevalda och anställda ska inte för egen eller annan parts vinning utnyttja 
sin position. 

• När du representerar DSV ska gåvor från kollegor, partners eller andra inte 
accepteras, förutom om kostnaden för gåvan är ringa och den är ett uttryck för 
uppskattning på en rimlig nivå.  

• Mutor ska varken ges eller tas emot.  
• Som representant för DSV ska du inte delta i aktiviteter som leder till personlig 

vinning.  
• Styrelsemedlemmar och anställda ska inte förbinda DSV till något utanför sina 

beslutsbefogenheter, varken finansiellt eller på annat sätt.  
• Anställda ska med omsorg hantera medel och material som anförtrotts dem och vara 

beredd på att under hela sitt uppdrag kunna redogöra för såväl finansiella medel 
som eventuellt materiel.  

Implementering och uppföljning 

Det åligger varje chef att inom sitt ansvarsområde se till att denna policy angående 
korruption är känd av medarbetarna, samt att säkerställa att den tillämpas i verksamheten. 
Det åligger även varje anställd att tillämpa DSV:s antikorruptionspolicy i arbetet.  

Åtgärdsplan 

Omedelbara åtgärder 

• Distribuera DSV:s antikorruptionspolicy till samtliga medarbetare. 
• Säkerställ att alla chefer är införstådda med policyn och att den ska tillämpas i 

verksamheten. 

Att åtgärda inom ett år 

• Fastställ en rutin för hur korruptionsmisstankar hanteras. 
• Etablera en kanal för rapportering om korruptionsmisstankar i DSV:s projekt eller 

andra verksamheter. 

Uppföljning 

Denna policy ska följas upp årligen och revideras vid behov. 


