
Kris – bra att veta 
  
 
Ordet KRIS kommer från grekiskans crisis och betyder hastig avgörande vändning. 
På kinesiska betyder ordet däremot en ny vändning eller möjlighet.  
 
”Att möta människor i kris är att möta någon överhuvudtaget” 
 
På en ridskola kan en kris till exempel vara  

• en olycka av olika art beroende på hur de inblandade upplever det 

• ett dödsfall 

• en häst som skadar sig allvarligt 

• att personal blir allvarligt sjuk eller avlider 

• att en elev som ridit länge på ridskolan förolyckas i en bilolycka 
 
 
En olycka på en ridlektion kan påverka väldigt olika.  

• Den påverkar den som råkar ut för olyckan.  

• Den påverkar föräldern som står bredvid och hamnar ”vid sidan av”. 

• Den påverkar instruktören 

• Den påverkar de andra eleverna på lektionen 
 
5H Vad man gör i den akuta fasen 

• Hålla om (tänk ”under axeln” för att inte klampa in på personens revir) 

• Hälla i (Ge inte en skadad person i chock något att dricka men däremot 
anhöriga som står runtomkring.) 

• Hålla tyst (du ska lyssna och inte avbryta) 

• Hålla med (Bekräfta att du hör vad personen säger) 

• Hålla ut (våga vara kvar hos någon som är i kris) 
 
En kris har fyra olika faser! 
 
Chock-  Den första chocken sitter ifrån några sekunder upp till två veckor. 

Så länge man är i chockfasen har man ”huvudet under armen” och kan 
uppträda mycket underligt. En person i chock kan inte fatta beslut, hör 
inte vad andra säger, förstår inte, 
När en person är i chock ska omgivningen ”hålla om”. Det kan innebära 
att lägga en lugnande hand på personens arm eller lägga om en filt eller 
jacka. Det är väldigt viktigt att den som är ansvarig person på 
olycksplatsen, t ex instruktören följer upp efter att en olycka inträffat. 
Detta kan göras efter ett par dagar men också efter längre tid som några 
månader. Återkoppling är en av de viktigaste sakerna att göra då en kris 
inträffat. 
 

Reaktion- Reaktionen är en försvarsmekanism och innebär ofta att man försöker 
skylla ifrån sig eller till och med säger att det inte har inträffat. Man kan 
bli arg och anklaga. Man tar inte in mer än vad man klarar av. Vissa 
människor regredierar under den tid som krisen tar plats. Man kanske 



sätter sig i soffan med en filt runt axlarna utan att klara av någonting av 
det man brukar.  
Man kan hjälpa till att hantera reaktionen genom aktivt utfrågande.  
Reaktionen kan sitta i upp till ett par år! Kom ihåg att man aldrig  

  
 
Bearbetning-  

Gå tillbaka och tänka igenom det som hänt. Det är viktigt att få prata och 
vädra i ord vad som hände. Få tid för att förstå vad som hände. Ta in! 
Uttrycka! 
Ibland hjälper det att bara få prata med någon närstående och ibland 
behöver man ta till professionell hjälp. Det viktiga är ofta att personen får 
bekräftelse på att han/ hon är och känner normalt. 

 
Nyorientering- När man kommer ur krisen så kan man göra det på fyra olika sätt.  

• Man är stärkt och har utvecklats 

• Allt är likadant som förut 

• Man har kommit igenom krisen men har kvar en sänkt förmåga 

• Man är en spillra/ förstörd.  
 
Det sistnämnda händer cirka tre procent av befolkningen efter en kris därför att man 
saknar verktygen som behövs för att ta sig vidare.  
 
Hur man bäst bemöter någon i ”kris”. T ex en förälder vars barn har trillat av . 

• Fakta- Håll med. Det kan vara att föräldern säger att instruktören varit 
oansvarig. Svara då i stil med; Du tycker jag är oansvarig som lät din dotter 
ramla av. Detta bekräftar personens känsla. 

• Känsla- Tala om att du förstår känslan. ”Och därför är du jättearg.” 

• Förståelse- Visa förståelse. ”Det kan jag förstå!” 
 
Ovanstående bemötande får oftast ilskan att rinna av och man kan sedan börja 
diskutera händelsen mer konkret.  
 
Återkoppling har visat sig vara det allra viktigaste efter en kris. Att personen får 
möjlighet att prata med någon. Ett samtal kan vara förlösande! 
 
Som ”lyssnare” ska du: 

• Lyssna 

• Förstå 

• Vägleda, skapa förutsättning 

• Ge uppmärksamhet 

• Bekräfta 

• Följa upp 
 

 
 
Kom ihåg att det aldrig går att värdera andras reaktioner!  
 
Det är helt individuellt hur vi upplever en kris och vad vi upplever som en kris. 


